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	description: Beskriv varan, ange modell, typnummer och kvantitet.  Använd varans vanliga handelsnamn. Varan ska entydigt kunna identifieras genom de uppgifter som lämnas. Där fält 15 (CN-kod eller CAS-nummer ) ska fyllas i, bör varubeskrivningen vara tillräckligt exakt för tariffering.  Varubeteckningar kan läggas till eller tas bort med +/− -tangenterna till höger. (obligatorisk)
	tariff_heading: För varje vara som omfattas av kontroll anges tullpositionen i regel med åtta (8) siffrors noggrannhet (EG:s kombinerade nomenklatur/se brukstariffen). När det gäller kemiska ämnen eller föreningar anges CAS-numret (Chemical Abstract Number). Skriv in tullpositionen utan mellanslag.
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	country_of_origin: Denna punkt fylls i endast om den vara för vilken exporttillstånd söks har importerats till unionens territorium från ett tredje land. Om ansökan omfattar flera varubeskrivningar, ska det i ansökan specifiseras vilken som avses här.
	country_of_dispatch: Med avsändarland avses det land från vilket varan har sänts till unionen. Denna punkt fylls i endast om den vara för vilken exporttillstånd söks har importerats från ett tredje land. Om ansökan omfattar flera varubeskrivningar, ska det i ansökan specifiseras vilken som avses här.
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	classification: Varje produkt med dubbel användning som finns förtecknad i bilaga 1 till rådets beslut har en specifik beteckning (klassificeringsnummer, t.ex. 3A001a1a) som ska anges. Klassificeringen görs av exportören, vid behov med hjälp av tillverkaren. Också Teknologiindustrin rf eller för sin del Kemiindustrin (Kl) rf kan hjälpa till med klassificeringen.  Dessutom kan ett skriftligt förhandsbesked om varans exportkontrollklassificering begäras av utrikesministeriet.
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	date_of_contract: Datum för affärskontraktet eller beställningen som exportören av de produkter med dubbel användning som nämns i ansökan grundar sig på. Datum anges i formen dd.mm.åååå.
	footnotes: Ytterligare upplysningar som anknyter till exporten eller ansökan i övrigt.
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	signature: Underskrift av exportören eller av exportörens befullmäktigade ombud med angivande av datum. Med sin underskrift intygar exportören att uppgifterna i ansökan är riktiga. Om de uppgifter som lämnats i ansökan senare ändras, ska ändringarna skriftligen meddelas utrikesministeriet. I meddelandet ska hänvisas till ansökningens nummer. Oundertecknade ansökningar tas inte till behandling. Bristfälligt ifyllda ansökningar kan returneras.
	signature_clause: Vi intygar riktigheten i de uppgifter vi har uppgett
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