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3.5.1.6

Sökande
Sökande (namn och postadress) Eori-nummer

Kontaktperson för ansökan

Telefonnummer

E-post

Frågor som ska besvaras av sökande
Är företaget ÅTERFÖRSÄLJARE och/eller TILLVERKARE av de exportvaror för vilka deklarationer enligt denna ansökan kan
komma att upprättas?

☐ ÅTERFÖRSÄLJARE

☐ TILLVERKARE (egen tillverkning inom EU)

Om TILLVERKARE, var (inom EU) sker tillverkningen?

Till vilket land eller länder exporterar ni varor för vilka deklarationer om ursprung kan upprättas?
Observera att landet/länderna måste ha ett handelsavtal med EU.

Ange aktuella avsändningsorter i Sverige för exportvarorna.

På vilket sätt förser ni för närvarande era kunder med ursprungsintyg?

Hur ofta exporterar ni varor för vilka deklarationer om ursprung kan upprättas?

Vem eller vilka personer inom företaget ansvarar för upprättandet av deklarationer om ursprung?1

På vilket sätt följer de ansvariga personerna förändringar på frihandelsområdet?

På vilket sätt kan de ansvariga personerna kontrollera att deklarationer om ursprung endast upprättas för varor som uppfyller
ursprungsreglerna? Lämna en rutinbeskrivning.

☐ Separat rutinbeskrivning bifogas till ansökan (kryssa för i förekommande fall)

Var förvaras styrkande handlingar?

Var förvaras lagerredovisningen?

_____________________________________________________________

1 I samband med att denna ansökan lämnas ska det inom företaget utses en eller flera personer, vilka ska ansvara för att utfärdade
ursprungsintyg är riktiga. Personen/personerna i fråga måste vara väl insatta i gällande bestämmelser.

Ansökan skickas till:
Tullverket
Box 27311
102 54 Stockholm

ANSÖKAN om tillstånd till
godkänd exportör ursprung (TVFPU)
enligt villkoren i de bestämmelser om förmånstull som avses i
artikel 56 punkt 2 d) och e) i förordning (EU) nr 952/2013, vid
export av varor som omfattas av bestämmelserna.

Ankomstdatum och dnr hos Tullverket



Varuslag
Ange exempel på varuslag (varubeskrivning och HS-nummer) för vilka deklarationer om ursprung kan komma att upprättas.
Varubeskrivning HS-nummer Varubeskrivning HS-nummer

Handlingar som ska bifogas till ansökan2

ÅTERFÖRSÄLJARE:

Kryssa för i rutorna nedan vilka dokument som ni bifogar till ansökan.

Ni ska bifoga kopior av dokument som styrker ursprunget för ett representativt urval av de exportvaror

som ni för närvarande intygar ursprung för enligt följande:

Om varan är inköpt i Sverige eller annan EU-medlemsstat:

☐ leverantörsdeklaration

☐ inköpsfaktura

Om varan är inköpt i något annat land med vilket EU har frihandelsavtal:

☐ uppgift om importtullid

☐ importfaktura

☐ ursprungsintyg

Ni ska även bifoga kopior av dokument som åtföljt era tidigare exporter av samma slags varor:

☐ faktura

☐ ursprungsintyg

_____________________________________________________________

2 I samband med att denna ansökan lämnas ska ni visa att företaget har kunskap inom området samt att ni kan efterleva kravet på att ha
handlingar som styrker att era varor är ursprungsvaror. Ni ska därför skicka in exempel på den ursprungsbevisning som ni har inom företaget.
Utan exempel på ursprungsbevisning kan vi inte bedöma om ni uppfyller villkoren för tillståndet.



TILLVERKARE:

Kryssa för i rutorna nedan vilka uppgifter/dokument som ni bifogar till ansökan.

Ni ska bifoga ursprungsdokumentation för ett representativt urval av de exportvaror som ni för

närvarande intygar ursprung för, enligt följande:

☐ uppgift om tillämplig ursprungsregel

☐ ursprungskalkyl som visar hur ursprungsregeln uppfylls

☐ en beskrivning av tillverkningen

☐ exempel på hur det är möjligt att i lagerbokföringen identifiera materialens ursprung

Ni ska bifoga kopior av ursprungsintyg för material, i den utsträckning det krävs med hänsyn till

tillämplig ursprungsregel, enligt följande:

Om materialet är inköpt i Sverige eller annan EU-medlemsstat:

☐ leverantörsdeklaration

☐ inköpsfaktura

Om materialet är inköpt i något annat land med vilket EU har frihandelsavtal:

☐ uppgift om importtullid

☐ importfaktura

☐ ursprungsintyg

Ni ska även bifoga kopior av dokument som åtföljt era tidigare exporter av samma slags varor:

☐ faktura

☐ ursprungsintyg

Underskrift av behörig firmatecknare3

Särskild försäkran (om tillämpligt, markera i rutan)
Vi önskar vara befriade från skyldigheten att underteckna ursprungsdeklaration, fakturadeklaration och EUR-MED-fakturadeklaration
och avger följande försäkran:

☐ Vi åtar oss samma fulla ansvar för varje av oss upprättad deklaration om ursprung, som om den

undertecknats av oss för hand.

Vi förbinder oss att iaktta de villkor som kommer att föreskrivas i tillståndet.

Ort Datum

Underskrift av behörig firmatecknare eller person med fullmakt Namnförtydligande

_____________________________________________________________

3 Ansökan ska skickas till Tullverket med underskrift i original av behörig firmatecknare enligt aktuellt registreringsbevis.
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