GUIDE

TILL EU-SINGAPORE
FRIHANDELSAVTAL

Ditt företag säljer varor för export till Singapore.
Är era produkter belagda med tull? Kontrollera eventuell tullsats i
Market Access Database.

JA

NEJ

Har era produkter preferentiellt
ursprung i EU?
För ursprungsregler i avtalet mellan
EU och Singapore läs i
ursprungsprotokollet (från sida 657)

Tillkommer ingen tull
vid import till Singapore
behöver du inte använda
dig utav frihandelsavtalet.

JA

För mer information
om tullkoder läs på
Tullverkets hemsida

NEJ

Överstiger sändningen totala
värde 6000 EUR (64 000)?

Avtalet kan inte
användas i det här
fallet.

JA

NEJ

Ditt företag behöver
tillstånd till att utfärda
fakturadeklaration. Ansökan görs
hos Tullverket.

Ditt företag behöver
inget tillstånd utan ni kan
själva utfärda en
fakturadeklaration.

Vid frågor om ursprungsregler
kontakta:
Exporttekniska
avdelningen på Business Sweden

Mer information om frihandel
Frihandelsguiden
Utbildning i Frihandelsregler

Efter godkännande beviljas ett
tillståndsnummer som ska anges på
fakturadeklarationen.

Som ursprungsdeklaration ska följande text (på något av de 23 EU-språken)
inkluderas av exportören på en faktura, en följesedel eller någon annan kommersiell
handling där de berörda produkterna beskrivs tillräckligt noggrant för att kunna
identifieras:
The exporter of the products covered by this document (customs or competent
governmental authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly
indicated, these products are of … preferential origin (2).
................................................................................................................................. (3)
(Ort och datum)
................................................................................................................................. (4)
(Exportörens underskrift och namnförtydligande)
(1) Om ursprungsdeklarationen upprättas i unionen av en godkänd exportör måste den godkände
exportörens tillståndsnummer anges i detta utrymme. Om ursprungsdeklarationen inte upprättas av en
godkänd exportör, ska texten inom parentes utelämnas eller utrymmet lämnas tomt. (2) Produkternas
ursprung ska anges. Om ursprungsdeklarationen avser produkter med ursprung i unionen ska
exportören använda beteckningen "EU". (3) Dessa uppgifter kan utelämnas om upplysningen finns i
själva dokumentet. (4) I de fall då exportören inte är skyldig att underteckna behöver inte heller namnet
på den person som undertecknar deklarationen anges.

KLART FÖR EXPORT!

Affärer i Singapore
Business Sweden i Singapore
Kontakta oss

