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Tullblankett 295r_18 Bilaga Ursprungskalkyl

Exempel på ursprungskalkyl.  Bilaga till ansökningsblankett 295r, godkänd expotör 

(Förordning (EU) nr 952/2013, art. 64.1, 
förordning (EU) nr 2015/2447, art. 67, samt beslut nr 1/2006 av tullsamarbetskommittén EG-Turkiet, art. 11 och 12) 

Denna bilaga till ansökningsblankett 295r ska fyllas i, när den som ansöker om tillstånd att agera som godkänd exportör är tillverkaren av produkten och tillämpar en 
procentregel som produktens varukodsspecifika ursprungsregel. Ge ett exempel på ursprungskalkyl för en exportprodukt som företaget tillverkar. 

Exempel på ursprungskalkyl 

Företagets namn 

EORI-nummer 

Tillverkad exportprodukt 
(handelsnamn) 

Produktens  
HS-nummer 
(4 siffror)  

Sammanlagt värde på material 
med förmånsberättigande EU-
ursprung (i euro). 
Ursprungskumulation kan dock 
tillämpas beroende på avtal. 

Sammanlagt värde på 
material med annat 
ursprung (i euro) 

Arbetskostnader 
(tillverkningskostnader) i EU, 
event. andra kostnader och 
pålägg, sammanlagt 
i euro   

Produktens pris fritt fabrik. Med pris fritt fabrik avses 
det pris som betalats till den tillverkare i vars företag 
den sista bearbetningen eller behandlingen utförts 
och som inkluderar värdet på allt använt material 
och från vilket alla sådana interna skatter dragits av 
som kommer att eller kan komma att återbetalas när 
den färdiga produkten exporteras.  
(ex works) i euro 

Ovannämnda produkts ursprungsregel:

Obs. Ange utöver regeln också vilket avtals eller arrangemangs ursprungsregel (%-regel) som tillämpas i exempelkalkylen: 
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Specifikation öve material som använts vid tillverkningen: 
Obs. Specifikationen bör bara göras med sådan noggrannhet att det går att konstatera att ursprungsregeln uppfylls.    

Material som använts vid 
tillverkningen  (handelsnamn) 

Materialets HS-  
nummer (fyra siffror) 

Materialets mängd,   
kvantitet och måttenhet 
(st., kg, liter e.d.) 

Materialets värde 
sammanlagt i euro (t.ex. 
det sammanlagda  
värdet av x st.) 

Materialets ursprungsland   
(landskod/officiellt namn enligt 
Internationella standard-
organisationen ISO) 

Sätt ett kryss (X) i kolumnen, om  
produkten har en leverantörsdeklaration 
(per försändelse eller för längre tid) som 
styrker förmånsberättigande 
ursprungsstatus 

      

      

      

      

      

      

Slutsats/slutresultat av kalkylen:  

☐ Vår produkt uppfyller villkoren enligt ovannämnda ursprungsregel    

Motivering: 

Underskrift 

Ort och datum 

Underskrift och namnförtydligande 
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