
Att fylla i EUR 1-certifikat 

 

Setet består av ett original och en ansökan som fylls i av sökande. 

 

Två typer av blankettset finns 

• Karbon för skrivmaskin och  

• Laserblad för skrivare. 

Om certifikatet fylls i för hand skall det göras med bläck och tryckbokstäver. 

EUR.1 kan utfärdas i efterhand eller som ersättning för förlorat originalcertifikat.  

Giltighetstiden från utfärdandet av EUR.1 varierar mellan 4-12 månader. Rådfråga 

Handelskammaren för giltighetstiden till specifikt land. Blanketten bör fyllas i på engelska. 

För Tunisien och Marocko rekommenderas franska.  

Fält 1: Exportören behöver inte vara samma person som varuägaren eller den som lämnar 

exportanmälan. Om det är en annan person, bör man ta reda på om denne kan styrka 

uppgifterna om varornas ursprung. 

 

Fält 2: Här anges alltid "EU" på den ena raden och partnerlandet enligt de tillämpliga reglerna 

om förmånstull på den andra raden.  

 

Fält 3: Det är inte obligatoriskt att lämna uppgift om mottagare. 

 

Fält 4: Man bör vara uppmärksam på om ursprungsbeteckningen är relevant för EU:s avtal 

med landet enligt fält 5. Om det vid export till ett land inom det Paneuropeiska 

frihandelsområdet ska anges flera ursprung som är relevanta inom det området, får man ange 

"se fält 8" ("see box 8") i fält 4 och ange namnen på ursprungsländerna eller deras ISO-koder 

vid varje varupost i fält 8.  

 

Fält 5: Destinationslandet är en obligatorisk uppgift. 

 

Fält 6: Det är inte obligatoriskt att lämna uppgifter om transporten. 

 

Fält 7: Används normalt endast för att ange att certifikatet ska vara "UTFÄRDAT I 

EFTERHAND" ("ISSUED RETROSPECTIVELY") eller ett "DUPLIKAT" 

("DUPLICATE"). I avtalstexterna finns dessa uttryck på alla berörda språk. 

 

Fält 8: Uppgifterna om kollinas märken och nummer, antal och slag avser de kollin som 

innehåller ursprungsvaror. Dessa uppgifter, liksom uppgifterna om ursprungsvarorna, ska vara 

så noggrant angivna att ingen tvekan råder om vilka varor som avses. Enligt avtalen med  

Mexiko och Chile ska även de fyra första siffrorna i HS-numret anges för varje varuslag. 

För att undvika bedrägerier, får ingen rad i fält 8 vara tom. Om utrymme återstår efter 

varubeskrivningen, ska den undre raden strykas under och det tomma utrymmet korsas över. 

Om utrymmet i fält 8 inte räcker till, får exportören ansöka om flera certifikat. I EGT för 

1999, nr C 90 sid. 8, för 2001, nr C 128 sid. 9 och för 2003, nr C 321, sid. 23 finns dock 

regler för ett förfarande med bilagda, stämplade fakturor i vilka varorna specificeras. 

Förfarandet får användas vid export till länderna i det Paneuropeiska frihandelsområdet, 

Mexiko respektive Chile. 

 



Fält 9: Hela sändningens bruttovikt brukar anges inklusive vikten av eventuella kollin som 

inte innehåller ursprungsvaror. 

 

Fält 10: Fakturanumren behöver inte anges om inte förfarandet med bilagda fakturor används. 

 

Fält 11: Handläggaren undertecknar och stämplar med Tullverkets myndighetsstämpel. 

 

Fält 12: Om varuägaren eller den som får förfoga över varorna inte har möjlighet att ansöka 

om certifikatet, får ansökan lämnas av ett befullmäktigat ombud, t.ex. en speditör. Om 

"exportören" inte är etablerad i Sverige, måste ombudet kunna styrka att uppgifterna om 

varornas ursprung är riktiga. 


