
ANSÖKAN OM ATT BLI REGISTRERAD EXPORTÖR i 

syfte att registrera medlemsstaternas exportörer 

1. Exportörens namn, fullständiga adress och land, kontaktuppgifter, Eori-nummer.

2. Ytterligare kontaktuppgifter, inbegripet telefon- och faxnummer och, i tillgängliga fall, e-postadress (frivil
ligt).  

3. Ange om den huvudsakliga verksamheten är produktion eller handel.

4. Vägledande beskrivning av varor som omfattas av förmånsbehandling, inklusive en vägledande förteck
ning över HS-nummer (eller kapitel, om de varor som företaget handlar med klassificeras enligt fler än 
20 HS-nummer).  

5. Exportörens åtaganden 

Undertecknad 

—  förklarar att ovan angivna uppgifter är korrekta, 

—  intygar att ingen tidigare registrering har återkallats, eller, om detta är fallet, att den situation som ledde 
till återkallelsen har åtgärdats, 

—  åtar sig att upprätta ursprungsförsäkringar och andra ursprungsdokument endast för varor som omfattas 
av förmånsbehandling och som uppfyller de ursprungsregler som fastställs för dessa varor inom ramen 
för förmånsordningen i fråga, 

—  åtar sig att hålla en lämplig affärsbokföring avseende tillverkning och leverans av varor som omfattas av 
förmånsbehandling och att bevara bokföringen så länge som det krävs enligt förmånsordningen i fråga, 
och minst tre år från utgången av det kalenderår då ursprungsförsäkran eller ursprungsdokumentet upp
rättades, 

—  åtar sig att omgående underrätta tullmyndigheterna om förändringar i registreringsuppgifterna efter att 
ha fått sitt nummer som registrerad exportör, 

—  åtar sig att samarbeta med tullmyndigheterna,  
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—  åtar sig att godta alla kontroller av huruvida uppgifterna i dennes ursprungsförsäkringar eller andra 
ursprungsdokument är riktiga, inbegripet kontroller av bokföringen och kontrollbesök på platsen som 
görs av Europeiska kommissionen eller medlemsstaternas myndigheter, 

—  åtar sig att begära återkallelse av sin registrering i systemet, om villkoren för export av varor inom ramen 
för systemet inte längre är uppfyllda, och 

—  åtar sig att begära återkallelse av sin registrering i systemet, om det inte längre finns någon avsikt att 
exportera sådana varor inom ramen för systemet.    

Ort, datum och underskrift av behörig person; namn och befattning (1) 

6. Exportören ger på förhand ett särskilt, informerat samtycke till att dennes personuppgifter offentliggörs 
på den offentliga webbplatsen. 

Undertecknad informeras härmed om att de i denna deklaration lämnade uppgifterna kan yppas för allmän
heten på den offentliga webbplatsen. Undertecknad godtar att dessa uppgifter kan offentliggöras på den 
offentliga webbplatsen. Undertecknad kan återta sitt samtycke till att dessa uppgifter offentliggörs på webb
platsen genom att skicka en begäran till de behöriga myndigheter som ansvarar för registreringen.    

Ort, datum och underskrift av behörig person; namn och befattning (1) 

7. Fält reserverat för tullmyndigheterna 

Den sökande registreras under följande nummer: 

Registreringsnummer:    

Datum för registrering:    

Datum från vilket registreringen är giltig:    

Underskrift och stämpel (1)     
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Information 

om skydd och behandling av personuppgifter i systemet  

1. När Europeiska kommissionen behandlar personuppgifter som lämnas i denna ansökan om att bli registrerad 
exportör gäller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 om skydd för enskilda då gemen
skapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana 
uppgifter.

2. Personuppgifter för ansökan om att bli registrerad exportör behandlas i syfte att kunna tillämpa ursprungsregler
na i unionens relevanta förmånsordningar. De ursprungsregler som fastställs i kommissionens genomförandeför
ordning (EU) 2015/2447 utgör den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter för ansökan om att bli 
registrerad exportör.

3. Tullmyndigheten i det land där ansökan lämnats är registeransvarig för behandlingen av uppgifterna i REX-syste
met. 

En förteckning över tullenheterna finns på kommissionens webbplats.

4. Tillgång till alla uppgifter i denna ansökan beviljas genom ett användar-ID/lösenord för användare inom kommis
sionen och tullmyndigheterna i medlemsstaterna, Norge, Schweiz och Turkiet.

5. Uppgifter om en återkallad registrering ska av medlemsstaternas tullmyndigheter bevaras i REX-systemet i tio 
kalenderår. Denna period ska löpa från utgången av det år under vilket återkallelsen av registreringen äger rum.

6. Den registrerade har rätt att få tillgång till uppgifter som rör denne och som kommer att behandlas i REX-syste
met och har i tillämpliga fall rätt att få uppgifter rättade, utplånade eller blockerade i enlighet med förordning 
(EG) nr 45/2001 eller nationell lagstiftning som genomför Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om 
skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana 
uppgifter. Alla ansökningar om rätt till tillgång, rättelse, utplåning eller blockering ska lämnas till och behandlas 
av de tullmyndigheter i medlemsstaterna som ansvarar för registreringen. När en registrerad exportör har lämnat 
en begäran om utövande av den rätten till kommissionen, ska denna vidarebefordra begäran till de berörda med
lemsstaters tullmyndigheter. Om den registrerade exportören inte har fått sina rättigheter tillgodosedda av den 
registeransvarige för uppgifter, ska den registrerade exportören lämna en sådan begäran till kommissionen, som 
då agerar som registeransvarig. Kommissionen ska ha rätt att rätta, utplåna eller blockera uppgifterna.

7. Klagomål kan lämnas till den berörda nationella dataskyddsmyndigheten. De nationella dataskyddsmyndigheter
nas kontaktuppgifter finns på webbplatsen för Europeiska kommissionens generaldirektorat för rättsliga frågor: 
(http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1). 

Om klagomålet rör Europeiska kommissionens behandling av uppgifter bör det skickas till Europeiska datatillsyn
smannen (EDPS) (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).

(1) När ansökningar om att bli registrerad exportör eller andra informationsutbyten mellan registrerade exportörer och 
förmånsländers behöriga myndigheter eller medlemsstaters tullmyndigheter görs med hjälp av elektronisk 
databehandlingsteknik ska de underskrifter och stämplar som avses i fälten 5, 6 och 7 ersättas med ett elektroniskt 
bestyrkande.”  

Förordning 2018/604.
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