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VARECERTIFIKAT

1.  Eksportør (navn, fuldstændig adresse, land)
EUR.1 Nr. A

Læs noterne på bagsiden, før certifikatet udfyldes

2.  Certifikat til anvendelse i den præferentielle samhandel mellem

og

(angiv pågældende lande, landegrupper eller territorier) 

3.  Modtager (navn, fuldstændig adresse, land)  
(udfyldning ikke obligatorisk)

4.  Land, landegruppe eller territorium,  
hvor produkterne anses for at have  
deres oprindelse  

5.  Bestemmelsesland, -landegruppe eller 
-territorium

6.  Oplysninger vedrørende transporten  
(udfyldning ikke obligatorisk)

7.  Bemærkninger

8.  Løbenummer; mærker og numre; kollienes antal og art (1); varebeskrivelse 9.  Bruttovægt (kg) eller andet mål  
(l, m3, mv.)

10.  Fakturaer (udfyldning ikke 
obligatorisk)

11.  TOLDMYNDIGHEDERNES PÅTEGNING 

Rigtig og bekræftet erklæring

Eksportdokument (2)

Formular nr.

Dato

Toldsted

Udstedelsesland eller -territorium

(Sted og dato)

(Underskrift)

Stempel

12.  EKSPORTØRENS ERKLÆRING 

  Undertegnede, erklærer, at de ovenfor anførte varer opfylder betingel-
serne for at opnå dette certifikat.

(Sted og dato)

(Underskrift)

(1)  Hvis varerne ikke er emballeret, angives antal vareenheder eller eventuelt »styrtgods«
(2)  Skal kun udfyldes, hvis eksportlandets eller -territoriets interne regler kræver det.
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13.  ANMODNING OM KONTROL; fremsendes til 

Taxadministration (Customs)
Sluseholmen 8B
2450 Copenhagen SV
Denmark

14.  RESULTAT AF KONTROL

 Kontrollen har vist, at (1)

  dette certifikat er udstedt af det angivne toldsted, og at oplysningerne i det 
er rigtige.

  dette certifikat ikke opfylder de stillede krav med hensyn til ægthed og rigtig-
hed (se vedføjede bemærkninger)

 (Sted og dato)

 (Underskrift)

(1) Der sættes kryds ved det gældende.

Der anmodes herved om undersøgelse af dette certifikat med hensyn til 
ægtheden og rigtigheden

 (Sted og dato)

 (Underskrift)

StempelStempel

1.  Certifikatet må ikke indeholde raderinger eller overskrivninger. Ændringer skal foretages ved, at de fejlagtige oplysninger slettes, og eventuelle ændrede oplysnin-
ger tilføjes. Enhver således foretaget ændring skal bekræftes af den, der har udstedt certifikatet, og påtegnes af toldmyndighederne i det udstedende land eller 
territorium.

2.  Alle poster i certifikatet skal anføres uden mellemrum mellem de enkelte poster, og foran hver post skal anføres et løbenummer. Umiddelbart under den sidste 
post trækkes en vandret afslutningsstreg. Ikke udfyldte felter skal ved overstregning gøres uanvendelige for tilføjelser.

3. Varerne anføres med sædvanlige handelsbetegnelse og så udførligt, at de kan identificeres.

BEMÆRKNINGER
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ANSØGNING OM VARECERTIFIKAT

1.  Eksportør (navn, fuldstændig adresse, land)
EUR.1 Nr. A

Læs noterne på bagsiden, før certifikatet udfyldes

2.  Ansøgning om et certifikat til anvendelse i den præferentielle samhandel mellem

og

(angiv pågældende lande, landegrupper eller territorier) 

3.  Modtager (navn, fuldstændig adresse, land)  
(udfyldning ikke obligatorisk)

4.  Land, landegruppe eller territorium,  
hvor produkterne anses for at have  
deres oprindelse  

5.  Bestemmelsesland, -landegruppe eller 
-territorium

6.  Oplysninger vedrørende transporten  
(udfyldning ikke obligatorisk)

7.  Bemærkninger

8.  Løbenummer; mærker og numre; kollienes antal og art (1); varebeskrivelse 9.  Bruttovægt (kg) eller andet mål  
(l, m3, mv.)

10.  Fakturaer (udfyldning ikke 
obligatorisk)

(1)  Hvis varerne ikke er emballeret, angives antal vareenheder eller eventuelt »styrtgods« R
osendahls Schultz G

rafisk · H
erstedvang 10 ·2620 Albertslund · C

VR
 nr.: D

K 37 12 09 28 · Aut. N
r. 1



Jeg, undertegnede eksportør af de på forsiden beskrevne varer,

ERKLÆRER at varerne opfylder de betingelser, der er fastsat for udstedelse af vedhæftede certifikat

BESKRIVER de omstændigheder, der har gjort det muligt for varerne at opfylde disse betingelser:

VEDLÆGGER følgende dokumentation (1):

FORPLIGTER MIG til på de kompetente myndigheders forlangende at fremlægge enhver yderligere dokumentation, som disse måtte finde nødvendig for udstedelse 
af dette certifikat samt til i påkommende tilfælde at indvillige i enhver undersøgelse ved de nævnte myndigheders foranstaltning af min bogføring og af fremstillingsfor-
holdene for ovennævnte varer.

ANMODER om udstedelse af varecertifikat for disse varer.

 (Sted og dato)

 (Underskrift)

(1)  For eksempel: Importdokumenter, varecertifikater, fakturaer, erklæringer for producenten mv., vedrørende de anvendte materialer eller varer, der reeksporteres i 
uforarbejdet stand.

EKSPORTØRERKLÆRING


