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 Ansökan om godkännande att  
 utfärda varucertifikat EUR.1 

 

Ansökan skickas till: 

Tullverket 

Box 12854 

112 98 STOCKHOLM  
 

 Ankomstdatum och dnr hos Tullverket 

Ansökningsdatum 

 

Ansökan avser endast handelskammare 

3.5.1.6 

Sökande handelskammare (namn, postadress) 

 
Insänds till 

Tullverket 
Box 12854 
112 98 Stockholm 

Vi ansöker härmed om godkännande enligt 6 § första stycket 2 handelskammarförordningen (1990:733) att 
utfärda varucertifikat EUR.1 enligt de bestämmelser som avses i artikel 56 d och e i rådets förordning (EU) nr 
952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen. 

Följande person/personer ska vara ansvariga enligt 7 § handelskammarförordningen för verksamheten enligt denna ansökan. 

 

 

 

 

 

Följande person/personer ska ha rätt att utfärda varucertifikat EUR.1 och har undertecknat en särskild förklaring som biläggs 

denna ansökan. 

 

 

 

 

 

Vi förbinder oss 

- att anmäla varje förändring  rörande ovannämnda personer till Tullverket, 
- att iaktta de direktiv som Tullverket meddelar i samband med godkännandet i fråga om utfärdande av 

certifikat, förvaring av dokument och överlämnande av uppgifter till Tullverket och 
- att använda och förvara den stämpel med vilken certifikaten skall bestyrkas så att den inte kan förkomma 

eller användas av andra än berörda tjänstemän och att inte använda stämpeln för andra ändamål än att 
utfärda varucertifikat EUR.1. 

Underskrift (firma och namnteckning av behörig firmatecknare) Namnförtydligande 

 

  Separat bilaga med ytterligare information är bifogad (hänvisa till den rubrik/avsnitt som kompletteringen gäller). 



 
 
 

Tv 786.25 Utgåva 3 maj 2017  Sida 2 av 2 

Bilaga till ansökan om godkännande att utfärda varucertifikat EUR.1 
 

Förklaring 
 

Jag undertecknad är införstådd med att utfärdande av varucertifikat EUR.1 är ett tjänsteutövande som åvilar 

Tullverket och är medveten om det förtroende och den lojalitetsplikt gentemot Tullverket som rätten att utfärda 

varucertifikat EUR.1 därför innebär och om den noggrannhet i arbetet som krävs för att inte Tullverket eller den 

som ansökt om utfärdande av varucertifikat EUR.1 ska drabbas av ekonomisk eller annan skada. Jag är 

medveten om att jag inte får obehörigen röja eller utnyttja vad jag i verksamheten fått veta om enskildas 

ekonomiska eller personliga förhållanden. 

 
Underskrift Namnförtydligande 
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