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Правилата и задълженията, описани в тези указания, произтичат от

регламентите и директивите на Европейската общност, които са

задължителни за спазване в Република България, като страна- членка

на ЕС.

Поради честите промени в европейското законодателство Държавен

фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция си запазва правото да

извършва промени и своевременно да актуализира публикуваните

указания, което може да доведе до забавяне поради технически или

други обективни причини.

За много от процедурите, описани в тези указания, има определени

срокове, които е важно да спазвате. В противен случай е възможно

част от депозираната банкова гаранция да бъде задържана или да

загубите правото за получаване на възстановяване при износ (субсидия).

Цитираните в тези указания официални актове са публикувани в

Официалния вестник на Европейския Съюз, достъп до който можете

да получите на  уебсайт  www.eur-lex.europa.eu .

Заявителят носи отговорност всички подписани и подадени от него

документи да бъдат получени в ДФЗ- РА в  регламентираните срокове.



2

СЪДЪРЖАНИЕ

СЕРТИФИКАТ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ФИКСИРАНЕ/СЕРТИФИКАТ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО

ФИКСИРАНЕ/ ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ИЗНОС ................................................................................................. 3

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЕРТИФИКАТА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ФИКСИРАНЕ/

ИЗНОСНАТА  ЛИЦЕНЗИЯ ....................................................................................................................... 3

I.СЕРТИФИКАТ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ФИКСИРАНЕ/ ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ИЗНОС ..................... 4

КОГА СЕ НУЖДАЕТЕ ОТ СЕРТИФИКАТ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ФИКСИРАНЕ/ ЛИЦЕНЗИЯ
ЗА ИЗНОС ................................................................................................................................................. 4
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СЕРТИФИКАТ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ФИКСИРАНЕ/ ЛИЦЕНЗИЯ
ЗА ИЗНОС ................................................................................................................................................. 5
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗАЯВИТЕЛИТЕ............................................................................................... 6
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО: ............................................................................................. 7

II ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ФИКСИРАНЕ/ ЛИЦЕНЗИЯ ........... 9

СРОК ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ФИКСИРАНЕ/ ЛИЦЕНЗИЯ
..................................................................................................................................................................... 9
ПЕРИОД НА ВАЛИДНОСТ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ФИКСИРАНЕ/
ЛИЦЕНЗИЯТА ....................................................................................................................................... 10
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА............................................................................................................... 10
ИЗДАВАНЕ НА ИЗВЛЕЧЕНИЕ, ЗАМЕСТВАЩА СЕРТИФИКАТ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО
ФИКСИРАНЕ/ ЛИЦЕНЗИЯ, ДУБЛИКАТ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЛИСТА............................... 11

III. ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ФИКСИРАНЕ/ ЛИЦЕНЗИЯ. 13

ВРЪЩАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ В ДФ” ЗЕМЕДЕЛИЕ “ – РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ ...... 14
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕПОЗИРАНАТА  ГАРАНЦИЯ   Р 1291/2000 ..................... 14

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ ................................................................................................................................... 17

ПРИЛОЖЕНИЕ I А............................................................................................................................... 17
Продукти, получени чрез преработката на плодове и зеленчуци, за които могат да се получат
възстановявания при износ за самия продукт ............................................................................ 17

ПРИЛОЖЕНИЕ I Б ............................................................................................................................... 19
АНЕКС към регламент на Комисията 135/2007  от 13 февруари 2007 за определяне на
възстановяванията при износ в сектора на преработените продукти на базата на плодове и
зеленчуци, различни от предоставените за прибавена захар (временно съхранявани череши,
белени домати, захаросани череши, приготвени лешници, някои портокалови сокове).... 19

ПРИЛОЖЕНИЕ II А ............................................................................................................................. 20
Продукти, получени чрез преработката на плодове и зеленчуци, за които могат да се получат
възстановявания при износ за добавените в тях захари............................................................ 20

ПРИЛОЖЕНИЕ II Б ............................................................................................................................. 22
Възстановявания при износ за бяла и сурова захар, приложими след
26 януари 2007 година (a)................................................................................................................... 22
Възстановявания при износ за сиропи и други захарни продукти,
приложими от  26 януари 2007 (a) .................................................................................................... 23

ПРИЛОЖЕНИЕ III................................................................................................................................ 24
Декларация за количествата захар, включена при производството на преработените продукти
............................................................................................................................................................... 24



3

СЕРТИФИКАТ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ФИКСИРАНЕ/СЕРТИФИКАТ ЗА
ПРЕДВАРИТЕЛНО ФИКСИРАНЕ/ ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ИЗНОС

Вие ще се нуждаете от сертификат за предварително фиксиране/
лицензия за износ на преработени плодове и зеленчуци, ако желаете да
получите възстановявания при износ (експортни субсидии) за:

- изброените в Приложение I Б  продукти или за

- добавените захари (Приложение II Б) в преработените
продукти (Приложение II А).

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЕРТИФИКАТА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО
ФИКСИРАНЕ/ ИЗНОСНАТА  ЛИЦЕНЗИЯ

Заявлението за издаване на сертификат за предварително фиксиране/
лицензия за износ на плодове и зеленчуци, посочени в Приложение I Б,
трябва да бъде съпроводено от гаранция в размер на левовата
равностойност на 20 EUR/тон нетно тегло или размера на
възстановяването, който от двата размера е по - нисък.

За издаване на сертификат за предварително фикисране/ лицензия за
продукти с добавени захари (Приложение II А) трябва да се депозира
гаранция в размер:

- за продукти с добавена бяла и сурова захар (код на захарта
КН 1701) - левовата равностойност на 11 EUR/100 кг. нетно тегло захар;

- за продукти с добавена глюкоза и глюкозен сироп (код на
захарта КН 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90)  -
левовата равностойност на 5 EUR/1 тон нетно тегло захар;

- за продукти с добавена  изоглюкоза (код на захарта КН 1702
30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30, 1702 90 99) - левовата
равностойност на 42 EUR/1 тон нетно тегло захар;

- за продукти с добавени сиропи от цвекло и захарна
тръстика  (попадащи под код КН 1702 90 99) - левовата равностойност
на 42 EUR/1 тон нетно тегло захар.

Забележка:
Когато размерът на гаранцията, съответстваща на заявеното количество продукт е 100
евро или по-малка, тя не се дължи. Р1291/2000 чл.15
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I.СЕРТИФИКАТ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ФИКСИРАНЕ/ ЛИЦЕНЗИЯ ЗА
ИЗНОС

КОГА СЕ НУЖДАЕТЕ ОТ СЕРТИФИКАТ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ФИКСИРАНЕ/
ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ИЗНОС

Износът на преработени плодове и зеленчуци, посочени в чл. 1(2) на
регламент 2201/1996) може да бъде придружен от сертификат за
предварително фиксиране/ лицензия, когато се иска плащане на
възстановявания при износ (експортни субсидии).

Възстановяване при износ може да се иска за:

- самите преработени продукти  (Приложение I Б) или

- за добавените при преработката им захари (Приложение
II Б). Продуктите, които съдържат добавени захари, са посочени в
Приложение II А.

Ако се иска възстановяване при износ за добавената захар
(Приложение II А и II Б), не може да се иска възстановяване за
самия продукт (Приложение I Б ) и обратно.

Размерите на възстановяванията при износ се фиксират от Европейската
комисия периодично или чрез търг и се посочват в регламент,
публикуван в официалния вестник на ЕС.

Фиксираните към момента възстановявания при износ са посочени в
Приложение I Б и II Б (възстановяванията при износа могат да бъдат
проследявани на адрес http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOIndex.do).

За да бъдат изплатени възстановяванията при износ, е необходимо:
 да се върне изпълнения сертификат за предварително фиксиране/
лицензия, да се подаде заявка в ДФЗ – РА  и  да се докаже, че:

- стоките са напуснали митническата територия на Общността;
- са с произход от Общността;
- при диференцирани възстановявания – стоките са достигнали до

страната, за която са фиксирани възстановяванията.

За да могат да се възползват от възстановяването, преработените
продукти трябва да бъдат придружени, при износ, от декларация от
заявителя, в която се посочват количествата сурова и бяла захар, сиропи
от захарно цвекло и захарна тръстика, изоглюкоза, глюкоза и сироп от
глюкоза, използвани в производството.
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Точността на декларацията, посочена в първата алинея, е предмет на
проверка от компетентните органи. Образец на декларацията е посочен в
Приложение III.

Експортните лицензии се издават на всеки заявител, който има
седалище/ местожителство на територията на Европейската общност и са
валидни за цялата територия на Общността. За да бъде издаден
сертификат за предварително фиксиране/ лицензия, е необходимо да се
внесе банкова гаранция в определен размер. Банковата гаранция служи,
за да се осигури изпълнението на сертификат за предварително
фиксиране/ лизензия   в срока на неговата валидност.

При износ на преработени продукти, за които се иска
възстановяване за самия продукт, при количества под 300 кг. не е
необходимо да бъде издаден сертификат за предварително
фиксиране/ лицензия, за да се осъществи износът (анекс III,
регламент 1291/2000)

При износ на преработени продукти, съдържащи бяла, сурова захар
и сиропи от цвекло и захарна тръстика под 2000 кг., не е необходимо
да бъде издаден сертификат за предварително фиксиране/ лицензия,
за да се осъществи износът (анекс III, регламент 1291/2000)

При износ на преработени продукти, съдържащи глюкоза, глюкозен
сироп и изоглюкоза под 500 кг., не е необходимо да бъде издаден
сертификат за предварително фиксиране/ лицензия, за да се
осъществи износът (анекс III, регламент 1291/2000).

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СЕРТИФИКАТ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ФИКСИРАНЕ/
ЛИЦЕНЗИЯ  ЗА ИЗНОС

Заявлението за сертификат за предварително фиксиране/ лицензия за
износ се подава до Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция,
гр. София, по някой от следните начини:

 Лично или чрез упълномощено лице, в Държавен фонд
„Земеделие”- Разплащателна агенция, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, Сектор
„Търговски механизми”;

 По куриер, на същия адрес;
 По факс номер +359-2-955-52-39.

Образецът на заявление за сертификат за предварително фиксиране/
лицензия за износ може да изтеглите от интернет страницата на
Държавен фонд „Земеделие”- Разплащателна агенция (www.dfz.bg), да го
попълните, подпечатате и изпратите по факс. В този случай,
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допълнително трябва да представите в Държавен фонд „Земеделие”-
Разплащателна агенция на хартия оригиналното заявление за сертификат
за предварително фиксиране/ лицензия и всички придружаващи го
документи. Ако не го направите, няма да Ви бъде издадена сертификат за
предварително фиксиране/ лицензия  за износ.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗАЯВИТЕЛИТЕ

Необходимо е износителят да се регистрира в Държавен фонд
„Земеделие”- Разплащателна агенция, като подаде Молба за
регистрационен номер (по образец) в Централно Управление на
Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция.

При подаване на молбата се предоставят и оригиналите на изискваните
копия от документи. В случай, че молбата се подава от упълномощено
лице, във втората част се попълват данните за това лице.

Кандидатстващият за сертификат за предварително фиксиране/ лицензия
за износ на преработени плодове и зеленчуци трябва отговаря на
следните изисквания:

 Да бъде физическо или юридическо лице;

 Да бъде регистриран в Държавен фонд „Земеделие”- Разплащателна
агенция, Сектор „Търговски механизми” преди първото си
кандидатстване за сертификат за предварително фиксиране/ лицензия  за
износ.

За целта следва да се представят следните документи:

- Копие от лична карта и паспорт на физическото лице/управителя на
юридическото лице;
- Удостоверение за актуално състояние на фирмената регистрация,
издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на подаване на
документите;
- Копие от регистрация по БУЛСТАТ /В случай на чуждестранно лице с
регистрация на територията на ЕС се представя VAT номер и оригинален
сертификат от Търговската камара на съответната страна/;
- Удостоверение за регистрация по ЗДДС – в случай, че лицето има
такава;
- Нотариално заверено пълномощно на лицето, което подава заявление за
издаване на сертификат за предварително фиксиране/ лицензия.

Забележка:
При всяка промяна в правния статут на износителя трябва своевременно да уведомите
Държавен фонд „Земеделие”- Разплащателна агенция.
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 Да бъде учредена гаранция за изпълнение на сертификат за
предварително фиксиране/ лицензията за износ, определена по реда на
съответния регламент.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО:

Заявлението за сертификат за предварително фиксиране/ лицензия се
попълва изцяло, като се съобразят следните особености:

Заявленията за издаване на лицензии за износ се подават до Държавен
фонд „Земеделие”- Разплащателна агенция всеки работен ден, най-късно
до 14:00 часа (българско време). Датата на депозиране на заявлението се
приема за дата на подаването:

- ако е съпроводено с валидна гаранция
- ако то е постъпило в Държавен фонд „Земеделие”- Разплащателна
агенция до 14:00 часа (българско време) на съответния ден. Ако
заявлението е постъпило в събота, неделя или в неработен ден или след
14:00 часа, същото се счита за получено в първия работен ден, следващ
деня, в който фактически е било получено.

Забележка:
Ако изпращате Вашето заявление по факс, опитайте то да постъпи в Държавен фонд
„Земеделие”- Разплащателна агенция преди 14:00 часа. В такъв случай, времето на
получаване на факса ще се приеме за време на подаване на заявлението. Заявления за
издаване на сертификат за предварително фиксиране/ лицензия  ии и сертификати могат
да се анулират само с писмо, писмено съобщение по телекомуникационен път, получен, до
14:00 часа в деня на подаване на заявлението.

Заявлението се попълва на пишеща машина или компютър. Заявлението
не може да съдържа задраскани и изтрити пасажи. Приемат се само чисто
и коректно попълнени заявления. Когато мястото, предназначено за
попълване на дадена клетка се окаже недостатъчно, то продължението се
записва в клетка №20 с препратка. За издаването на един сертификат за
предварително фиксиране/ лицензия се използва отделен формуляр.
Забавянето в резултат на несъобразяването с правилата за попълване на
заявлението е за сметка на кандидата.

Заявлението за сертификат за предварително фиксиране/ лицензия
трябва да включва продукти с код съобразно Комбинираната
номенклатура (КН).
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 В клетка № 4 се посочва името и адресът на кандидата, включващ улица,
номер, населено място, пощенски код, Република България и
регистрационен номер, издаден от Държавен фонд „Земеделие”-
Разплащателна агенция. Забавянето в резултат на несъобразяването с това
правило е за сметка на кандидата;

 В клетка № 7 се посочват съответно страната получател /задължителна
или не/;

 В клетка № 8 се посочват желанието за предварително фиксиране на
субсидията. Когато се кандидатства за възстановяване при износ се
отбелязва „Да”. Когато е отбелязано „Да”, сумата на възстановяването при
износ се определя от ставката в деня на подаване на заявлението. Когато
не се кандидатства за възстановяване при износ или експортна такса се
отбелязва „Не”;

 В клетки № 9 се посочват съответно участието в търг. При всички други
случаи се отбелязва „Не” ;

 В клетка № 11 - се посочва гаранцията, като сума в национална валута –
лева, с два знака след десетичната запетая;

 В клетка № 15 - описание на продукта, в съответствие с КН;
 В клетка № 16 - тарифният код на продукта или на продуктовата
категория по КН;

 В клетки № 17 и 18 - количеството на продукта с цифри и с думи.
 В клетки № 19 – Изписва се цифрата “5”. Толеранс от 5% означава, че
може да бъдат изнесени 105% от заявеното количество, без допълнителна
сертификат за предварително фиксиране/ лицензия и внасяне на
допълнителна гаранция.

 В клетка № 20 - В нея се записва регламентът, по реда на който се ползва
възстановяване при износ и размерът на приложимото възстановяване при
износ, ако е приложимо.
Заявлението за сертификат за предварително фиксиране/ лицензия
трябва да включва място, дата и подпис на заявителя.
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II ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ФИКСИРАНЕ/ ЛИЦЕНЗИЯ

СРОК ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ФИКСИРАНЕ/
ЛИЦЕНЗИЯ

За преработени продукти, за които се иска възстановяване за
самия продукт (Приложение I Б), сертификат за предварително
фиксиране/ лицензия се издава на петия работен дни след датата на
подаване на заявлението.

При износ на преработени продукти, съдържащи бяла и сурова
захар и сиропи от цвекло и захарна тръстика (Приложение II А),
сертификат за предварително фиксиране/ лицензия се издава на петия
работен ден след подаване на заявлението, ако заявлението е за
количества захар над 10 тона. Ако количествата са под 10 тона,
сертификат за предварително фиксиране/ лицензия се издава на
същия ден, в случай че коректно попълнените заявление и
депозирана банкова гаранция са подадени преди 14 часа в ДФ
„Земеделие” – РА.

За преработени продукти, които съдържат глюкоза, глюкозен
сироп и изоглюкоза с кодове  1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91,
1702 30 99, 1702 40 90 (Приложение II), сертификат за
предварително фиксиране/ лицензия се издава на третия работен дни
след датата на подаване на заявлението, когато има фиксирани
възстановявания за посочените захари. Когато такива
възстановявания няма, сертификат за предварително фиксиране/
лицензия се издава на същия работен ден, в случай че коректно
попълнените заявление и депозирана банкова гаранция са подадени
преди 14 часа в ДФ „Земеделие” – РА.

Ако ЕК въведе редукционен коефициент, подаденото заявление може
да бъде оттеглено в срок от 10 работни дни от датата на публикуване
на регламента с редукционния коефициент, като депозираната
гаранция незабавно ще бъде освободена.

Възможно е да се изнесе количество с 5% по –малко или по – голямо
от посоченото в сертификата за предварително фиксиране/
лицензията (толеранс). Допълнителните количества, които са
изнесени в рамките на толеранса, не предоставят право на
възстановяване.

Ако преди оттегляне на заявлението е бил издадена сертификат за
предварително фиксиране/ лицензия, той трябва да бъде върнат в
Разплащателната агенция, за да бъде анулиран.
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ПЕРИОД НА ВАЛИДНОСТ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ФИКСИРАНЕ/
ЛИЦЕНЗИЯТА

За преработени продукти, за които се иска възстановяване за
самия продукт – пет месеца след датата на издаване на сертификата
за предварително фиксиране/ лицензията.

За преработени продукти, които съдържат глюкоза, глюкозен
сироп и изоглюкоза с кодове  1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91,
1702 30 99, 1702 40 90:

- за които заявления са подадени до 25 юни, валидността на
сертификата/ сертификат за предварително фиксиране/ лицензията
изтича на 30 юни;

- за които заявления са подадени между 26 юни и 30
септември на следващата маркетингова година, срокът на
сертификата за предварително фиксиране/ лицензията е 30 дни след
датата на издаване.

За преработени продукти, които съдържат глюкоза, глюкозен
сироп и изоглюкоза с кодове  1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30,
1702 90 99 срокът е четири месеца след датата на издаване.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА

Правата, произтичащи от сертификат за предварително фиксиране/
лицензия, са прехвърляеми от техния титуляр при следните условия:

 Писмена молба от титуляра;
 Прехвърляне на права само в полза на един правоприемник,

регистриран в Държавен фонд „Земеделие”- Разплащателна агенция,
Сектор „Търговски механизми” ;

 Прехвърлянето става при подаване на заявление за издаване на
сертификат за предварително фиксиране/ лицензия ;

 Прехвърлянето става по отношение на количества, които още не са
изнесени по сертификат за предварително фиксиране/ лицензията;

 Правоприемниците не могат да прехвърлят на свой ред правата си,
но могат да ги прехвърлят обратно на титуляра, по отношение на
количества, които още не са изнесени сертификат за предварително
фикисране/сертификат за предварително фиксиране/ лицензия;

 Задълженията, произтичащи от сертификат за предварително
фиксиране/ лицензия не са прехвърляеми. Р 1291/2000, чл.9
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ИЗДАВАНЕ НА ИЗВЛЕЧЕНИЕ, ЗАМЕСТВАЩА СЕРТИФИКАТ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО
ФИКСИРАНЕ/ ЛИЦЕНЗИЯ, ДУБЛИКАТ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЛИСТА

 Извлечение се издава при писмена молба на титуляра на
сертификат за предварително фиксиране/ лицензията при представяне на
оригиналния сертификат за предварително фиксиране/ лицензия. Целта
му е да улесни извършването на износ от два или повече изходни
митнически пункта. Извлечението има същото правно действие като
оригиналния сертификат за предварително фиксиране/ лицензия. Не
могат да се правят по-нататъшни извлечения от извлечение на
сертификат за предварително фиксиране/ лицензия  Извлеченията се
връщат заедно с оригиналния сертификат за предварително фиксиране/
лицензия.

 Заместващи сертификат за предварително фиксиране/ лицензия
се издават, при писмена молба от титуляра. С издаването на заместваща
сертификат за предварително фиксиране/ лицензия  оригиналната става
невалидна. Заместващият сертификат за предварително фиксиране/
лицензия   има същото правно действие като оригиналния.

Съществуват следните предпоставки: Р 1291/2000, чл.36
1. Няма доказателства за унищожаването на оригиналния
сертификат за предварително фиксиране/ лицензия.
- Изгубен е сертификат за предварително фиксиране/ лицензия;
- Предварително е фиксирано възстановяване по-голямо от нула;
- Заявителят е доказал, че е взел предпазни мерки, за да предотврати
изгубването на сертификат за предварително фиксиране/ лицензията или
извлечението;
- Издаването на сертификат за предварително фиксиране/ лицензия
за въпросния продукт не е прекратено;
- Заместващите сертификат за предварително фиксиране/ лицензия
или извлечение трябва да съдържат информацията и вписванията, които е
съдържал документът, който заместват
- Заместващият сертификат за предварително фиксиране/ лицензия
се издава за количество стоки, което с добавяне на толеранса, е равно на
наличното количество, показано на изгубения документ. Заявителите
уточняват това количество писмено
- При изгубване на заместващи сертификат за предварително
фиксиране/ лицензия или извлечение не се издават нови
- Изисква се депозиране на гаранция. Стойността на тази гаранция
се изчислява чрез умножаване на 120% от размера на предварително
фиксираното възстановяване по количеството, за което заместващите
сертификат за предварително фиксиране/ лицензия  или извлечение се
издават, плюс толеранса. Сумата, с която гаранцията се увеличава, не
трябва да бъде по-малка от 3 EUR на 100 кг нетно тегло (т.е. най-високия
размер на възстановяването за въпросните местоназначения)

Когато количеството продукти, изнесени съгласно сертификат за
предварително фиксиране/ лицензия  или извлечение и заместващо
извлечение, е по-голямо от това, което би могло да бъде изнесено
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съгласно оригиналните, гаранцията, съответстваща на надвишеното
количество, се задържа. Р 1291/2000, чл.36 (6)

Доколкото гаранцията не е била задържана, тя се освобождава 15 месеца
след изтичане на срока на валидност на сертификат за предварително
фиксиране/ лицензията. Когато загубени сертификат за предварително
фиксиране/ лицензия бъдат намерени, те не могат да бъдат използвани и
трябва да бъдат върнати на Държавен фонд „Земеделие”- Разплащателна
агенция. Ако в този случай наличното количество, посочено в
оригиналните сертификат за предварително фиксиране/ лицензия е равно
или по-голямо от количеството, за което са били издадени заместващите,
гаранцията се освобождава незабавно.

2. Съществуват доказателства за пълно или частично унищожаване
на оригиналния сертификат за предварително фиксиране/ лицензия

Процедурата е възможна само за сертификат за предварително
фиксиране/ лицензия, издадени от в Държавен фонд „Земеделие”-
Разплащателна агенция.

Издава се заместваща сертификат за предварително фиксиране/ лицензия
само за останалото налично количество вкл.толеранс.

 Дубликат от сертификат за предварително фиксиране/ лицензия
се издава при изгубени сертификат за предварително фиксиране/
лицензия, използвани изцяло или частично. Предпоставка за издаването
на дубликат е пълното или частично усвояване на сертификат за
предварително фиксиране/ лицензия. Дубликатите не могат да се
използват за осъществяване на операции по износ и се използват с цел
освобождаване на гаранцията;

 Допълнителни листа - Алонж, се прилагат от органите, които
правят вписвания, когато мястото, запазено за вписвания, е недостатъчно.
Тези органи поставят печата си, така че едната половина да е върху
сертификата за предварително фиксиране/ лицензията, а другата — върху
допълнителния лист, и при издаването на всеки нов допълнителен лист се
полага нов печат по подобен начин върху тази и предишната страница. Р
1291/2000, чл.28
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III. ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ФИКСИРАНЕ/
ЛИЦЕНЗИЯ

Сертификатът за предварително фиксиране/ лицензията за износ поражда
право и задължение да се извърши износ през срока на валидност на
определеното количество от съответните продукти или стоки.

При всеки износ копие № 1 на лицензията или сертификата за
предварително фиксиране се предава на митницата, която приема
митническата декларация за износ чл.24 на Р 1291/2000. Върху гърба на
копие № 1 на лицензията или сертификата се правят вписвания за
изнасяното количество. Митническите органи подписват и подпечатват
съответните вписвания и връщат копие № 1.

Необходимо е контролно копие Т5 да се представи на митницата, която
приема митническата декларация за износ. То служи за доказателство, че
продуктът е напуснал митническата територия на общността. Бланка на
контролно копие Т5 може да се получи от митническите органи.
Контролното копие Т5 съпровожда стоките докато те напуснат
митническата територия на Общността. Чрез него се проверява срока на
напускане на митническата територия на Общността. Когато стоките
напускат ЕС, съответната митница подпечатва Т5 и изпраща копие от
него в ДФ „Земеделие” – РА чрез Агенция “Митници”. Включените в
приетите експортни декларации продукти трябва да напуснат ЕС в
непроменено състояние в срок от 60 дни след приемането на
декларациите.

Сертификатът за предварително фиксиране/ лицензията се счита за
изцяло изпълнен, ако са изнесени поне 95 % от посоченото в него
количество в срока на неговата валидност. чл.8(5) на Р1291/2000

Със сертификата за предварително фиксиране/ лицензията можете да
изнесете 105 % от количеството, посочено в него, без да ви е необходим
друг сертификат за предварително фиксиране/ лицензия или
допълнителна гаранция. чл.8(4) на Р 1291/2000

Когато не е изпълнено задължение за износ по сертификат за
предварително фиксиране/ лицензия, гаранцията се задържа в размер
равен на разликата между 95 % от количеството, посочено в лицензията
или сертификата, и действително изнесеното количество. чл.35(2) на
Р1291/2000 (виж глава Възстановяване на депозираната на гаранция)



14

ВРЪЩАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ В ДФ” ЗЕМЕДЕЛИЕ “ – РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ

Използваните лицензия или сертификат трябва да бъдат върнати в срок от
два месеца след изтичане на крайния им срок. Ако използвате
извлечение от сертификат за предварително фиксиране/ лицензия, то
трябва да бъде върнато в същия срок. чл.35(4)(а) на Р1291/2000

Ако върнете сертификата за предварително фиксиране/ лицензията след
втория месец от крайния и срок, част или цялата гаранция ще бъде
задържана (виж глава Възстановяване на депозираната на гаранция).

Всички други необходими документи трябва да бъдат получени в ДФ
„Земеделие” – РА в срок от 12 месеца от изтичане срока на лицензията
или сертификата. чл.35(4)(а) на Р1291/2000

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕПОЗИРАНАТА  ГАРАНЦИЯ  Р 1291/2000

Гаранцията е залог за изпълнение на задълженията, произтичащи от
сертификатат за предварително фиксиране/ лицензията. Ако не са
изпълнени задълженията по лицензията или сертификата, цялата или
пропорционална част от гаранцията ще бъде задържана.
Освобождаването на гаранцията се извършва след представяне на
доказателства за осъществения износ.

Доказателства за изпълнение на задълженията, произтичащи от
лицензията/сертификата са:

− копие № 1 на лицензията или сертификата и, когато е приложимо,
копие № 1 на извлечението или извлеченията от лицензията или
сертификата, заверени на гърба от митническите органи;
− митническа декларация за износ - ЕАД;
− контролно копие Т5 - допълнително доказателство, че продуктът е
напуснал митническата територия на Общността в срок от 60 дни от
датата на приемане на износната декларация. чл.32(1)(б) на Р 1291/2000;
− други документи, свързани с вида на продукта или износа.

Документите се получават както следва:

− Агенция “Митници” изпраща митническата декларация за износ и
контролното копие Т5 до ДФ „Земеделие” - РА;
− Митническите органи на другите страни членки изпращат
контролното копие Т5 чрез Агенция “Митници” до ДФ „Земеделие” - РА,
когато стоките са напуснали митническата територия на ЕС през друга
страна членка;
− Търговецът трябва да изпрати използваната лицензия или сертификат
в рамките на два месеца след изтичане на крайния им срок. чл.35(4)(а)
на Р1291/2000;
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− Търговецът трябва да изпрати всички останали документи рамките на
12 месеца от изтичане срока на лицензията или сертификата чл.35(4)(а)
на Р 1291/2000.
Гаранцията се освобождава след осъществяване на износа на цялото
количество, посочено в лицензията или сертификата.
Когато изнесеното количество е равно или по-голямо от 95 % от
количеството, посочено в лицензията или сертификата, се счита, че
лицензията или сертификатът са изпълнени изцяло и гаранцията се
възстановява в пълен размер. чл.8(5) на Р 1291/2000

Когато не е изпълнено задължение за износ по лицензията или
сертификата, гаранцията се задържа в размер равен на разликата между
95 % от количеството, посочено в лицензията или сертификата, и
действително изнесеното количество. чл.35(2) на Р1291/2000

Независимо от това, ако изнесеното количество е по-малко от 5 % от
количеството, посочено в лицензията или сертификата, се задържа цялата
гаранция. чл.35(2) на Р 1291/2000

Ако сертификат за предварително фиксиране/ лицензия не се използва
напълно, но се върне преди да изтече неговия срок на валидност,
стойността на гаранцията, съответстваща на неизползваното количество,
която трябва да се задържи, се намалява както следва:

Сертификатът е върнат в рамките на Гаранцията, която трябва де се
задържи се намалява с

началните две трети от срока на валидност 40 %
последната трета от срока на валидност или през
месеца, следващ датата на изтичане на срока

25 %

Тези намаления се прилагат само за сертификати с предварително
фиксиране и извлечения от тях, върнати през ГАТТ годината, за която са
били издадени и при условие, че те са върнати по-рано от 30 дни преди
края на съответната ГАТТ година. чл.35(3) на Р1291/2000

Използваните лицензия или сертификат трябва да се върнат в
рамките на два месеца от крайния им срок на валидност. В този
случай гаранцията се освобождава в пълен размер. Ако се използва
извлечение от лицензия или сертификат, то трябва да бъде върнато в
същия срок. чл.35(4)(а) на Р1291/2000

-  Ако лицензията се върне между 2 и 24 месец след изтичане на срока и
на валидност, 15 % от гаранцията се задържа чл.35(4)(в) на Р 1291/2000.
Ако лицензията не се върне или се върне след 24 месец, цялата гаранция
ще бъде задържана.

-  Ако се използва сертификат с предварително фиксиране и се върне
между 2 и 6 месец след изтичане на срока му на валидност, сумата на
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гаранцията, която трябва да бъде задържана ще бъде определена както
следва: чл.35(4)(б) на Р 1291/2000

Сертификатът е върнат през Процент от гаранцията,
който се задържа

третия месец след датата на изтичане на срока 10 %
четвъртия месец след датата на изтичане на срока 50 %
петия месец след датата на изтичане на срока 70 %
шестия месец след датата на изтичане на срока 80 %
след шестия месец 100 %

Всички останали документи трябва да бъдат получени в ДФ „Земеделие”
- РА в рамките на 12 месеца от изтичане срока на лицензията или
сертификата. чл.35(4)(а) на Р1291/2000

Ако необходимите документи са получени между 12 и 24 месец от
изтичане срока на лицензията или сертификата, 85 % от гаранцията ще
бъде освободена. чл.35(4)(в) на Р 1291/2000

Ако до 60 дни от датата на поставянето на продуктите под митнически
контрол не бъдат изнесени от ЕС, стойността на гаранцията, която трябва
да бъде освободена ще се намали с 15 % и остатъкът с по 5 % за всеки
ден, с който е надхвърлен срокът. чл.32(1)(б) на Р 1291/2000

В случай на заявено възстановяване при износ, превишаването на 60-
дневния срок не води до намаляване на гаранцията, а само до намаляване
на възстановяването при износ. чл.32(1)(б) на Р 1291/2000

Ако общата стойност на гаранцията, която трябва да се задържи, възлиза
на 100 евро или по-малко за дадена лицензия или сертификат, се
освобождава цялата гаранция. чл.35(2) на Р 1291/2000
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IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ I А

Продукти, получени чрез преработката на плодове и зеленчуци, за които могат да се
получат възстановявания при износ за самия продукт  (в случай че ЕК фиксира такива)

Код по КН Описание на стоките Код на
продукта

ех 0806 20 - Сушено:

ех 0812 10 00 - Череши:
-- Без дръжки и костилки, консервирани в сулфуриран
разтвор, с нетно отцедено тегло най-малко 45% от
нетното тегло

0812 10 00 9100

ех 2002 10 - Домати, цели или нарязани на парчета:

ех 2006 00 Зеленчуци, плодове, кори от плодове и други части от
растения, варени в захарен сироп (изцедени, захаросани
или кристализирани):
- Други:
-- С тегловно съдържание на захар, превишаващо 13%:

ех 2008 19 -- Други, включително смесите:

--- В директни опаковки, с нетно съдържание,
превишаващо 1 kg:
---- Други:

ех 2008 19 19 ----- Други:

------ Обикновени лешници (плодове от вида Corylus
avellana), несмесени

2008 19 19 9100

--- В директни опаковки, с нетно съдържание,
непревишаващо 1 kg:
---- Други:

ех 2008 19 99 ----- Други:

------ Обикновени лешници (плодове от вида Corylus
avellana), несмесени

2008 19 99 9100

ех 2009 11 -- Замразен:
--- Със стойност Брикс, непревишаваща 67:

ех 2009 11 99 ---- Друг:

----- Чист портокалов сок, без добавени субстанции, със
стойност Брикс:
------ 10 или повече, но по-малко от 22 2009 11 99 9110

------ 22 или повече, но по-малко от 33 2009 11 99 9120
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------ 33 или повече, но по-малко от 44 2009 11 99 9130

------ 44 или повече, но по-малко от 55 2009 11 99 9140

------ 55 или повече 2009 11 99 9150

ех 2009 19 -- Друг:
--- Със стойност Брикс, превишаваща 20, но
непревишаваща 67:

ех 2009 19 98 ---- Друг:
----- Чист портокалов сок, без добавени субстанции, със
стойност Брикс:
------ 20 или повече, но по-малко от 22 2009 19 98 9112
------ 22 или повече, но по-малко от 33 2009 19 98 9120
------ 33 или повече, но по-малко от 44 2009 19 98 9130
------ 44 или повече, но по-малко от 55 2009 19 98 9140
------ 55 или повече 2009 19 98 9150
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ПРИЛОЖЕНИЕ I Б

АНЕКС

Към регламент на Комисията 135/2007  от 13 февруари 2007 за определяне на
възстановяванията при износ в сектора на преработените продукти на базата на плодове

и зеленчуци, различни от предоставените за прибавена захар

(временно съхранявани череши, белени домати, захаросани череши, приготвени лешници,
някои портокалови сокове)

Срок за подаване на заявления за лицензии: от 22 февруари 2007 г. до 23 юни 2007 г.
Срок за издаване на лицензиите: от март 2007 г. до юни 2007 г.

Код на продукта (1)
Код на

местоназна
чението (2)

Ставка на
възстановяването

(в EUR/t нето)

Предвидени
количества

(в t)

0812 10 00 9100
F06 50 3000

2002 10 10 9100 F10 45 43100

2006 00 31 9000
2006 00 99 9100

F06 153 1000

2008 19 19 9100
2008 19 99 9100

F08 59 500

2009 11 99 9110
2009 12 00 9111
2009 19 98 9112

F08 5 0

2009 11 99 9150
2009 19 98 9150

F08 29 0

(1) Кодовете на продуктите са определени в Регламент (ЕИО) № 3846/87 на Комисията (ОВ L
366, 24.12.1987, стр. 1), както е изменен.
(2) Кодовете на местоназначенията от серия „А“ са определени в приложение II към Регламент
(ЕИО) № 3846/87.
Останалите местоназначения са определени, както следва:
F06: Всички местоназначения с изключение на страните от Северна Америка;
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ПРИЛОЖЕНИЕ II А

Продукти, получени чрез преработката на плодове и зеленчуци, за които могат да се
получат възстановявания при износ за добавените в тях захари

б) ex 0811 Плодове и черупкови плодове, неварени или варени във вода или на пара,
замразени, с добавка на захар или други подсладители

ex 1302 20 Пектинови материали и пектинати
ex 2001 Зеленчуци, плодове, черупкови плодове и други годни за консумация части от

растения, приготвени или консервирани с оцет или с оцетна киселина, с
изключение на:
— плодове от вида Capsicum, различни от сладките пиперки от подпозиция
2001 90 20
— сладка царевица (Zea mays var. saccharata) от подпозиция 2001 90 30
— игнам (индийски картоф), сладки патати и други подобни годни за
консумация части от растения, с тегловно съдържание на скорбяла или
нишесте 5% или повече от подпозиция 2001 90 40 и
— сърцевина от палмово дърво от подпозиция 2001 90 60
— маслини от подпозиция 2001 90 65
— лозови листа, израстъци на хмел и други подобни, годни за консумация
части от растения, попадащи под подпозиция ex 2001 90 96

2002 Домати, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с
оцетна киселина

2003 Гъби и трюфели, приготвени или консервирани по начин, различен от този с
оцет или с оцетна киселина

ex 2004 Други зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с
оцет или оцетна киселина, замразени, различни от продуктите от позиция
2006, с изключение на сладката царевица (Zea mays var. saccharata) от
подпозиция ex 2004 90 10, маслини от подпозиция 2004 90 30 и картофи,
приготвени или консервирани под формата на брашно, грис или люспи от
подпозиция 2004 10 91

ex 2005 Други зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с
оцет или с оцетна киселина, незамразени, различни от продуктите от позиция
2006, с изключение на маслините от подпозиция 2005 70, сладка царевица (Zea
mays var. saccharata) от подпозиция 2005 80 00 и плодове от вида Capsicum, с
изключение на сладките пиперки от подпозиция 2005 90 10 и картофи,
приготвени или консервирани под формата на брашно, грис или люспи от
подпозиция 2005 20 10

ex 2006 00 Плодове, черупкови плодове, кори от плодове и други части от растения,
варени в захарен сироп (изцедени, захаросани или кристализирани), с
изключение на банани, консервирани със захар, от подпозиции ex 2006 00 38 и
ex 2006 00 99

ex 2007 Конфитюри, желета, мармалади, пюрета и каши от плодове, приготвени чрез
варене, с или без добавка на захар или други подсладители, с изключение на:
— хомогенизирани продукти от банани от подпозиция ex 2007 10
— конфитюри, желета, мармалади, пюрета или пасти от банани от подпозиции
ex 2007 99 39, ex 2007 99 58 и ex 2007 99 98

ex 2008 Плодове, черупкови плодове и други части от растения, годни за консумация,
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приготвени или консервирани по друг начин, със или без добавка на захар или
други подсладители или алкохол, невключени другаде:
— фъстъчено масло от подпозиция 2008 11 10
— сърцевина от палмово дърво от подпозиция 2008 91 00
— царевица от подпозиция 2008 99 85
— игнам (индийски картоф), сладки патати и други подобни годни за
консумация части от растения, с тегловно съдържание на скорбяла или
нишесте 5% или повече от подпозиция 2008 99 91 и
— лозови листа, израстъци на хмел и други подобни, годни за консумация
части от растения от подпозиция ex 2008 99 99
— бананови смеси, обработени или консервирани по друг начин, от
подпозиции 2008 92 59, ex 2008 92 78 и ex 2008 92 98
— банани, приготвени или консервирани по друг начин, освен тези от
подпозиции ex 2008 99 49, ex 2008 99 68 и ex 2008 99 99

ex 2009 Плодови сокове (с изключение на сок от грозде и мъст от грозде от
подпозиция 2009 60 и сок от банани от подпозиция 2009 80) и зеленчукови
сокове, неферментирали, без добавка на алкохол, със или без добавка на захар
или други подсладители.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II Б

Възстановявания при износ за бяла и сурова захар, приложими след 26 януари 2007
година (a)

Код на продукта Местоназ
начение

Мерна единица Размер на
възстановяването

(евро)
1701 11 90 9100 SOO EUR/100 kg 17,06 (1)

1701 11 90 9910 SOO EUR/100 kg 17,06 (1)

1701 12 90 9100 SOO EUR/100 kg 17,06 (1)

1701 12 90 9910 SOO EUR/100 kg 17,06 (1)

1701 91 00 9000 SOO EUR/1 % захароза × 100 kg нетен
продукт

0,1855

1701 99 10 9100 SOO EUR/100 kg 18,55

1701 99 10 9910 SOO EUR/100 kg 18,55

1701 99 10 9950 SOO EUR/100 kg 18,55

1701 99 90 9100 SOO EUR/1 % захароза × 100 kg нетен
продукт

0,1855

NB : Местоназначенията се определят, както следва:

S00: Всички местоназначения с изключение на Албания, Хърватия, Босна и Херцеговина,
България, Румъния, Черна гора, Сърбия, Косово, Бившата югославска република Македония,
Андора, Гибралтар, Сеута, Мелиля, Светия престол (Ватикана), Лихтенщайн, общините
Ливиньо и Кампионе в Италия, Хелиголанд, Гренландия, Фарьорски острови и областите в
Република Кипър, където правителството на Република Кипър не упражнява действителна
власт.
(a) Размерите, посочени в настоящото приложение, не се прилагат от 1 февруари 2005 г.
съгласно Решение 2005/45/ЕО на Съвета от 22 декември 2004 г. за сключване и временно
прилагане на споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за
изменение на споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация
Швейцария от 22 юли 1972 г. относно разпоредбите, приложими към преработените
селскостопански продукти (ОВ L 23, 26.1.2005 г., стр. 17).
(1) Настоящата сума се прилага за сурова захар с рандеман 92 %. Ако рандеманът на изнасяната
сурова захар се различава от 92 %, размерът на приложимото възстановяване се умножава за
всяка засегната операция по износ с коефициент за преобразуване, получен чрез разделяне на
92 на рандемана на изнасяната сурова захар, изчислен съгласно точка ІІІ, точка 3 от
приложение І към Регламент (ЕО)  № 318/2006.
L 7/6 BG Официален вестник на Европейския съюз 12.1.2007 г.
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Възстановявания при износ за сиропи и други захарни продукти, приложими от  26
януари 2007 (a)

Код на продукта Местоназ
начение

Мерна единица Размер на
възстановяването

1702 40 10 9100 SOO EUR/100 kg   сухо вещество 18,55

1702 60 10 9000 SOO EUR/100 kg   сухо вещество 18,55

1702 90 30 9000 SOO EUR/100 kg   сухо вещество 18,55

1702 90 99 9900 SOO EUR/1 % захароза × 100 kg нетен
продукт

0, 1855 (1)

NB : Местоназначенията се определят, както следва:

S00: всички местоназначения с изключение на Албания, Хърватия, Босна и Херцеговина,
България, Румъния, Черна гора, Сърбия, Косово, Бившата югославска република Македония,
Андора, Гибралтар, Сеута, Мелиля, Светия престол (Ватикана), Лихтенщайн, общините
Ливиньо и Кампионе в Италия, Хелиголанд, Гренландия, Фарьорски острови и областите в
Република Кипър, където правителството на Република Кипър не упражнява действителна
власт.
(a) Размерите, посочени в настоящото приложение, не се прилагат от 1 февруари 2005 г.
съгласно Решение 2005/45/ЕО на Съвета от 22 декември 2004 г. за сключване и временно
прилагане на споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за
изменение на споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация
Швейцария от 22 юли 1972 г. относно разпоредбите, приложими към преработените
селскостопански продукти (ОВ L 23, 26.1.2005 г., стр. 17).
(1) Базисната сума не е приложима към продукта по точка 2 от анекс към регламент на
Комисията № 3513/92 (L 355 Официален вестник на Европейския съюз 5.12.1992 г., стр.12)
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ПРИЛОЖЕНИЕ III

Декларация за количествата захар, включена при производството на преработените
продукти

For completion by trader/ За попълване от търговеца

Please use Block Capitals/ Моля използвайте печатни букви

DECLARATION  (Reg.2201/96, Art. 18, ind. 3)

ДЕКЛАРАЦИЯ (рег. 2201/96, чл. 18, пар.3)

1. Name of the Applicant /Име на регистрираното лице:
........................................................................................................................

Registration number of Applicant/ Регистрационен номер на
заявителя:...................................................................................................

Address/Адрес:.............................................................................................

Phone / Fax Number/Тел/факс номер:.....................................................

2. Processed products with added sugars / Преработени продукти с добавена захар:

□ Fruit/Плодове

□ Vegetables/Зеленчуци

3. Name of the product/ Наименование на продукта:

.....................................................................................................................

4. Product description according to Art.1, par.2 (b) of Reg. 2201/96

Описание на продукта съгласно чл. 1, пар.2, буква b на регламент 2201/96:

....................................................................................................................
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5.

а)

b)

c)

d)

Sweet matter content in the relevant processed product quantity/

Съдържание на сладко вещество в съответното количество преработен продукт

□White sugar (CN 1701)                         □Raw sugar (CN 1701)

    Бяла захар (КН 1701)                               Нерафинирана  захар (КН 1701)

Sucrose content/Съдържание на захароза:..............................................

□ Glucose/Глюкоза                            □Glucose syrup/ Глюкозен

                   □1702 3051    □1702 3059     □1702 3091

                    □1702 3099    □1702 4090

Dry matter content/Тегловно съдържание на фруктоза в сухо състояние:

........................................................................................................................

□ Isoglucose/ Изоглюкоза

                    □1702 3010     □1702 4010

                    □1702 6010     □1702 9030

Dry matter content/Тегловно съдържание на фруктоза в сухо състояние:

.....................................................................................................................

□ Beet syrup (CN 1702 9099)                          □Cane syrup (CN 1702 9099)

    Сироп от захарно цвекло                             Сироп от захарна ръстика

Sucrose content/Съдържание на захароза:

.....................................................................................................................

6. Sugar content per 100 kgs processed product/ Захарно съдържание в 100 кг.   преработен
продукт:

.....................................................................................................................
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7. Date/Дата:                                Place/ Място:
.....................................................................................................................
Signature/Подпис:                    Stamp/печат:
.....................................................................................................................                                         


