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Förmånsberättigande ursprungsintyg vid export av varor till EU:s avtalsländer och vissa territorier
Läget 1.1.2021, riktgivande förteckning, (GSP:s NO-, CH- och TR-kumulationer har inte beaktats här)
Vid export till Storbritannien, Japan, Kanada, Vietnam, ESA-staterna, Ghana, Elfenbenkust ULT och förmånsländerna inom EU:s
GSP-system ska exportören vara registrerad vid Tullen i EU:s REX-system för att kunna upprätta förmånsberättigande
ursprungsintyg.
Land dit varorna
exporteras (exportland)

Ursprungsintyg

Annat ursprungsintyg
(deklaration)

EES (Efta): f) j)
- Island
- Liechtenstein
- Norge
Schweiz (Efta) f)

EUR.1 ellerEURMED

Fakturadeklaration eller
EUR-MED-- " -a)b)c)

EUR.1 eller
EUR-MED
EUR.1 eller
EUR-MED
EUR.1 eller
EUR-MED
EUR.1 eller
EUR-MED
EUR.1 eller
EUR-MED
EUR.1 eller
EUR-MED
EUR.1 eller
EUR-MED
EUR.1
EUR.1

Fakturadeklaration eller
EUR-MED-- " -a)b)c)
Fakturadeklaration eller
EUR-MED-- " -a)b)c)
Fakturadeklaration eller
EUR-MED-- " -a)b)c)
Fakturadeklaration eller
EUR-MED-- " -a)b)c)
Fakturadeklaration eller
EUR-MED-- " -a)b)c)
Fakturadeklaration eller
EUR-MED-- " -a)b)c)
Fakturadeklaration eller
EUR-MED-- " -a)b)c)
Fakturadeklaration a)b)c)
EUR.2-blankett d)

Färöarna f)
Algeriet j) k)
Marocko j) k)
och Västsahara j) k)
Tunisien j) k)
Egypten k)
Jordanien k)
Libanon f)
Syrien

Högst, om
inte godkänd
eller reg.
exportör,euro
6 000

Användningsändamålet för
ursprungsintyg och begränsningar samt
övriga anmärkningar
Berättigar i exportlandet till
förmånsbehandling enligt avtalet
(tullbefrielse eller tullnedsättning).

6 000

Som ovan

6 000

Som ovan

6 000

Som ovan

6 000

Som ovan

6 000

Som ovan

6 000

Som ovan

6 000

Som ovan

6 000
2 590

Som ovan
Varucertifikat EUR.1 eller formulär EUR.2
kan utfärdas vid export av
ursprungsprodukter om det är fråga om
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Land dit varorna
exporteras (exportland)

Ursprungsintyg

Annat ursprungsintyg
(deklaration)

Högst, om
inte godkänd
eller reg.
exportör,euro

Israel f)

EUR.1 eller EURMED

Fakturadeklaration eller
EU R-MED-- " -a)b)c)

6 000

Västbanken och Gaza
(Palestina) k)

EUR.1 eller

Fakturadeklaration eller

6 000

EUR-MED
A.TR. e)

EUR-MED-- " -a)b)c)
-

Turkiet, kol- och
stålprodukter f)

EUR.1 eller EURMED

Fakturadeklaration eller
EUR-MED-- " -a)b)c)

6 000

Turkiet
basjordbruksprodukter f)

EUR.1 eller EURMED

Fakturadeklaration eller
EUR-MED-- " -a)b)c)

6 000

Albanien f)

EUR.1 eller EURMED

Fakturadeklaration eller
EUR-MED-fakturadekl.
a)b)c)

6 000

Turkiet,
tullunionsprodukter j) f)

Användningsändamålet för
ursprungsintyg och begränsningar samt
övriga anmärkningar
tillämpningen av bilateral kumulation¹ mellan
EU och Syrien. I annat fall bevisas
ursprunget med tillförlitlig dokumentation,
t.ex. med en utredning från tillverkaren.
Berättigar i exportlandet till
förmånsbehandling enligt avtalet
(tullbefrielse eller tullnedsättning).
Som ovan
Varucertifikat A.TR. används för
tullunionsprodukter, dvs. för andra än kol-,
stål- och basjordbruks-produkter.
Certifikatet bevisar att varorna befinner sig i
fri omsättning och berättigar till tullbefrielse.
Kol- och stålprodukterna
(=frihandelsprodukterna) ska vara
ursprungsprodukter. EUR.1/EUR-MEDvarucertifikat eller fakturadeklaration/EURMED-fakturadeklaration berättigar i
exportlandet till förmånsbehandling enligt
avtalet (tullbefrielse eller nedsatt tull).
Basjordbruksprodukterna
(=frihandelsprodukterna) ska vara
ursprungsprodukter. Varucertifikat
EUR.1/EUR-MED eller
fakturadeklaration/EUR-MEDfakturadeklaration berättigar i exportlandet
till förmånsbehandling enligt avtalet
(tullbefrielse eller nedsatt tull).
Berättigar till förmånsbehandling enligt
avtalet i exportlandet (tullbefrielse eller
tullnedsättning).
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Land dit varorna
exporteras (exportland)

Ursprungsintyg

Annat ursprungsintyg
(deklaration)

Nordmakedonien f)

EUR.1 eller EURMED

Montenegro f)

EUR.1 eller EURMED

Bosnien och Hercegovina
f)

EUR.1 eller EURMED

Serbien f)

EUR.1 eller EURMED

Kosovo f)

EUR.1 eller EURMED

Moldavien f)

EUR.1 eller EURMED

Georgien f)

EUR.1 eller EURMED

Ukraina

EUR.1 eller EURMED

Andorra f) i)

EUR.1

Fakturadeklaration eller
EUR-MED-fakturadekl.
a)b)c)
Fakturadeklaration eller
EUR-MED-fakturadekl.
a)b)c)
Fakturadeklaration eller
EUR-MED-fakturadekl.
a)b)c)
Fakturadeklaration eller
EUR-MED-fakturadekl.
a)b)c)
Fakturadeklaration eller
EUR-MED-fakturadekl.
a)b)c)
Ursprungsdeklaration eller
EUR-MEDfakturadeklaration a)b)c)
Ursprungsdeklaration eller
EUR-MEDfakturadeklaration a)b)c)
Ursprungsdeklaration eller
EUR-MEDfakturadeklaration a)b)c)
Ursprungsdeklaration
a)b)c)

Ceuta och Melilla f)

EUR.1

Fakturadeklaration a)b)c)

Storbritannien, REX

Används inte

Ursprungsförsäkring
a1)b)c1)

Högst, om
inte godkänd
eller reg.
exportör,euro
6 000

Användningsändamålet för
ursprungsintyg och begränsningar samt
övriga anmärkningar
Som ovan

6 000

Som ovan

6 000

Som ovan

6 000

Som ovan

6 000

Som ovan

6 000

Som ovan

6 000

Som ovan

6 000

Som ovan

6 000

Utfärdas endast för jordbruksprodukter med
ursprung i unionen i syfte att få
förmånsbehandling (övriga varor är tullfria
med stöd av tullunionsavtalet).
Berättigar i exportlandet till
förmånsbehandling enligt avtalet
(tullbefrielse eller tullnedsättning)
Som ovan

6 000
6 000, bara
registrerad
exportör för
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Land dit varorna
exporteras (exportland)

Ursprungsintyg

Annat ursprungsintyg
(deklaration)

Kanada f*), REX

Används inte

Japan, REX

Används inte

Ursprungsdeklaration
a1)b)c1)
Ursprungsförsäkran
a1)b)c1)

Vietnam, REX

Används inte

Sydkorea

Används inte

Singapore f)

Används inte

Mexiko f)
Chile f)
Colombia, Peru och
Ecuador
Centralamerika
Sydafrika
GSP-länder, REX

EUR.1
EUR.1
EUR.1
EUR.1
EUR.1
Används inte

Fakturadeklaration a)b)c)
Fakturadeklaration a)b)c)
Ursprungsförsäkran
a1)b)c1)

6 000
6 000
6 000

CARIFORUM-staterna
EPA) j)

EUR.1

Fakturadeklaration a)b)c)

6 000

Stillahavsstaterna (EPA) j)
ESA-staterna (EPA)j),
REX
Ghana (EPA)j), REX

EUR.1
Används inte

Fakturadeklaration a)b)c)
Fakturadeklaration
a1)b)c1)
Ursprungsdeklaration
a1)b)c1)

6 000
6 000

Som ovan
Som ovan
Ursprungsförsäkran bara för sådana EUursprungsprodukter som exporteras till GSPländer för förädling (tillämpning av
kumulation¹) samt vid återexport från EU till
Norge och Schweiz för förtullning
Berättigar i exportlandet till
förmånsbehandling enligt avtalet
(tullbefrielse eller tullnedsättning).
Som ovan
Som ovan

6 000

Som ovan

Används inte

Ursprungsförsäkran
a1)b)c1)
Ursprungsdeklaration
a)b)c)
Ursprungsdeklaration
a)b)c)
Fakturadeklaration a)b)c)
Fakturadeklaration a)b)c)
Fakturadeklaration a)b)c)

Högst, om
inte godkänd
eller reg.
exportör,euro
flera försändelser
6 000

Användningsändamålet för
ursprungsintyg och begränsningar samt
övriga anmärkningar

Som ovan

6 000,bara
registrerad
exportör för
flera försändelser
6 000

Som ovan

6 000

Som ovan

6 000

Som ovan

6 000

Som ovan
Som ovan
Som ovan

6 000

Som ovan
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Land dit varorna
exporteras (exportland)

Ursprungsintyg

Annat ursprungsintyg
(deklaration)

SADC- staterna(EPA) j)

EUR.1

Elfenbenkusten (EPA) j)
REX

Används inte

Ursprungsdeklaratation
a)b)c)
Ursprungsdeklaration
a1)b)c1)

Centralafrica(EPA) j)

EUR.1

AVS-länderna,
marknadstilltr.förordn. j)

EUR.1

Alla ULT j), REX

dessutom Franska
Polynesien, Saint-Pierre
och Miquelon samt Nya
Kaledonien j) REX

Högst, om
inte godkänd
eller reg.
exportör,euro
6 ooo

Användningsändamålet för
ursprungsintyg och begränsningar samt
övriga anmärkningar
Som ovan

6 000

Som ovan

Ursprungsdeklaratation
a)b)c)
---

6 000

Som ovan

Används inte

Ursprungsförsäkran
a1)b)c1)

10 000

Används inte

Ursprungsförsäkran
a1)b)c1)

10 000

EUR.1 eller leverantörsdeklaration kan
utfärdas vid export av produkter med
ursprung i EU om kumulation¹ kommer att
tillämpas på dessa i exportlandet.
Ursprungsförsäkran eller
leverantörsdeklaration kan utfärdas vid
export av produkter med ursprung i EU om
kumulation¹ kommer att tillämpas på dessa i
exportlandet.
Berättigar till förmånsbehandling
i exportlandet (tullbefrielse eller
tullnedsättning).

Anmärkningar:
a)
Godkänd exportör av försändelser, alla värden
a1)
Storbritannien, Kanada, Japan, Vietnam, ESA-staterna, Ghana, Elfenbenkusten, GSP och ULT: Registrerad exportör för alla försändelser
oberoende av värde
b)
Alla exportörer upp till det maximala värdet på den uppvisade försändelsen
c)
Tillåtet högsta värde av ursprungsprodukter i försändelsen, när exportören inte är godkänd exportör
c1)
Storbritannien, Kanada, Japan, Vietnam, ESA-staterna, Ghana, Elfenbenkusten, GSP och ULT: Tillåtet högsta värde av ursprungsprodukter i
försändelsen, när
exportören inte är registrerad exportör
d)
Syrien Endast för postförsändelser som innehåller ursprungsprodukter
e)
A.TR.-certifikatet kan även styrkas av en godkänd exportör
f)
Förbud mot tullrestitution ²
f*)
Kanada, förbudet mot tullrestitution tillämpas fr.o.m. 21.9.2020
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i)
Andorra: Utfärdande av ursprungsintyg gäller endast jordbruksprodukter enligt HS-kapitlen 1–24
j)
För tillämpning av kumulation kan man förutom för handeln inom EU vid behov använda leverantörsdeklarationer även i följande avtal: EES, Marocko,
Tunisien, Algeriet, Japan, Kanada, EPA-avtal, AVS (marknadstillträdesförordning) och ULT (full kumulation). I handeln med Turkiet (paneuropeisk och EURMED-kumulation) används leverantörsdeklarationer förutom för att påvisa att varorna är i fri omsättning (A.TR.) också för att påvisa förmånsberättigande
ursprung.
k)
När Euro-Medelhavet (EUR-MED)-kumulation tillämpas eller när en EUR-MED-ursprungsutredning utfärdas ska förbud mot tullrestitution iakttas, se
förklarande anmärkningar.
Förklarande anmärkningar:
¹ Med kumulation avses i ursprungsreglerna att produktens ursprungsstatus ackumuleras av avtalsparternas ursprungsmaterial eller som ett resultat av
tillverkning som sker stegvis i dessa länder. Material med ursprung i avtalsparterna kan alltså användas fritt vid tillverkningen, förutsatt dock att
ursprungsstatus för dessa material alltid kan bevisas vid behov. Vissa länder som slutit bilaterala frihandsavtal med EU har i kumulationshänseende
förenats till ett omfattande paneuropeiskt kumulationsområde: EU, EES/Efta-länderna (Schweiz (tillhör ej EES), Norge, Island och Liechtenstein) och
Turkiet. Området har utvidgats ytterligare när de flesta Medelhavsländer har kommit med i denna kumulation (Europa-Medelhavet-kumulation).
Också utvecklingsländer bildar inom ramen för olika avtal och arrangemang kumulationsområden där kumulationens omfattning och karaktär varierar.
² Förbud mot tullrestitution tillämpas till vissa delar även i Europa-Medelhavet-handeln. För tillfället tillämpas den i länder försedda med bokstaven k)
när EUR-MED-kumulation tillämpas eller när ett EUR-MED-certifikat eller -fakturadeklaration utfärdas.

