EK:11
DOLAŞIM SERTİFİKASI
1.

İhracatçı (Adı, Açık adresi, Ülke)

EUR.1

No

Bu formu doldurmadan önce arkadaki notları okuyunuz
2. ........................TURKEY.........................................
ve

İhracatçı Firmanın Tam Ünvanı ve Adresi
(Doldurulması Zorunludur.)

3.

…Sevkiyat Yapılan Anlaşmaya Taraf Ülke......
arasındaki tercihli ticarette kullanılan sertifikadır.

Malın gönderildiği şahıs (Adı, Açık Adresi, Ülke) (Tercihe Bağlı)

(ilgili ülkeler, ülke grupları veya alanlarını yazınız.)
4.

İthalatçı Firmanın
Tam Üvanı ve Adresi

Ürünlerin menşei
sayılan ülke, ülkeler
grubu veya alanlar

Ürünleri Menşei
Sayılan Ülke
6.

Taşımaya ilişkin bilgiler (Tercihe Bağlı)

7.

5.

Varış ülkesi ülkeler
grubu veya alanı

Sevkiyat Yapılan
Anlaşmaya Taraf Ülke

Gözlemler

BU KUTU ODA TASDİĞİ İÇİN
KULLANILMAKTADIR. LÜTFEN BOŞ
BIRAKINIZ.
8.

Sıra No; Kolilerin marka ve işaretleri, Sayı ve türleri 1 ; Eşyanın tanımı.

Belge kapsamı eşyanın toplam sayısı ile ilgili sıra numarası, kolilerin marka,
numara, miktar ve ambalaj türü ile eşyanın ticari tanımı yazılır.
Fatura muhteviyatındaki malların tanımının yapıldığı alandır.

9. Brüt ağırlık (kg)
veya diğer ölçüler
(Litre, metreküp,
v.s.)

*Zorunluluk bulunmamasına karşın mal tanımlarının Türkçe olarak
açıklanması Gümrük İdareleri tarafından talep edilebildiğinden
belirtilmesinde yarar vardır.

10. Faturalar
(Tercihe
Bağlı)

Eşyanın
kilogramı veya
diğer ölçüler
cinsinden brüt
ağırlığı yazılır.

12. İHRACATÇI BEYANI
Aşağıda imzası bulunan ben, yukarıda
belirtilen eşyanın bu belgenin düzenlenmesi
için gerekli olan koşullara uygun olduğunu
beyan ederim.

11. GÜMRÜK VİZESİ
Onaylanan Beyan
İhraç Belgesi 2

Yer ve tarih…….Gebze,

Form ................................................................... No .............

TARİH ..............

Gümrük İdaresi..................................................
Düzenleyen Ülke veya Alan...............................

FİRMA KEŞESİ ve
YETKİLİ İMZA

Yer ve Tarih .........................................................................
. .........................................................................................
(İmza)

Mühür

1 Eşya ambalajlı değilse, yerine göre eşyaların sayısını veya “dökme” olduğunu belirtiniz.
2 Yalnız ihracatçı ülke kurallarının gerekli gördüğü yerleri doldurunuz.

(İmza)

EK:12
İHRACATÇI BEYANI

Ben aşağıda imzası bulunan ve arka sayfada tanımlanan eşyaların ihracatçısı;
Eşyanın, ekli sertifikanın düzenlenmesini gerektiren koşullara uygun olduğunu BEYAN;
Eşyanın bu koşullara uygunluğunu sağlayan şartların aşağıda belirtildiği gibi geliştiğini İZAH;
GTİP:............................................................................................................
İmalatçı: Kendisi/İmalatçı firma ünvanı.................................................
İhraç konusu eşya %......Türk Menşelidir..................................................
Aşağıdaki destekleyici belgeleri İBRAZ (1)
.../.../200./ tarihli, .......... sayılı fatura (İhracatçı ve imalatçı........................
farklı ise ayrıca) .../.../200../ tarihli, ........... sayılı imalatçı faturası............
(İhracatçı firma Serbest Bölgede yerleşik ise) Ön Statü Belgesi...................
Yetkili mercilerin isteği üzerine, ekli sertifikanın düzenlenmesi için gerekli gördükleri her türlü destekleyici belgeyi
ibraz edeceğimi ve gerekirse, bu merciler tarafından hesaplarımın kontrolünü ve yukarıdaki eşyanın imalat işlemlerinin
denetlenmesini kabul ettiğimi TAAHHÜT;
Bu eşya için ekli sertifikanın düzenlenmesi hususunda gereğini ARZ
Ederim.

……....................Gebze, TARİH.......................................
(Yer ve tarih)
............FİRMA KAŞESİ ve YETKİLİ İMZA.............
(İmza)

(1) Örneğin: imalatta kullanılan ürünlere veya aynen reeksport edilen eşyalara ilişkin ithal evrakı, dolaşım sertifikaları,
faturalar, imalatçı beyanları, vs.

