
Att fylla i EUR.1 

Ett EUR.1 -set består av två blad, ett original (grönt certifikat) och en ansökan (vitt certifikat). Båda 
ska fyllas i av exportör eller dennes befullmäktigade ombud. EUR.1-certifikatet utfärdas i det land 
varifrån varorna exporteras.  

• Om certifikatet fylls i för hand ska det göras med bläck eller tryckbokstäver.

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

• EUR.1 är giltigt i fyra månader från utfärdandet (Mexiko och Chile tio månader). Blanketten bör 
fyllas i på engelska.

• Observera att en handling, t.ex. faktura krävs för att styrka ursprunget av varorna som måste ha 
sitt ursprung i EU (eller avtalspart). Regler för fastställande av ursprung på exportvarorna finns i 
de olika frihandelsavtal som EU har slutit. De länder som ingår i frihandelsavtal med EU finns 
listade på Tullverkets hemsida.

De uppgifter som ska lämnas på blanketten är: 

Fält 1: Exporter  
Ange exportörens fullständiga namn, adress inklusive land. 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: Certificate used in preferential trade between   
Här anges alltid European Union på den övre prickade raden och den nedre prickade raden anges 
partnerlandet enligt de tillämpliga reglerna om förmånstull, dvs mottagarlandet.  

Fält 3: Consignee 
Det är inte obligatoriskt att lämna uppgift om mottagare eller köpare, men det är det i de flesta fall 
lämpligt att ange.   

Fält 4: Country (in which the products are considered as originating) 
Ange varornas ursprungsland EU. EES/EEA kan anges vid export till Island, Liechtenstein eller Norge. 
Man bör vara uppmärksam på om ursprungsbeteckningen är relevant för EU:s avtal med landet 
enligt fält 5. Observera att certifikatet bara får uppta varor som omfattas av EU:s frihandelsavtal.  

Fält 5: Country of destination  
Destinationslandet är en obligatorisk uppgift. 

Fält 6: Transport details  
Frivillig uppgift om man vill ange. 



Fält 7: Remarks  
Här anges endast om certifikatet har utfärdats i efterhand (”Issued retrospectively”) eller om det är 
ett duplikat (”Duplicate”). Om inget av dessa alternativ är aktuellt ska fältet lämnas tomt. 

Fält 8: Item number; Marks and numbers; Number and kind of packages; Description of goods  
Uppgifterna om kollinas märken, nummer, antal och slag avser de kollin som innehåller 
ursprungsvaror ska framgå tydligt. Observera varor som saknar ursprungsstatus ska inte anges. Enligt 
avtalen med Chile och Mexiko ska varubeskrivningen kompletteras med varans HS-nummer, dvs de 
fyra första siffrorna i varukoden (tullstatistiknumret). Om utrymmet i fält 8 inte räcker till, får 
exportören ansöka om flera certifikat, alternativt hänvisa till bilaga t.ex. kopia av faktura. Dock finns 
det regler för ett förfarande med bilaga. I fält 8 anges då bara kollinas märken, nummer, antal och 
slag samt en samlingsrubrik med hänvisning till bilagan, t.ex. ”See attached invoice”. Om bilagan även 
innehåller icke-ursprungsvaror är det viktigt att det är tydligt markerat. Bilagan kan krävas även den 
stämpel. 

Fält 9: Gross weight or other measure  
Hela sändningens bruttovikt ska anges här i kilogram, inklusive vikten av eventuella kollin som inte 
innehåller ursprungsvaror. Andra mängdenheter exempelvis liter och kubikmeter godkänns också.  

Fält 10: Invoices  
Detta är en frivillig uppgift. Om hänvisning har gjorts till en bifogad faktura i fält 8 måste fakturans 
nummer och datum framgå här.  

Observera att en horisontell linje ska dras över fält 8,9 och 10 under den sista textraden så det 
överblivna utrymmet spärras.  

Fält 11: Customs endorsement  
Behörig tjänsteman på Tullverket eller Handelskammaren stämplar och undertecknar här med 
Tullverkets myndighetsstämpel.  

Fält 12: Declaration by the exporter 
Här ska ort och datum anges samt exportörens underskrift. Ansökan får 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.  


