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Förmånsberättigande ursprungsbevis vid import, riktgivande tabell 
12.5.2023 

Ursprungsland Ursprungsbevis: 
Ursprungsintyg 

Annat ursprungsbevis än 
ursprungsintyg 

Högst, om inte godkänd 
eller registrerad 
exportör, euro 

Ursprungsbevisets 
giltighetstid (mån.) 

EES (Efta): f) 
Island 
Liechtenstein 
Norge 

EUR.1 eller EUR-
MED f1) 

Ursprungsdeklaration eller EUR-
MED-fakturadeklaration  a) b) c) f2) 

6 000 4 

          

Schweiz (Efta) f)  EUR.1 eller EUR-
MED f1) 

Ursprungsdeklaration eller EUR-
MED-fakturadeklaration  a) b) c) f2) 

6 000 4 

  
  

    

Färöarna f) EUR.1 eller EUR-
MED f1) 

Ursprungsdeklaration eller EUR-
MED-fakturadeklaration  a) b) c) f2) 

6 000 4 

          

Algeriet f) EUR.1 eller EUR-
MED f1) 

Ursprungsdeklaration eller EUR-
MED-fakturadeklaration  a) b) c) f2) 

6 000 4 

          

Marocko f) och Västsahara f) EUR.1 eller EUR-
MED f1) 

Ursprungsdeklaration eller EUR-
MED-fakturadeklaration  a) b) c) f2) 

6 000 4 
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Ursprungsland Ursprungsbevis: 

Ursprungsintyg 
Annat ursprungsbevis än 
ursprungsintyg 

Högst, om inte godkänd 
eller registrerad 
exportör, euro 

Ursprungsbevisets 
giltighetstid (mån.) 

Tunisien f) EUR.1 eller EUR-
MED f1) 

Ursprungsdeklaration eller EUR-
MED-fakturadeklaration  a) b) c) f2) 

6 000 4 

  
  

    

 Egypten f) EUR.1 eller EUR-
MED f1) 

Ursprungsdeklaration eller EUR-
MED-fakturadeklaration  a) b) c) f2) 

6 000 4 

          

Jordanien f)  EUR.1 eller EUR-
MED f1) 

Ursprungsdeklaration eller EUR-
MED-fakturadeklaration  a) b) c) f2) 

6 000 4 

  
  

    

Libanon f) EUR.1  Fakturadeklaration a) b) c) 6 000 4 

          

Syrien g)  EUR.1  EUR.2-blankett d) Används inte 5 

          

Israel f) EUR.1 eller EUR-
MED f1) 

Ursprungsdeklaration eller EUR-
MED-fakturadeklaration  a) b) c) f2) 

6 000 4 

  
  

    

Västbanken och Gaza 
(Palestina) f) 

EUR.1 eller EUR-
MED f1) 

Ursprungsdeklaration eller EUR-
MED-fakturadeklaration  a) b) c) f2) 

6 000 4 

   
    

Turkiet, tullunionsprodukter f4)  A.TR. E)  Används inte Används inte 4 



3 
 
Ursprungsland Ursprungsbevis: 

Ursprungsintyg 
Annat ursprungsbevis än 
ursprungsintyg 

Högst, om inte godkänd 
eller registrerad 
exportör, euro 

Ursprungsbevisets 
giltighetstid (mån.) 

          

Turkiet, kol- och stålprodukter f)  EUR.1 eller EUR-
MED f1) 

Ursprungsdeklaration eller EUR-
MED-fakturadeklaration  a) b) c) f2) 

6 000 4 

          

Turkiet, jordbruksprodukter f) EUR.1 eller EUR-
MED f1) 

Ursprungsdeklaration eller EUR-
MED-fakturadeklaration  a) b) c) f2) 

6 000 4 

          

Albanien f)  EUR.1 eller EUR-
MED f1) 

Ursprungsdeklaration eller EUR-
MED-fakturadeklaration  a) b) c) f2) 

6 000 4 

          

Nordmakedonien f)  EUR.1 eller EUR-
MED f1) 

Ursprungsdeklaration eller EUR-
MED-fakturadeklaration  a) b) c) f2) 

6 000 4 

          

Montenegro f)  EUR.1 eller EUR-
MED f1) 

Ursprungsdeklaration eller EUR-
MED-fakturadeklaration  a) b) c) f2) 

6 000 4 

          

Bosnien och Hercegovina f)  EUR.1 eller EUR-
MED f1) 

Ursprungsdeklaration eller EUR-
MED-fakturadeklaration  a) b) c) f2) 

6 000 4 

          

Serbien f)  EUR.1 eller EUR-
MED f1) 

Ursprungsdeklaration eller EUR-
MED-fakturadeklaration  a) b) c) f2) 

6 000 4 
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Ursprungsland Ursprungsbevis: 

Ursprungsintyg 
Annat ursprungsbevis än 
ursprungsintyg 

Högst, om inte godkänd 
eller registrerad 
exportör, euro 

Ursprungsbevisets 
giltighetstid (mån.) 

Kosovo f)  EUR.1 eller EUR-
MED f1) 

Ursprungsdeklaration eller EUR-
MED-fakturadeklaration  a) b) c) f2) 

6 000 4 

Moldavien f)  EUR.1 eller EUR-
MED f1) 

Ursprungsdeklaration eller EUR-
MED-fakturadeklaration  a) b) c) f2) 

6 000 4 

          

Georgien f) EUR.1 eller EUR-
MED f1) 

Ursprungsdeklaration eller EUR-
MED-fakturadeklaration  a) b) c) f2) 

6 000 4 

          

Ukraina f) EUR.1 eller EUR-
MED f1) 

Ursprungsdeklaration eller EUR-
MED-fakturadeklaration  a) b) c) f2) 

6 000 4 

          

Andorra f3)  EUR.1 Ursprungsdeklaration a) b) c)  6 000 4 

          

Ceuta och Melilla f3)  EUR.1 Ursprungsdeklaration a) b) c)  6 000 4 

          

Kanada f5) Används inte Ursprungsdeklaration a2)  Används inte 12 

          

Japan Används inte Ursprungsförsäkran a3), även för 
flera försändelser 
Importörens kunskap a6) 

Används inte 12 
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Ursprungsland Ursprungsbevis: 

Ursprungsintyg 
Annat ursprungsbevis än 
ursprungsintyg 

Högst, om inte godkänd 
eller registrerad 
exportör, euro 

Ursprungsbevisets 
giltighetstid (mån.) 

Storbritannien Används inte  Ursprungsförsäkran a5), även för 
flera försändelser 
Importörens kunskap a6) 

Används inte 12 

          

Sydkorea Används inte Ursprungsdeklaration a) b) c) 6 000 12 

          

Singapore f3)  Används inte  Ursprungsförsäkran a4)  
Registrerad exportör 

Används inte 12 

    
 

    

Vietnam  EUR.1 Ursprungsdeklaration b)  6 000 12 

          

Mexiko f3)  EUR.1 Fakturadeklaration a) b) c)  6 000 10 

          

Chile f3)  EUR.1 Fakturadeklaration a) b) c)  6 000 12 

          

Colombia, Peru, Ecuador EUR.1 Fakturadeklaration a) b) c)  6 000 12 

          

Centralamerika  EUR.1 Fakturadeklaration a) b) c)  6 000 12 
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Ursprungsland Ursprungsbevis: 

Ursprungsintyg 
Annat ursprungsbevis än 
ursprungsintyg 

Högst, om inte godkänd 
eller registrerad 
exportör, euro 

Ursprungsbevisets 
giltighetstid (mån.) 

GSP, registrerad exportör  Används inte  Ursprungsförsäkran a1) b) c1)  6 000 12 

          

CARIFORUM-staterna (EPA)  EUR.1 Fakturadeklaration a) b) c)  6 000 10 

          

Stillahavsstaterna (EPA) g)  EUR.1 Fakturadeklaration a) b) c)  6 000 10 

          

ESA-staterna (EPA) g)  EUR.1 Fakturadeklaration a) b) c)  6 000 10 i)  

          

Zimbabwe, Madagaskar g) 
(ESA, EPA) 

Används inte Fakturadeklaration upprättad av 
REX-registrerad exportör a1) c1)   

6 000 10 

 
  

 
    

Kamerun (EPA)  EUR.1 Fakturadeklaration a) b) c)  6 000 10 

          

SADC-staterna (EPA) g)  EUR.1 Ursprungsdeklaration a) b) c)  6 000 10 

          

Elfenbenskusten (EPA)  Används inte Ursprungsdeklaration upprättad av 
REX-registrerad exportör a1) c1)   

6 000 10 
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Ursprungsland Ursprungsbevis: 

Ursprungsintyg 
Annat ursprungsbevis än 
ursprungsintyg 

Högst, om inte godkänd 
eller registrerad 
exportör, euro 

Ursprungsbevisets 
giltighetstid (mån.) 

Ghana (EPA)  EUR.1  j)  Ursprungsdeklaration a) b) c) j) 6 000 10 

    
 

    

ULT-staterna EUR.1 Ursprungsdeklaration a) b) c)  10 000 10 

 

Anmärkningar: 
a) Godkänd exportör för alla försändelser oberoende av värde 
a1) Registrerad exportör för alla försändelser oberoende av värde 
a2) Kanada: Vid kommersiell import ska exportörens företagsnummer alltid ingå i ursprungsdeklarationen 
a3) Japan: Exportörens företagsnummer ska alltid ingå i ursprungsförsäkran, om exportören har ett sådant 
a4) Singapore: Ursprungsförsäkran upprättad av registrerad exportör fr.o.m. 1.1.2023 
a5) Storbritannien: Exportörens EORI-nummer ska alltid ingå i ursprungsförsäkran, om exportören har ett sådant 
a6) Yrkandet på förmånlig tullbehandling ska grunda sig på sådana kunskaper hos importören med stöd av vilka det kan bevisas  
att importvaran är en sådan produkt med ursprung i den andra avtalsparten som uppfyller kraven i avtalets ursprungregler. 
b) Alla exportörer upp till det angivna maximala värdet på försändelsen 
c) Tillåtet högsta värde av ursprungsprodukter i försändelsen, när exportören inte är godkänd exportör 
c1) Tillåtet högsta värde av ursprungsprodukter i försändelsen, när exportören inte är registrerad exportör 
d) Syrien: Endast för postförsändelser som innehåller ursprungsprodukter 
e) Turkiet: Certifikat A.TR., som påvisar fri omsättning, kan även styrkas av en godkänd exportör 
f) I PEM-övergångsreglerna har förbudet mot tullrestitution slopats för alla produkter utom textilprodukter som omfattas av HS-kapitlen 50–63. 
Förbudet mot tullrestitution tillämpas i PEM-konventionen enligt vilken det inte är möjligt att få tullrestitution av tullar som tidigare betalats för icke-
ursprungsmaterial som använts vid tillverkning av den produkt som exporteras. Förbudet mot tullrestitution tillämpas även till vissa delar i Europa-
Medelhavshandeln (EUROMED).(se också anmärkningarna f1) och f2))    
f1) Varucertifikat EUR-MED används bara i handeln enligt PEM-konventionen i EUROMED-området. 
f2) I PEM-konventionen och övergångsreglerna används ursprungsdeklaration. I PEM-konventionen används också EUR-MED-ursprungsdeklaration.  
I EUROMED-området används fakturadeklaration och EUR-MED-fakturadeklaration som motsvarar  PEM-konventionens ursprungsdeklaration och EUR-
MED-ursprungsdeklaration och har samma form som dessa. 
f3) Förbudet mot tullrestitution tillämpas.  
f4) Förbudet mot tullrestitution tillämpas, men Turkiet kan tillämpa en EU-tull som tillämpas på begagnade icke-ursprungsmaterial, om denna tull är lägre än 
Turkiet-tullen.  
f5) Kanada, förbudet mot tullrestitution tillämpas sedan 21.9.2020 
g) GSP-behandling är även möjlig beroende på ursprungslandet, produkten och ursprungsbeviset 
h) Andorra: Ursprungsbevis krävs endast för jordbruksprodukter som inte omfattas av tullunionen. 
i) Det är möjligt att i ett transitland i kumulationsområdet få fyra månaders förlängning av giltighetstiden. 
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j) Gäller t.o.m. 19.8.2023, varefter övergång till REX-systemet för registrerade exportörer 20.8.2023.  
 
I sammandraget ovan förtecknas de ursprungsbevis som är en förutsättning för beviljande av förmånsbehandling samt deras värdegränser. 
Ursprungsbevisen förtecknas per landsgrupp, land och område enligt de avtal och förfaranden som utgör grunden för beviljande av förmånsbehandling. 
 
I den första kolumnen i sammandraget anges de landsgrupper, länder och områden som är berättigade till ursprungsbehandling enligt avtal och 
arrangemang. 
I den andra kolumnen anges namnet på det ursprungsintyg eller annat förmånsberättigande intyg som ska uppvisas: Varucertifikat EUR.1, varucertifikat 
EUR-MED, varucertifikat A.TR. (Turkiet, tullunionsprodukter) eller annat ursprungsintyg. Intyget ska ha bestyrkts av en behörig myndighet. 
I den tredje kolumnen finns alternativa ursprungsbevis samt maximala värden på de försändelser som omfattas av bevisen. Alternativa ursprungsbevis är 
fakturadeklaration, ursprungsdeklaration, ursprungsförsäkran, EUR-MED-fakturadeklaration. Under punkten Anmärkningar anges när och under vilka 
förutsättningar man kan använda alternativa ursprungsbevis. 
 
I den femte kolumnen anges giltighetstiden för ursprungsbeviset. Ursprungsbeviset ska under dess giltighetstid uppvisas för tullmyndigheten i 
bestämmelselandet. Ursprungsbevis som uppvisas efter att giltighetstiden gått ut godkänns endast i undantagsfall. 
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