
Leverantörsdeklaration för  
icke-preferentiellt ursprung 
Supplier’s declaration for products having non-preferential origin status 

.

Undertecknad intygar härmed att nedan beskrivna varor:1) I, the undersigned, declare that the goods described below:

som regelbundet levereras till 2) which are regularly supplied to

har tillverkats i  were manufactured 

inom EU och uppfyller ursprungsreglerna i artiklarna 59-61 i förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en 
tullkodex för unionen och har icke-preferentiellt ursprung i                                            (medlemsstat) 3) 

in the EU and satisfy the rules of origin as laid down in article 59-61 in regulation (EU) No 952/2013 laying down 
the Union Customs Code and has non-preferential                                                  (member state) origin

utanför EU och har ursprung i 4)
outside the EU and originates in

Den här deklarationen gäller för den här sändningen
This declaration is valid only for this shipment

Den här deklarationen gäller för sändningar avsända från 5)                               till
This declaration is valid for all shipment dispatched from                                   to

Undertecknad åtar sig att meddela 6) omedelbart då denna deklaration inte längre är giltig/
The undersigned undertakes to inform immediately as this declaration is no longer valid.

Ort och datum  Företagsnamn
Place and date Company name 

Signatur Namn och position inom företag på den som signerar deklarationen
Signature Name and position of the person signing the declaration

Business Sweden 2018-06-11

1) Ange varubeskrivning och kommersiell beteckning av sådant slag 
som används i fakturor, d.v.s. typ modellnummer och/eller artikelnum-
mer. Vid brist på utrymme i textfältet hänvisa till separat bilaga. 
Give a description of the goods and a commercial designation as used 
in the invoices, e.g. model No. and/or article No. If you need more 
space refer to a separate attachment.

2) Ange namnet på det företag som varorna levereras till. 
State the name of the company to which the goods are supplied.

3) Ange namnet på den medlemsstat inom EU som varorna har 
ursprung i
State the name of the member state within the EU that the goods 
originate in

4) Ange ursprungsland
State the country of origin

5) Ange den tidsperiod för vilken leverantörsdeklarationen är giltig
State the period for which the suppliers delcaration is valid

6) Ange namnet på företaget som varorna levererar till
State the name of the company to which the goods are delivered
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