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Fakturadeklaration
Fakturadeklarationen, vars text återges nedan, ska upprättas i enlighet med fotnoterna. Fotnoterna behöver dock inte
återges.
Fransk version
L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no (1) déclare que, sauf indication
claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2) au sens des règles d'origine du Système des préférences
tarifaires généralisées de l'Union européenne … (3) et (4).
Engelsk version
The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1) declares that, except where
otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin (2) according to rules of origin of the Generalised
System of Preferences of the European Union (3) and (4).
Spansk version
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no … (1) declara que, salvo
indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2) en el sentido de las normas de
origen del Sistema de preferencias generalizado de la Unión europea (3) y (4).
(plats och datum) (5)
(Exportörens underskrift och namnförtydligande) (6)
(1) När fakturadeklarationen upprättas av en godkänd exportör i EU i den mening som avses i artikel 77.4 i genomföran
deförordning (EU) 2015/2447 måste den godkända exportörens tillståndsnummer anges i detta utrymme. När
fakturadeklarationen inte upprättas av en godkänd exportör (vilket alltid kommer att vara fallet när den upprättas
i ett förmånsland), ska orden inom parentes utelämnas eller utrymmet lämnas tomt.
(2) Produkternas ursprungsland ska anges. När fakturadeklarationen helt eller delvis avser produkter med ursprung
i Ceuta och Melilla enligt artikel 112 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447, ska exportören tydligt ange dessa
produkter i det dokument där deklarationen upprättas med hjälp av beteckningen ”CM”.
(3) I tillämpliga fall ska en av följande uppgifter anges: ”EU cumulation”, ”Norway cumulation”, ”Switzerland
cumulation”, ”Turkey cumulation”, ”regional cumulation”, ”extended cumulation with country x” eller ”Cumul UE”,
”Cumul Norvège”, ”Cumul Suisse”, ”Cumul Turquie”, ”cumul regional”, ”cumul étendu avec le pays x” eller
”Acumulación UE”, ”Acumulación Noruega”, ”Acumulación Suiza”, ”Acumulación Turquía”, ”Acumulación regional”,
”Acumulación ampliada con en país x”.
(4) Om fakturadeklarationen upprättas i samband med ett annat förmånshandelsavtal ska hänvisningen till det allmänna
preferenssystemet ersättas med en hänvisning till detta andra förmånshandelsavtal.
(5) Dessa uppgifter får utelämnas om upplysningen finns i själva dokumentet.
(6) Se artikel 77.7 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447 (gäller endast godkända exportörer i EU). När exportören
inte behöver underteckna, behövs inte heller namnförtydligande.”

Förordning 2017/989.

