
 

 
 

Vanliga frågor och svar om varucertifikat EUR.1. 
 

1. När kan ett EUR.1 utfärdas? 

EUR.1 kan utfärdas vid export till länder som EU har ett frihandelsavtal med och där EUR.1 

används som ursprungsbevis. Varorna som tas upp på ett EUR.1 måste ha sitt ursprung i EU, i 

EES eller i ett annat Pem-land, i enlighet med reglerna som gäller i EU:s avtal ned 

mottagarlandet. Mer information finns på Tullverkets webbplats. 
 

2. Om det finns både EU- och icke-EU varor i sändningen. Hur gör man då? 

Det går bra att ansöka om EUR.1 även om det finns varor i sändningen som inte är 

ursprungsvaror: det viktiga är att det bara är varorna som är ursprungsvaror som beskrivs i 

fält 8 på certifikatet. 

 
3. När kan man inte ansöka om EUR.1 hos en handelskammare? 

Vid export av begagnade fordon hänvisar vi till Tullverket. Kontaktuppgifter finns på tullverket.se. 
 

4. Hur länge är ett EUR.1-certifikat giltigt? 

Ett EUR.1-certifikat är vanligtvis giltigt i fyra månader från utfärdandedatum. Vid export till Mexiko 

och Chile är det tio månader. Detsamma gäller för certifikat som utfärdats i enlighet med Pem- 

övergångsreglerna. 

 
4. Kan ni utfärda EUR.1-certifikat i efterhand? 

Ja, det går att utfärda EUR.1 i efterhand om certifikatet inte utfärdades vid exporttillfället på 

grund av misstag, förbiseende eller särskilda omständigheter. Vi kan också utfärda ett nytt 

certifikat i efterhand om det ursprungliga certifikatet av tekniska skäl inte godtagits vid importen. I 

sådana fall måste vi få det ursprungliga certifikatet tillbaka och makulera det. 

 
5. Kan ni utfärda EUR.1 om sökanden är ett utländskt bolag? 

Ett företag i ett annat EU-land än Sverige kan anges som exportör, men företaget måste ha en 

representant i Sverige. Detta för att Tullverket ska kunna kontakta ett svenskt företag för att 

efterfråga handlingar som styrker varornas ursprung. Behöver man någon styrkande handling? 

Ja, vid varje ansökan av EUR.1 måste vi ha in en handling, till exempel en exportfaktura, som 

styrker att varorna ska exporteras till frihandelsparten. Ytterligare handlingar som styrker 

varornas ursprung kan krävas vid handläggningen. Exempel på sådana handlingar kan vara 

leverantörsdeklarationer eller ursprungsintyg. Läs mer om styrkande handlingar på tullverket.se. 
 

6. Jag ansökt om ett EUR.1-certifikat och fått det stämplat och signerat, men kom på att jag 

behöver lägga till information i efterhand eller ändra felaktig information. Kan man justera 

detta för hand? 

Vi avråder att göra egna eller manuella justeringar i efterhand då det kan uppstå problem vid 

importen i mottagarlandet. Vi rekommenderar därför att ansöka om ett nytt intyg. I sådana fall 

måste vi få in det gamla certifikatet och utfärdar sedan ett nytt. 

7. Hur får man tag på EUR.1-blanketter? 

Blanketter beställs från Lamanica Logistikservice på industrilitteratur.se. Handelskammaren 

Mittsverige säljer inga EUR.1-blanketter. Det enklaste sättet att ansöka om EUR.1 hos oss är att göra 

det digitialt, i systemet essCert. 

 
8. Vi ska skicka lite reklammaterial till Schweiz med ett värde på 7 000 SEK. Behöver vi ett 

EUR.1-certifikat? 

https://www.tullverket.se/foretag/internationellhandel/exporteravaror/frihandelvidexport.4.6ac2c843157b7beb007322.html
https://tullverket.se/kontaktaoss/kontakt/kontaktaoss.4.7df61c5915510cfe9e710034.html
https://www.tullverket.se/foretag/internationellhandel/exporteravaror/frihandelvidexport/styrkandehandlingar.4.4e880ce616b21693f782d4.html


Om varuvärdet inte överstiger 6000 euro behövs inget EUR.1, utan det räcker med en 

ursprungs- eller fakturadeklaration som ni själva upprättar på fakturan eller ett annat 

kommersiellt dokument. 
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