Vanliga frågor och svar om varucertifikat EUR.1.
1. Hur får man tag på EUR.1-blanketter?
SVAR: Blanketter beställs enkelt från Lamanica Logistikservice på:
https://www.industrilitteratur.se/
2. När kan man ansöka om EUR.1?
SVAR: Man kan ansöka om EUR.1 vid export till land som EU har ingått frihandelsavtal med och
som medger EUR.1 som ursprungsbevis. Varorna som tas upp på EUR.1 måste ha sitt ursprung
i EU. Mer information finns på Tullverkets hemsida:
https://www.tullverket.se/sv/foretag/exporteravaror/frihandelvidexport
3. Om man har både EU- och icke-EU varor men ändå vill ansöka om EUR.1. Hur gör man då?
SVAR: Det måste framgå tydligt på både faktura och EUR.1-certifikatet var varorna har sitt
ursprung. Ett sätt kan vara att specificera vilka produkter som har sitt ursprung i EU.
4. När kan man inte ansöka om EUR.1 hos en handelskammare?
SVAR: Vid export av begagnade fordon hänvisar vi till Tullverket. Kontaktuppgifter finns på
www.tullverket.se
5.

Hur länge är ett EUR.1 certifikat giltigt?
SVAR: I fyra månader från utfärdandedatum. Vid export till Mexiko och/eller Chile är det tio
månader.

6. Kan man utfärda ett EUR.1. -certifikat i efterhand?
SVAR: Ja, förutsatt att mottagarlandet accepterar detta.
7. Kan man utfärda EUR.1 om sökanden är ett utländskt bolag?
SVAR: Det går, men de måste ha en representation i Sverige, detta p.g.a. att Tullverket vill ha en
svensk exportör. De kan därför istället använda ett ombud som då får skriva sitt namn och adress
i fält 1 (då det blir lätt att hitta dem), och sedan skriva ”On behalf of” samt företagets namn.
Därefter agerar de som om de själva hade utfärdat intyget, d.v.s. skriver under och är beredda
att visa bevisning. Ombudet behöver fullmakt innan utfärdandet.
8. Behöver man någon styrkande handling?
SVAR: Ja, vid varje ansökan av EUR1 måste vi ha in en styrkande handling. Detta kan vara en
exportfaktura där varornas ursprung framgår tydligt. Ytterligare handlingar kan krävas in i vid
handläggningen.
9. Jag har utfärdat ett EUR.1-certifikat och fått det stämplat och signerat, men kom på att jag
behöver lägga till information i efterhand och/eller ändra på felaktig information. Kan man
justera detta för hand?
SVAR: Vi avråder att göra egna eller manuella justeringar i efterhand då det kan uppstå problem
vid införtullningen. Vi rekommenderar därför att ansöka om ett nytt intyg. Vi måste få in det
gamla certifikatet och legaliserar sedan ett nytt till halva priset.
10. Vi ska skicka lite reklammaterial till Schweiz med ett värde på 7000 SEK. Behöver vi ett
EUR.1-certifikat?
SVAR: Understiger varuvärdet 64,000 SEK på produkterna behövs inget EUR.1, utan det
räcker med fakturadeklaration som ni själva anger på fakturan.

