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2.
En exportör som har upprättat en ursprungsförsäkran ska under minst fyra år efter upprättandet av den bevara ett
exemplar av den och alla andra dokument som visar att produkten uppfyller kraven för att erhålla ursprungsstatus.
3.

De dokument som ska bevaras i enlighet med denna artikel får bevaras i elektronisk form.

4.

Punkterna 1–3 ska inte tillämpas i de fall som anges i artikel 3.20.

ARTIKEL 3.20

Små sändningar och undantag
1.
Produkter som sänds som småpaket mellan privatpersoner eller ingår i resandes personliga bagage ska godtas som
ursprungsprodukter, om produkterna inte importeras i kommersiellt syfte (1), om produkterna har deklarerats uppfylla
kraven i detta kapitel och om det inte finns något tvivel om att denna deklaration är riktig.
2.
Förutsatt att importen inte utgör en del av en import som rimligen kan anses ha skett separat i syfte att undvika
kravet på en ursprungsförsäkran, får det totala värdet av de produkter som avses i punkt 1 inte överstiga följande
belopp:
a) I fråga om Europeiska unionen, 500 euro för småpaket eller 1 200 euro för produkter som ingår i resandes
personliga bagage. De belopp som ska användas i en annan valuta för en medlemsstat i Europeiska unionen ska vara
motvärdet i den valutan till beloppen i euro per den första arbetsdagen i oktober varje år. Dessa belopp ska vara de
som Europeiska centralbanken offentliggör för den dagen, såvida inte ett annat belopp meddelas Europeiska
kommissionen senast den 15 oktober varje år, och ska tillämpas från och med den 1 januari påföljande år.
Europeiska kommissionen ska meddela Japan de berörda beloppen.
b) I fråga om Japan, 100 000 yen eller ett annat belopp som Japan fastställer.
3.
Varje part får föreskriva att någon grund för den ansökan som avses i artikel 3.16.2 inte ska krävas för import av
en produkt för vilken den importerande parten har beviljat undantag från kraven.

ARTIKEL 3.21

Kontroll
1.
För att verifiera om en produkt som importeras till en part har ursprung i den andra parten eller om de övriga
kraven i detta kapitel är uppfyllda får den importerande partens tullmyndighet utföra en kontroll baserad på riskbedöm
ningsmetoder som kan inbegripa ett slumpmässigt urval, genom att begära uppgifter från den importör som har lämnat
ansökan enligt artikel 3.16. Den importerande partens tullmyndighet får utföra kontrollen vid tidpunkten för tulldekla
rationen för import eller före eller efter det att produkterna frigörs.
2.

De uppgifter som begärs i enlighet med punkt 1 får inte omfatta mer än följande:

a) Om en ursprungsförsäkran utgjorde grunden för ansökan enligt artikel 3.16.2 a, denna ursprungsförsäkran.
b) Produktens nummer i Harmoniserade systemet och de ursprungskriterier som tillämpats.
c) En kort beskrivning av produktionsprocessen.
d) Om ursprungskriteriet baserades på en särskild produktionsprocess, en specifik beskrivning av den processen.
e) I tillämpliga fall, en beskrivning av de ursprungsmaterial och icke-ursprungsmaterial som använts i produktions
processen.
f) Om ursprungskriteriet var helt framställd, den tillämpliga kategorin (exempelvis skörd, gruvdrift, fiske och platsen för
produktion).
(1) Import av tillfällig karaktär som uteslutande består av produkter för mottagarnas, de resandes eller deras familjers personliga bruk ska
inte anses ha kommersiellt syfte, om det på grund av produkternas beskaffenhet och kvantitet är uppenbart att syftet inte är
kommersiellt.
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g) Om ursprungskriteriet baserades på en värdemetod, värdet av produkten samt av samtliga icke-ursprungsmaterial
eller, vid behov för att fastställa efterlevnad av värdekravet, ursprungsmaterial som använts i produktionen.
h) Om ursprungskriteriet baserades på vikt, produktens vikt samt vikten av de relevanta icke-ursprungsmaterial eller, vid
behov för att fastställa efterlevnad av viktkravet, ursprungsmaterial som använts i produkten.
i) Om ursprungskriteriet baserades på en ändring av klassificeringen enligt tulltaxan, en förteckning över samtliga ickeursprungsmaterial inbegripet deras nummer i Harmoniserade systemet (två-, fyr- eller sexställigt format beroende på
ursprungskriteriet).
j) Uppgifter som rör efterlevnaden av bestämmelsen om oförändrat skick enligt artikel 3.10.
3.
Vid inlämningen av de begärda uppgifterna får importören lägga till alla övriga uppgifter som denne anser
relevanta för kontrollen.
4.
Om ansökan om förmånlig tullbehandling baserades på en ursprungsförsäkran enligt artikel 3.16.2 a, ska
importören informera den importerande partens tullmyndighet när de begärda uppgifterna kan tillhandahållas, till fullo
eller i fråga om ett eller flera dataelement, av exportören direkt.
5.
Om ansökan om förmånlig tullbehandling baserades på importörens kunskap enligt artikel 3.16.2 b får den
tullmyndighet i den importerande parten som utför kontrollen, efter att först ha begärt uppgifter i enlighet med punkt 1
i den här artikeln, begära ytterligare uppgifter från importören om tullmyndigheten anser att de behövs för att verifiera
produktens ursprungsstatus. Den importerande partens tullmyndighet kan vid behov begära specifika dokument och
uppgifter från importören.
6.
Om den importerande partens tullmyndighet beslutar att avbryta förmånlig tullbehandling för den berörda
produkten i avvaktan på resultaten av kontrollen, ska importören erbjudas att produkten frigörs med förbehåll för
lämpliga säkerhetsåtgärder, däribland garantier. Avbrytandet av förmånlig tullbehandling ska avslutas så snart som
möjligt efter det att den importerande partens tullmyndighet har fastställt vilken ursprungsstatus den berörda produkten
har eller att de övriga kraven i detta kapitel är uppfyllda.

ARTIKEL 3.22

Administrativt samarbete
1.
För att säkerställa en korrekt tillämpning av detta kapitel ska parterna via respektive parts tullmyndighet samarbeta
vid kontrollen av huruvida en produkt har ursprungsstatus och uppfyller de övriga villkoren i detta kapitel.
2.
Om ansökan om förmånlig tullbehandling baserades på en ursprungsförsäkran enligt artikel 3.16.2 a får den
tullmyndighet i den importerande parten som utför kontrollen, efter att först ha begärt uppgifter i enlighet med
artikel 3.21.1, även begära uppgifter från den exporterande partens tullmyndighet inom en period av två år efter
importen av produkterna, om den tullmyndighet i den importerande parten som utför kontrollen anser att ytterligare
uppgifter behövs för att verifiera produktens ursprungsstatus. Begäran om uppgifter bör innehålla följande information:
a) Ursprungsförsäkran.
b) Uppgift om den tullmyndighet som lämnar begäran.
c) Exportörens namn.
d) Uppgift om föremålet för och omfattningen av kontrollen.
e) I tillämpliga fall, all relevant dokumentation.
Utöver dessa uppgifter kan den importerande partens tullmyndighet vid behov begära specifika dokument och uppgifter
från den exporterande partens tullmyndighet.
3.
Den exporterande partens tullmyndighet får i enlighet med sina lagar och andra författningar begära
dokumentation eller granskning genom att begära in alla slags underlag eller besöka exportörens lokaler för att granska
dokument och de anläggningar som används för att producera produkten.

