
MOVEMENT CERTIFICATE 
1. Exporter (Name, full address, country) EUR. 1 No . A 2024384 

See notes overleaf before completing this form 

3. Consignee (Name, full address, country) (Optional) 

2. Certificate used in preferential trade between 

and 

(Insert appropriate countries, groups of countries or territories) 

4. Country, group of countries or territory 
in which the products are considered 
as originating 

5. Country, group of countries or territory 
of destination 

). Transport details (Optional) 7. Remarks 

(1) If goods are 
not packed, in
dicate number 
of articles or 
state 'in bulk1 

as appropriate. 

8. Item number; Marks and numbers; Number and kind of packages (1); Description of goods 9. Gross weight (kg) 
or other measure 
(litres, m3, etc.) 

10, Invoices 
(Optional) 

(2) Complete 
only where the 
regulations of 
the exporting 
country or 
territory re
quire. 

11. CUSTOMS ENDORSEMENT 

Declaration certified. 
Export document (2): 

Form No 
Customs office: 
issuing country or territory: Sweden 

Date 

(Signature) 

Stamp 

12. DECLARATION BY THE EXPORTER 
I, the undersigned, declare that the goods 
described above meet the conditions required 
for the issue of this certificate. 

(Place and date) 

(Signature) 

06.03 Printcom Tel. 0120-853 00 ÅM 610262 



13. REQUEST FOR VERIFICATION, to: 

Swedish Customs 
Box 12854 

14. RESULT OF VERIFICATION 
Verification carried out shows that this certificate (1) 

ι—ι was issued by the customs office indicated and that the 
I I ¡nfnrmatinn ra-intqiripH therein k япп irqtρ 

SE-112 98 STOCKHOLM 
Sweden ι—ι does not meet the requirements as to authenticity and 

1 1 accuracy (see remarks appended). 

Verification of the authenticity and accuracy of this certificate is 
requested. 

ι—ι does not meet the requirements as to authenticity and 
1 1 accuracy (see remarks appended). 

(Place and date) (Place and date) 

Stamp Stamp 

(Signature) (Signature) 

(1) Insert X in the appropriate box. 

NOTES 

1. Certificates must not contain erasures or words written over one another. 
Any alterations must be made by deleting the incorrect particulars and 
adding any necessary corrections. Any such alteration must be initialled 
by the person who completed the certificate and endorsed by the 
customs authorities of the issuing country or territory. 

2. No spaces must be left between the items entered on the certificate and 
each item must be preceded by an item number. A horizontal line must 
be drawn immediately below the last item. Any unused space must be 
struck through in such a manner as to make any later additions 
impossible. 

3. Goods must be described in accordance with commercial practice and 
with sufficient detail to enable them to be identified. 
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Printer approved by the Swedish Customs 
Distributed by Industrilitteratur 



ANSÖKAN OM VARUCERTIFIKAT 
1. Exportör (namn, fullständig adress, land) EUR. 1 Nr A 2П24384 

Se anvisningar på omstående sida innan blanketten fylls i 

3. Mottagare (namn, fullständig adress, land) (uppgiften ej obligatorisk) 

4. Land, grupp av länder eller område där 
varorna anses ha ursprung 

2. Ansökan om certifikat som skall användas i förmånsberättigad 
handel mellan 

och 

(Ange tillämpliga länder, grupper av länder eller områden) 

5. Mottagande land, grupp av länder eller 
område 

6. Upplysningar om transporten (ej obligatoriska) 7. Anmärkningar 

8. Positionsnummer; kollis märke och nummer, antal och slag (*); varuslag 9. Bruttovikt (kg) 
eller annan kvan
titet (I, m3 etc.) 

10. Fakturor 
(uppgiften ej 
obligatorisk) 

EXPORTORENS DEKLARATION 
Undertecknad, exportör av ovan upptagna varor, 

FÖRKLARAR att varorna uppfyller villkoren för utfärdande av bifogade certifikat (1); 

ANGER på följande sätt de omständigheter, som medfört att varorna uppfyller 
ovannämnda villkor: 

Varorna uppfyller villkoren som anges under punkt (1) a) i anvisningarna på om-
stående sida. 

VISAR UPP följande bevismaterial (2): 

ÄR BEREDD att, på begäran av vederbörlig myndighet, visa upp bevisning som 
denna finner nödvändig för att utfärda bifogade certifikat, och godtar, om så 
begärs, varje kontroll från myndigheten av bokföringen och omständigheterna kring 
tillverkningen av varorna; 

ANSÖKER HÄRMED om utfärdande av bifogade 
certifikat för varorna. 

(Ort och datum) 

(Namnteckning) 
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ANVISNINGAR 

(1) a) Villkoret för att ett varucertifikat EUR.1 skall kunna utfärdas för de pro
dukter som upptagits i ruta 8 på omstående sida är att dessa utgör 
"ursprungsvaror" enligt bestämmelser som reglerar den förmånsbe-
rättigade handel som angivits i ruta 2 resp. den förmånsberättigade 
handeln mellan det land, den grupp av länder eller det område som an
givits i ruta 4 och det land som angivits i ruta 5, 

b) För att anses som "ursprungsvaror" enligt de bestämmelser som avses 
under a) måste produkterna antingen 

I) ha "helt framställts" i land, grupp av länder eller område som anges i 
de bestämmelser som avses under a), vilket innebär att de utgör rå
varor som utvunnits där eller framställts där uteslutande av "helt 
framställda" varor, eller 

il) ha tillverkats i land, grupp av länder eller område som anges i de be
stämmelser som avses under a) helt eller delvis av andra material 
(råmaterial, delar, komponenter, etc.) än sådana som avses under i), 
vilka vid tillverkningen där undergått bearbetning eller behandling som 
enligt bestämmelserna som avses under a) anses som tillräcklig (s.k. 
tillräcklig bearbetning eller behandling). 

S.k. "ursprungsmaterial", d.v.s., material som i sig är "ursprungs
varor" enligt de bestämmelser som avses under a) (eller som har 
något annat tillåtet ursprung enligt dessa bestämmelser) behöver dock 
inte genomgå tillräcklig bearbetning eller behandling. Åberopad 
ursprungsstatus hos materialet måste kunna dokumenteras. 

I 
c) Bestämmelserna som avses under a) innehåller vanligen ett förbud mot 

åtnjutande av tullrestitution eller därmed jämförbar förmån för importerat 
material som ingår i de i certifikatet upptagna produkterna. 

d) Innan denna ansökan avlämnas av den som framställt de i certifikatet 
upptagna produkterna bör denne noggrant kontrollera att villkoren i be
stämmelserna som avses under a) är uppfyllda. Om den avlämnas av 
annan bör denne förvissa sig om att erforderliga styrkande dokument 
föreligger. Upplysningar om de bestämmelser som gäller kan erhållas från 
tullmyndighet eller Exportrådet. 

e) Varucertifikat EUR.1 får ställas till exportörens förfogande först sedan ut
förseln säkerställts. Detta kan ske genom företeende av ordererkännande, 
packsedel, frakthandling, exportfaktura eller exportdeklaration. 

(2) T.ex. importhandlingar, varucertifikat, fakturadeklarationer, leverantörs
deklarationer, fakturor, producentdeklarationer, etc., som hänför sig till varor 
som använts vid tillverkningen eller till produkter som återutförts i oförändrat 
skick. (Sådant bevismaterial behöver endast företes på begäran av den 
certifierande tullmyndigheten.) 
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Tryckeriet godkänt av Tullverket 
Blanketten säljs av Industrilitteratur AB, Box 345, 641 23 Katrineholm, 
ordertelefon 0150-133 30, orderfax 0150-524 21 
Best nr E20A 
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