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Anvisningar EUR.1 
 

➢ Setet består av ett original (grönt blad) och en ansökan (vitt blad) som fylls i av sökande. 
Båda ska fyllas i av exportören eller dennes befullmäktigade ombud 

➢ Om certifikatet fylls i för hand skall det göras med bläck och tryckbokstäver.  
➢ EUR. 1-certifikaten utfärdas i det land varifrån varorna exporteras 
➢ EUR.1 kan utfärdas i efterhand eller som ersättning för förlorat originalcertifikat.  
➢ EUR.1 är giltigt i fyra månader från utfärdandet (Mexico och Chile 10 månader). Blanketten 

bör fyllas i på engelska. För Tunisien och Marocko rekommenderas franska.  
 
Fält 1: Exporter 
Ange exportörens fullständiga namn och adress samt 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 på 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 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. 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: Country of destination 
Destinationslandet är en obligatorisk uppgift.  
 
Fält 6: Transport details 
Det är inte obligatoriskt att lämna uppgifter om transporten.  
 
Fält 7: Remarks 
Används endast för att ange om certifikatet är "ISSUED RETROSPECTIVELY" (i efterhand) eller om det 
är ett ”DUPLICATE (duplikat). Om inget av dessa alternativ är aktuella ska fältet lämnas tomt.  
 
Fält 8: Item number 
Uppgifterna om kollinas märken, 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. Observera att varor som saknar ursprungs 
status inte ska tas med. Enligt avtalen med Mexiko och Chile ska även de fyra första siffrorna i HS-
numret (tullstatistiknumret) anges för varje varuslag.  
Skulle du ha väldigt mycket varor har du möjlighet att ersätta varubeskrivningen med en bilaga, 
vilken ska stämplas av tullmyndigheten. Då ska du i detta fält lämna en sammanfattande 
varubeskrivning och hänvisa till bilagan (vanligtvis faktura). I fält 8 anges då bara kollinas märken, 
nummer, antal och slag samt en samlingsrubrik med hänvisning till bilagan, t.ex. ”See attached 
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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. 
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