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ELEKTRONISCHE EG-CERTIFICATEN - SPANJE
In Spanje worden vanaf 1 mei 2011 de invoercertificaten AGRIM en de uitvoer- of voorfixatiecertificaten AGREX
elektronisch afgegeven.
Wanneer de douaneformaliteiten in een andere lidstaat zullen plaatshebben, worden door de Spaanse instantie van
afgifte van het "moedercertificaat" uittreksels ( zie vak 3: extracto) op papier gemaakt. Het oorspronkelijk
certificaat wordt elektronisch afgeschreven met de hoeveelheid vermeld op het uittreksel.
De voorschriften betreffende de behandeling van uittreksels door de douane zijn opgenomen in de §§ 128 tot 134
van de Instructie Landbouwprocedures 2000 (D.I. 684.0)
Specifiek aan de Spaanse uittreksels is dat in de linkermarge van het uittreksel een watermerk is aangebracht,
alsmede o.m. de elektronische handtekening van de ambtenaar die het certificaat heeft afgeleverd, de elektronische
stempel van de instantie van afgifte, een unieke verificatiecode (bestaande uit een serie cijfers en letters) en het
adres van een website. Dit houdt in dat er in vak 25 (invoercertificaat AGRIM) of vak 23 (uitvoer- of
voorfixatiecertificaat AGREX) geen handtekening en stempel meer voorkomt. De echtheid van het uittreksel kan
worden nagegaan op die website aan de hand van de vermelde verificatiecode.
De link naar die website is de volgende:
https://subsede.comercio.mityc.gob.es/verificarcsv
Het uittreksel moet overeenkomstig de hiervoor aangehaalde §§ 128 tot 134 op de gebruikelijke manier manueel
worden afgeschreven. Indien de belanghebbende een kopie van het moedercertificaat of een kopie van het uittreksel
voorlegt met diagonaal de tekst “Copy for information or control purposes only. Not valid to be used”mogen deze
certificaten in geen enkel geval worden afgeschreven.
Een model van een elektronisch uittreksel en van een kopie van het moedercertificaat met de diagonale tekst, alsmede
een afdruk van het scherm voor de opzoeking van de echtheid van het uittreksel en het resultaat van de opzoeking zijn
opgenomen in bijlage.
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