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Erklæring 
Til ansøgning om tilladelse efter artikel 12b, stk. 2, i forordning 833/2014 af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på 
baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, indført ved forordning nr. 2022/2474 af 16. 
december 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands 
handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine.  

Undertegnede erklærer hermed på vegne af den virksomhed, der er angivet herunder, at de produkter og 
teknologier, som er omfattet af artikel 3g og 3i i forordning nr. 833/2014 af 31. juli 2014 om restriktive foran-
staltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, og som virksomhe-
den har ansøgt om tilladelse til at importere eller overføre:  

Ejerforhold  
Det erklæres herudover, at de produkter og teknologier, som er omfattet af virksomhedens ansøgning om 
tilladelse efter artikel 12b, stk. 2, i forordning nr. 833/2014, ejes af en statsborger i en medlemsstat eller af en 
juridisk person, en enhed eller et organ, der er stiftet eller oprettet i henhold til en medlemsstats lovgivning, 
eller af juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland, og som ejes af eller kontrolleres 
alene eller i fællesskab af en juridisk person, en enhed eller et organ, der er stiftet eller oprettet i henhold til 
en medlemsstats lovgivning.  

Nødvendighed  
Det erklæres endvidere, at det salg, den levering eller den overdragelse, som virksomheden har ansøgt om, 
efter virksomhedens egen vurdering er strengt nødvendig for afhændelser i forbindelse med Rusland eller 
afviklingen af forretningsaktiviteter i Rusland.  

Ansvar 
Virksomheden erklærer, at ingen pengemidler eller økonomiske ressourcer, direkte eller indirekte, vil blive 
stillet til rådighed for personer, enheder eller organer, der er opført i bilag I til forordning nr. 269/2014 med 
senere ændringer i forbindelse med salget, leveringen eller overførslen. 

Virksomheden bekræfter denne erklærings rigtighed under strafansvar, jf. § 2, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 
635 af 9. juni 2011 om anvendelsen af visse af Den Europæiske Unions retsakter om økonomiske forbindel-
ser til tredjelande mv. med senere ændringer.   

Virksomhed 

___________________________
Virksomhedens CVR-nr. 

______      __________________ 

___________________________________________________
Virksomhedens navn  

___________________________________________________ 
Virksomhedens adresse 

_____________________________      ___________________ 
Kontaktperson                  Kontaktpersons tlf.-nr. 

Toldstyrelsen er en del af Skatteforvaltningen

Dato          Underskrift 

befandt sig fysisk i Rusland før det tidspunkt, hvor den pågældende 
artikel i ovennævnte forordning nr. 833/2014 blev indført. 
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