
BILAGA 22-07 

Ursprungsförsäkran 

Denna försäkran upprättas på ett kommersiellt dokument som innehåller exportörens respektive mottagarens namn och 
fullständiga adresser, en beskrivning av produkterna och datum för utfärdande (1).

Fransk version 

L'exportateur … (Numéro d’exportateur enregistré ( 2 ), ( 3 ), ( 4 )) des produits couverts par le présent document déclare que, 
sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … ( 5 ) au sens des règles d'origine du Système 
des préférences tarifaires généralisées de l'Union européenne et que le critère d’origine satisfait est … … ( 6 ). 

Engelsk version 

The exporter … (Number of Registered Exporter ( 2 ), ( 3 ), ( 4 )) of the products covered by this document declares that, except 
where otherwise clearly indicated, these products are of …preferential origin ( 5 ) according to rules of origin of the 
Generalized System of Preferences of the European Union and that the origin criterion met is … … ( 6 ). 

Spansk version 

El exportador … (Número de exportador registrado ( 2 ), ( 3 ), ( 4 )) de los productos incluidos en el presente documento 
declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … ( 5 ) en el sentido de 
las normas de origen del Sistema de preferencias generalizado de la Unión europea y que el criterio de origen satisfecho 
es … … ( 6 )
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Förordning 2018/604.

Tullkodex m.m./Genomförandeförordning 
 
Förordning (EU) 2015/2447 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen, bilaga 22-07 1 
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