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  1. Upplýsingar um útflytjanda
  2. Umsókn
A. Undirritaður ábyrgðarmaður fyrirtækisins sækir um heimild til áritunar vörureikninga með upprunayfirlýsingu óháð verðmæti upprunavöru. 
C. Sótt eru um heimild til að nýta leyfisnúmer í tengslum við fríverslunarsamning við Kína. Nánari upplýsingar www.tollur.is/kina
B. Einnig er sótt um undanþágu frá því að undirrita slíkar yfirlýsingar í samræmi við ákvæði hér um í fríverslunarsamningum sem Ísland (EFTA) hefur gert við önnur lönd þar sem það á við. 
  3. Útflutningsvörur, upprunasannanir, ákvæði fríverslunarsamninga 
a) Tilgreinið vörutegund sem gefa skal út yfirlýsingu fyrir á  vörureikningi, sendingarstað og viðtökuland, ásamt því  hversu oft slíkar vörur eru fluttar út. 
b) Hvers konar upprunasannanir sendir fyrirtækið frá sér  nú?
c) Hvaða starfsmaður fyrirtækisins sér um útgáfu  upprunasannana og vörslu gagna til sönnunar  uppruna? Gefið upp nafn, kennitölu og stöðu innan  fyrirtækisins. Að auki skal tilgreind sérþekking  viðkomandi á upprunareglum fríverslunarsamninga.
Nafn
Kennitala
Staða
Sérþekking á upprunareglum
d) Hefur umsækjandi kynnt sér upprunareglur fríverslunarsamninga, svo sem bókun 4 við EES samninginn?
e) Hefur umsækjandi kynnt sér reglur  fríverslunarsamninga EFTA?
f) Hefur umsækjandi kynnt sér reglur  fríverslunarsamnings Íslands og Kína?
g) Hefur fyrirtækið notið niðurfellingar eða endurgreiðslu á aðflutningsgjöldum vegna innflutnings á hráefni/vöru sem notað var við framleiðsluna? 
  4. Dæmi um samsetningu uppruna (ef vara er ekki að öllu leiti heimafengin) 
 Hráefni notuð
Tollskrárnúmer 
  Magn
Verðmæti
Annar kostnaður
Upprunaréttindi  og upprunaland
  5. Dæmi um hvernig fyrirtækið getur sannað upprunaréttindi vöru
Gefið dæmi um vöru til útflutnings sem fyrirtækið gefur út staðfestingu uppruna fyrir (miðað er við einstaka sendingu)
Látið fylgja afrit af þeim gögnum sem liggja fyrir til sönnunar uppruna og af þeim upprunasönnunum sem gefnar hafa verið út og byggðar eru á þessum gögnum.
a)
Vörur til útflutnings (vörulýsing og tollskrárnúmer vörunnar) 
b)
Upprunareglur fyrir ofanskráðar vörur til útflutnings 
  6. Viðauki vegna Kína
Útflytjandi skuldbindur sig til að senda Tollstjóra fyrir 1. mars ár hvert lista yfir raðnúmer upprunayfirlýsinga sem gefnar voru út árið áður. Jafnframt skuldbindur útflytjandi sig til að tilkynna Tollstjóra um allar breytingar sem varða útgáfu upprunayfirlýsinga s.s. vörusvið, breytingar á ábyrgum starfsmönnum, netfangi, heimilisfangi o.s.frv.
Sýnishorn af stimpli
  Undirskrift umsækjanda
Ég lýsi því yfir að fyrirtækið flytur reglulega út upprunavörur og ábyrgist að það uppfylli þau ákvæði og skilyrði sem fylgja leyfi sem viðurkenndur útflytjandi. 
Staður og dagsetning 
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