
BILAGA 22-14 

Ursprungsintyg för vissa produkter som omfattas av särskilda importordningar för icke-förmånsberättigande 
ursprung 

Inledande anmärkningar 

1. Giltighetstiden för ursprungsintyg ska vara tolv månader från och med den dag då de utfärdas av de utfärdande
myndigheterna. 

2. Ursprungsintyg ska bestå av ett enda ark där ordet ”original” står bredvid dokumentets namn. Om ytterligare exemplar
behövs ska ordet ”kopia” stå bredvid dokumentets namn på kopiorna. Endast originalexemplaret av ursprungsintyget
ska av unionens tullmyndigheter betraktas som giltigt. 

3. Ursprungsintyget ska ha måtten 210 × 297 mm, med en tillåten avvikelse på längden på upp till plus 8 mm eller
minus 5 mm. Det papper som används ska vara vitt och träfritt, med en vikt på minst 40 g/m 2. Originalet ska som
bakgrund ha en tryckt, gul guillochering som gör att varje förfalskning på mekanisk eller kemisk väg lätt kan
upptäckas. 

4. Ursprungsintygen ska tryckas och fyllas i med maskinskrift på ett av unionens officiella språk. Ifyllda uppgifter får inte
raderas eller skrivas över. Ändringar ska ske genom att felaktiga uppgifter stryks över och korrekta uppgifter vid behov
läggs till. Dessa ändringar ska paraferas av den person som utför dem och attesteras av de utfärdande myndigheterna.

Alla ytterligare uppgifter som krävs för genomförandet av unionens lagstiftning om de särskilda importordningarna
ska anges i fält 5 på ursprungsintyget. 

Oanvända utrymmen i fält 5, 6 och 7 ska strykas över på sådant sätt att ingen text kan läggas till vid ett senare
tillfälle. 

5. Varje ursprungsintyg ska ha ett löpnummer, som kan vara tryckt, genom vilket det kan identifieras samt vara stämplat
av den utfärdande myndigheten och undertecknat av den eller de personer som är behöriga att göra detta.

6. Ursprungsintyg som utfärdas i efterhand ska i fält 5 innehålla följande uppgift på ett av Europeiska unionens officiella 
språk: 
— Expedido a posteriori,
— Udstedt efterfølgende, 
— Nachträglich ausgestellt, 
— Εκδοθέν εκ των υστέρων, 
— Issued retrospectively, 
— Délivré a posteriori,
— Rilasciato a posteriori,
— Afgegeven a posteriori,
— Emitido a posteriori,
— Annettu jälkikäteen/utfärdat i efterhand, 
— Utfärdat i efterhand, 
— Vystaveno dodate čně, 
— Välja antud tagasiulatuvalt, 
— Izsniegts retrospekt   īvi, 
— Retrospektyvusis išdavimas, 
— Kiadva visszamen  őleges hatállyal, 
— Ma ħruġ retrospettivament, 
— Wystawione retrospektywnie, 
— Vyhotovené dodato   čne, 
— издаден впоследствие, 
— Eliberat ulterior, 
— Izdano naknadno.
Intyg som i det övre fältet till höger har den gamla textversionen ”URSPRUNGSINTYG för import av 
jordbruksvaror till Europeiska ekonomiska gemenskapen” och i fältet ”Anmärkningar” också har den gamla 
textversionen får också användas till dess att befintliga lager har tömts eller till den 1 maj 2019, beroende 
på vilket som inträffar först.
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