FELLES TRANSITTERINGSPROSEDYRE/UNIONENS TRANSITTERINGSPROSEDYRE

ENKELGARANTI
I

GARANTIERKLÆRING

Undertegnede1........................................................................................................................
med bopel/forretningsadresse i 2......................................................................................................
garanterer herved en for alle og alle for en, ved garantitollstedet i ……..............................................
opp til et beløp på maksimalt..................................................................................................................
overfor Den Europeiske Union som omfatter Kongeriket Belgia, Republikken Bulgaria, Den Tsjekkiske
Republikk, Kongeriket Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Estland, Irland, Republikken
Hellas, Kongeriket Spania, Republikken Frankrike, Republikken Kroatia, Republikken Italia, Republikken
Kypros, Storhertugdømmet Luxemburg, Ungarn, Republikken Malta, Republikken Latvia, Republikken Litauen,
Kongeriket Nederland, Republikken Østerrike, Republikken Polen, Republikken Portugal, Romania, Republikken
Slovenia, Den Slovakiske Republikk, Republikken Finland, Kongeriket Sverige, og Republikken Island,
Republikken Nord-Makedonia, Kongeriket Norge, Republikken Serbia, Det Sveitsiske Forbund, Republikken
Tyrkia, Det forente Kongeriket Storbritannia og Nord-Irland3, Fyrstedømmet Andorra og Republikken San
Marino4 for ethvert beløp som personen som stiller denne garantien5,
..................................................................................................................................................................
er eller kan bli skyldig de ovennevnte land i form av toll, avgifter og andre krav med hensyn til varene nevnt under
som er plassert under prosedyren for EU-transittering eller fellestransittering.
Varebeskrivelse:…………………………………………………………………………………………..
2.
Undertegnede forplikter seg til å betale det krevde beløp etter første skriftlige krav fra de kompetente
myndigheter i de land som er nevnt i punkt 1. Undertegnede kan ikke utsette betalingen utover en periode på 30
dager fra den dato kravet ble fremsatt, med mindre han eller en annen berørt person innen utløpet av denne perioden
kan godtgjøre på en tilfredsstillende måte overfor de kompetente myndigheter at prosedyren har blitt fullført.
De kompetente myndigheter kan på forespørsel fra undertegnede og av enhver gyldig grunn, forlenge perioden for
innbetaling av det krevde beløp utover en periode på 30 dager fra den dato kravet ble fremsatt. Kostnader ved å
tilstå denne tilleggsperioden, og spesielt renter, skal beregnes slik at beløpet svarer til det som ville ha blitt krevd
under lignende forhold på den berørte stats valuta- eller finansmarked.
3.
Denne garantierklæringen gjelder fra den dato den godkjennes av garantitollstedet. Undertegnede skal
være ansvarlig for betaling av enhver skyld som oppstår i løpet av en EU-transittering eller fellestransittering som
dekkes av denne erklæringen og som ble påbegynt før en tilbakekallelse eller opphevelse av garantien trådte i
kraft, selv om et krav om betaling fremsettes etter den datoen.
4.
I forbindelse med denne garantierklæringen gir undertegnede sin c/o adresse i hvert av de land nevnt i
punkt 1, som følger6:

1

Etternavn fornavn eller firmanavn
Fullstendig adresse
3
Stryk navnet(ene) til land(ene) der garantien ikke kan benyttes
4
Henvisningene til Fyrstedømmet Andorra og Republikken San Marino skal bare gjelde for EU-transitteringer
5
Etternavn og fornavn eller firmanavn og full adresse til personen som stiller garantien.
6
Dersom det i landets lover ikke er noen bestemmelser om c/o adresser, skal garantisten for dette landet oppnevne en
korrespondent som er benyndighet til å motta enhver kommunikasjon adressert til han, og bekreftelsen i 2. avsnitt og
erklæringen i 4. avsnitt i punkt 4 skal gjelde på samme måte. Domstolene på de steder der garantisten har sin c/o adresse eller
der hans korrespondent er, skal ha domsmyndighet i tvister i forbindelse med denne garantien.
2

Stat/Land

Etternavn og fornavn, eller firmanavn, samt fullstendig adresse

Undertegnede bekrefter at all korrespondanse og alle meldinger og enhver formalitet eller prosedyre i
forbindelse med denne garantierklæringen som er adressert eller skriftlig utferdiget til en av hans «c/o» adresser
skal aksepteres som levert til ham.
Undertegnede godtar domstolenes rettsområde på de steder hvor han har en «c/o» adresse.
Undertegnede forplikter seg til å beholde sine «c/o» adresser eller, om han må forandre en eller flere av disse, å
informere garantitollstedet om dette på forhånd.
Sted................................................den ....................................
.......................................................................................................
Underskrift 7

II

GARANTITOLLSTEDETS GODKJENNELSE

Garantitollsted ...........................................................................................................................................
Garantierklæring godkjent den .....................................................
til å omfatte EU-transitteringer/fellestransitteringer under dekke av transitteringsdokument
nr…………………………………………., utstedt den ..................................................................

8

..................................................................................................
Stempel og underskrift

Personen som undertegner dokumentet, skal foran underskriften påføre med egen håndskrift: «Garantert for et beløp av….»
(beløpet skrives helt ut med bokstaver).
8 Fylles ut av tollstedet der varene er plassert under prosedyren, eller der de er midlertidig lagret.
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