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V. VIÐAUKI 

UPPRUNAVOTTORÐ 

1.  Útflytjandi (nafn, fullt heimilisfang, land) 

 

 

Nr. 000.000 

 

Upprunavottorð notað í  

fríðindaverslun milli 

KÍNA og ÍSLANDS 

 

Sjá skýringar á bakhlið áður en eyðublaðið er útfyllt 

2.  Viðtakandi (nafn, fullt heimilisfang, land) 

 

 

3.  Upplýsingar um flutning  

(eftir því sem vitað er) 

Dagsetning sendingar 

Skip/flug/lest/ökutæki nr. 

Útskipunarhöfn 

Uppskipunarhöfn 

4.  Athugasemdir 

5. 

Vörunúmer 

(hámark 

20) 

6. 

Merki og 

númer 

7.  

Fjöldi og 

tegund 

umbúða; 

vörulýsing 

8.  

Tollskrár-

númer (sex 

tölustafir) 

9.  

Uppruna-

viðmiðun 

10.  

Brúttó-

þyngd (kg) 

eða önnur 

mælieining 

(lítrar, m³, 

o.s.frv.) 

 

 

 

 

 

 

 

11.  

Vörureikn-

ingar (nr. 

og dags.) 

12.  SAMÞYKKI STJÓRNVALDS 

 

Það staðfestist hér með, á grundvelli framkvæmds 
eftirlits, að yfirlýsing útflytjanda er rétt 

13.  YFIRLÝSING ÚTFLYTJANDA  

 

Undirritaður lýsir því hér með yfir að ofangreindar 

upplýsingar og yfirlýsing er rétt, að allar vörur hafi 

verið framleiddar í 

 

 ...................................................................... (land) 

og að þær uppfylli skilyrði fyrir uppruna sem 

skilgreind eru í fríverslunarsamningi fyrir vörur 
fluttar til 

 

 .................................................................................  

Staður og dagsetning, undirskrift og stimpill 
stjórnvalds 

 

 ..................................................  (innflutningsland) 

 

 ................................................................................  

Staður og dagsetning, undirskrift viðurkennds 
undirritunaraðila 
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14.  BEIÐNI UM SANNPRÓFUN, til 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. NIÐURSTAÐA SANNPRÓFUNAR 

Sannprófun hefur leitt í ljós að þetta skírteini (1) 

 

□ var gefið út af því stjórnvaldi sem tilgreint er í 

skírteininu og að upplýsingar þær sem í því eru 

gefnar eru réttar 

□ uppfyllir ekki skilyrði um áreiðanleika og 

nákvæmni (sjá meðfylgjandi athugasemdir) 

Farið er fram á sannprófun á áreiðanleika og 

nákvæmni upplýsinga  

 

 ................................................................................  

(Staður og dagsetning) 

Stimpill 

 

 ................................................................................  

(Undirritun) 

 

 

 

 ................................................................................  

(Staður og dagsetning) 

Stimpill 

 

 ................................................................................  

(Undirritun) 

 

 ________________________  

(1) Setjið x í viðeigandi reit 

 

 
ATHUGASEMDIR 

1. Á flutningsskírteini má hvorki afmá það sem ritað hefur verið né rita ofan í það sem fyrir er.  

2. Óheimilt er að skilja eftir eyðu milli vöruliða á skírteininu og fyrir framan hvern vörulið ber að skrá 

vörunúmer. Ef reitur er ekki nýttur að fullu skal bæta „*“ (stjarna) eða „/“ (skástrik) fyrir aftan lýsingu vöru 

eða lárétt lína dregin undir síðustu línu vörulýsingar og strikað yfir ónýtta svæðið. 

3. Vörunum skal lýst í samræmi við viðskiptavenjur og af nægilegri nákvæmni til að unnt sé að þekkja þær af 

lýsingunni. 

4. Ekki skulu skráðir fleiri en 20 vöruliðir. 

5. Skírteini þetta skal gefið út í einu frumriti og tveimur afritum.  

6. Fyrir hverja vöru sem lýst er í reit 7 skal skráð hvaða upprunaregla á við í samræmi við eftirfarandi 

leiðbeiningar. Upprunareglurnar eru í 3. kafla (Upprunareglur) og IV. viðauka (Upprunareglur um 

framleiðsluvörur). 

 

Upprunaviðmiðun Skráð í reit 9 

Varan er að „öllu leyti heimafengin“ á yfirráðasvæði samningsaðila, eins og 

um getur í 23. gr. (Upprunavara) eða upprunareglum um framleiðsluvörur í IV. 

viðauka. 

WO 

Varan er að öllu leyti framleidd á yfirráðasvæði annars eða beggja 

samningsaðila og einvörðungu úr efnum sem uppfylla ákvæði 3. kafla 

(Upprunareglur). 

WP 

Varan er framleidd á yfirráðasvæði annars eða beggja samningsaðila úr efnum, 

sem ekki eru upprunaefni en uppfylla skilyrði upprunareglna um 

framleiðsluvörur og annarra gildandi ákvæða 3. kafla (upprunareglur). 

PSR 

 


