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Spanien har som många andra länder infört kontroller vid 
inresa för att kunna spåra Covid-19 smitta samt 
minimera smittspridning.

Gå till webbsidan https://www.spth.gob.es/ för att fylla i 
inreseformuläret till Spanien, vilket är ett krav för inresa.

I formuläret ska du bland annat fylla i information om 
ditt flyg, hotell och personupplysningar.

Formuläret kan du fylla i tidigast 48 timmar före avresa 
och det måste fyllas i innan du reser.

Alla resenärer måste fylla i formuläret, men om du reser 
med din familj och om ni bor på samma adress så kan du 
välja att registrera alla i samma formulär.

Börja att fylla i formuläret genom att klicka på ”Individual 
FCS Form” om du ska registrera en person eller klicka på  
”Family/Group FCS Form” för att registrera flera personer 
i samma familj.

Inreseformulär Spanien

OBS! Omvärldsläget förändras just nu snabbt och många länder inför olika typerav åtgärder och restriktionermed kort varsel för att
begränsa smittspridningen av Coronaviruset. Vi reserveraross därför för ändringar i formuläret samt landets egna inresebestämmelser.
Det är alltid du som kund som ansvarar för att du har korrekta handlingar vid resa. TUI kan inte ansvara för följdernaav att en resenär saknar
nödvändigaresehandlingar.

https://www.spth.gob.es/


2

För att fylla i formuläret måste du först registrera dig hos de spanska myndigheterna.
När du registrerar dig och fyller i formuläret kan du inte använda bokstäverna å, ä, ö. 
Använd istället aa, ae och oe.

Maria Anna

Svensson

12345678

BLX123

xxx@gmail.com

xxx@gmail.com

ÅÅÅÅ/MM/DD

1. Ange ditt efternamn 
enligt passet.

2. Ange ditt förnamn enligt 
passet.

3. Ange ditt passnummer.

4. Ange ditt flygnummer.

5. Välj ankomstdatum till 
Spanien.

6. Ange din e-postadress.

7. Bekräfta din e-
postadress genom att 
skriva i den igen.

8. Markera rutan om din 
slutdestination inte är 
Spanien/Kanarieöarna.

9. Markera rutan om ovan 
uppgifter tillhör en 
minderårig.
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Läs igenom de 
juridiska villkoren 
och kryssa sedan i 
rutan att du har 
läst, förstått och 

accepterar 
villkoren. 

Du bär själv ansvar 
för att veta vad du 

accepterar. 

Kryssa även i rutan 
att du inte är en 

robot.

Avsluta genom att 
trycka på Send 

knappen

Registrering hos spanska myndigheter
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Slutförande av registrering

När du har fyllt i alla upplysningar får du upp en dialogruta som informerar om att du inte kan ändra 
i den information du lämnat efter att du klickar vidare. 

Om du angett korrekt information, klicka på ”Continue”. 

Om det är något du vill ändra, klicka på ”Review” och gör därefter dina ändringar. 
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Bekräftelse av registrering

XXXXXX

XXXXXX

Så snart du har fyllt i dina personuppgifter så får du ett mejl till den e-postadress som du uppgav vid

registreringen.

Notera den sexsiffriga koden som ska användas när du loggar in och bekräftar din registrering.

Klicka på länken för att slutföra din registrering.
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Inreseformulär

12345678

XXXXXX

1. Ange ditt passnummer.

2. Ange den sexsiffriga 
koden som du fick i 
bekräftelsemejlet.

3. Bekräfta att du inte är 
en robot.

4. Klicka på Continue för 
att fortsätta.
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Inreseformulär
Du ska nu fylla i ytterligare personuppgifter. Vissa uppgifter är redan ifyllda efter din tidigare registrering. 

Svensson Maria Anna

xxx@gmail.com
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1. Om det inte redan är förifyllt, ange ditt 
efternamn enligt passet.

2. Om det inte redan är förifyllt, ange ditt 
förnamn enligt passet.

3. Välj kön (Male = Man, Female = Kvinna).

4. Ange ditt passnummer.

5. a) Välj landskod ”SE +46” b) Ange ditt 
mobilnummer (OBS! Ta bort första nollan (0)).

6. Annat nummer (valfritt).

7. Om det inte redan är förifyllt, ange din e-
postadress.

8. Ange födelsedatum.

9. Ange din hemadress, gatunamn och 
nummer.

10. Ange ditt lägenhetsnummer. (Om du inte bor 

i  lägenhet kan du skriva xx).

11. Välj ditt hemland.

12. Ange landskap/landsdel.

13. Ange ortsnamn.

14. Ange postnummer.

15. Klicka på Save and Continue.

13

7xxxxxxxx

Storgatan 10

Svealand

Stockholm
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Inreseformulär
Du ska nu fylla i flyg och hotell uppgifter som du hittar på din biljett. Vissa uppgifter är redan ifyllda efter din tidigare registrering. 
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1. Om det inte redan är förifyllt så väljer du 
flygbolag.

2. Om det inte redan är förifyllt så skriv in ditt 
flygnummer.

3. Ange sittplatsnummer på flyget. Om ni inte 
vet er sittplats så kan logga in via denna länk 
https://secure.paxport.net/tui/nordic/ för att 
se ert sittplatsnummer. Informationen finns 
tillgänglig från 48 timmar innan avresa.

4. Om det inte redan är förifyllt så fyll i ditt 
ankomstdatum.

5. Fyll i ditt hotellnamn (ej obligatoriskt).

6. Fyll i adress och nummer till hotell (ej 
obligatoriskt).

7. Lägenhet/rumsnummer (ej obligatoriskt).

8. Ortsnamn.

9. Välj resmål (För Kanarieöarna, välj ”Canarias”. 
För Mallorca, välj ”Baleras, Illes” )

10. Hotellets postnummer (ej obligatoriskt).

11. Kryssa i denna ruta om du ska bo på samma 
hotell under hela din vistelse. 

12. Klicka på Save and continue.

12
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https://secure.paxport.net/tui/nordic/
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Inreseformulär
Om du fyller i formuläret för flera personer i ditt 
resesällskap, så behöver du här lägga till uppgifter 
för övriga personer.

1. Lägg till nästa person i ditt resesällskap 
genom att trycka på knappen.

2. Ange personens passnummer.

3. Ange sittplatsnummer på flyget. Om ni inte 
vet er sittplats så kan logga in via denna länk 
https://secure.paxport.net/tui/nordic/ för 
att se ert sittplatsnummer. Informationen 
finns tillgänglig från 48 timmar innan avresa.

4. Ange personens efternamn enligt passet.

5. Ange personens förnamn enligt passet.

6. Ange kön (Male = Man, Female = Kvinna).

7. Om ni är ett resesällskap och har samma 
kontaktuppgifter och bor på samma adress 
både hemma och på semestern så låter ni 
dessa rutor vara ikryssade.

Upprepa detta för alla personer i ditt ressällskap.

54
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12345678

Svensson Olle

1B

Vid registrering av barn behövs ålder fyllas i. Om något av barnen är under 12 månader skriver du 1 år för att 
kunna registrera barnet.

https://secure.paxport.net/tui/nordic/
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Inreseformulär

1. Välj det land du reser ifrån.

2. Om du har befunnit dig i ett 
annat land under de senaste 
14 dagarna, välj isåfall vilket 
eller vilka länder i listan.

3. Välj resans syfte (I de flesta fall  reser 
TUIs kunder på semester til l  Spanien, välj 

isåfall Tourism) .

4. Klicka på Save and continue.

OBS!

Om du fyller i formuläret för flera 
personer i ditt ressällskap, så får du 
svara på dessa frågor för alla 
personer som du registrerar.
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Inreseformulär

Såhär ser formuläret ut för dig som 
registrerar flera resenärer.

1. Välj det land du reser ifrån.

2. Välj resans syfte (I de flesta fall  

reser TUIs kunder på semester til l  Spanien, 

välj isåfall Tourism). 

3. Om du har befunnit dig i ett 
annat land under de senaste 
14 dagarna, välj i så fall vilket 
eller vilka länder i listan.
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Inreseformulär
I denna del ska du fylla i uppgifter om din 
hälsa. Svarar du ja på någon av frågorna så 
kan spanska myndigheter kräva att du tar 
ett Covid-19-test vid ankomst. 

Yes = Ja

No = Nej

1. Svara på om du har varit i kontakt med 
en person som är bekräftat Covid-19 
smittad under de senaste 14 dagarna.

2. Svara på om du har haft symtom av 
feber, andningssvårigheter eller hosta 
under de senaste 14 dagarna.

3. Ange vilken symtom du har haft               
(Fever = Feber, Difficulty breathing = 
Andningssvårigheter, Cough = Hosta).

4. Svara på om du har varit på ett sjukhus 
under de senaste 14 dagarna.

5. Svara på om du har besökt en 
djurmarknad under de senaste 14 
dagarna.

6. Klicka på Save and continue.

1
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OBS!

Om du fyller i formuläret för flera personer i ditt ressällskap, så får du svara på dessa 
frågor för alla personer som du registrerar.
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Inreseformulär

1. Har du varit i kontakt med någon 
som haft bekräftad Covid-19 under 
de senaste 14 dagarna?

2. Vilken typ av intyg har du?
- Digitalt EU Certificat (covidbevis)
- Annat intyg.

Om du är vaccinerad och har ett covidbevis - gå till sida 14.

Om du har annat intyg ex. negativt resultat av ett godkänd covidtest med tillhörande läkarintyg - gå till sida 15.

1

2
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Resenär med covidbevis

1. Ladda upp ditt covidbevis.

2. Välj vad ditt covidbevis innefattar *
- Vaccinerad
- Diagnosiserat test
- Återhämtning

3. Om det inte går att ladda upp ditt 
covidbevis kan du klicka i här. Dock 
rekommenderar vi att du kontaktar 
Spaniens Help Desk om det uppstår 
problem i forumläret. Du når dem 
via telefon +34 910 50 30 50.

4. Verifiera ditt intyg. 
Får du felmeddelande i detta steg 
beror det sannolikt på att namnet 
som är ifyllt i tidigare steg inte 
överenstämmer med bifogat 
formulär. Kontrollera därför så att 
Å Ä & Ö är skrivet AA, AE, OE.

5. Klicka på Save and continue.

* I sverige har vi för närvarande vaccinationsbevis i vårt digitala EU certifikat. Diagnosiserat test och återhämtningsintyg är därmed ovanligt 
att det finns registrerat i ditt covidbevis.
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Resenär med läkarintyg

1. Välj Other Certificate

2. Välj vad ditt läkarintyg innefattar 
- Vaccinerad
- Diagnosiserat test
- Återhämtning

3. Välj Diagnostic Test om du utfört ett 
PCR- eller antigentest.

4. Efternamn.

5. Förnamn.

6. Födelsedatum

7. Välj vilken typ av test du utfört
- NAAT (PCR-test)
- RAT (Antigentest)

8. Datum testet utfördes.

9. Testresultat.

10. Land testet utfördes.

11. Verifiera ditt intyg. 
Får du felmeddelande i detta steg 
beror det sannolikt på att namnet 
som är ifyllt i tidigare steg inte 
överenstämmer med bifogat 
formulär. Kontrollera därför så att Å 
Ä & Ö är skrivet AA, AE, OE.

12. Klicka på Save and continue.
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Inreseformulär

Nu är du i slutfasen av att fylla i formuläret. Tryck på Yes = Ja om du vill spara all information 
som du lagt in eller No = Nej om du vill ändra på någonting
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Inreseformulär

För att slutföra formuläret så 
ska du godkänna reglerna för 
hur du ska agera om du får 
symtom på coronavirus.

Villkoren är på engelska och 
det är ditt ansvar att veta vad 
du godkänner. Upplever du 
texten svår att förstå, bör du 
ta hjälp av någon som kan 
översätta.  

1. Godkänn villkoren genom 
att kryssa i rutan.

2. Klicka på End process.

2

1
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Bekräftelsemejl

Kort efter att du har slutfört formuläret så får du ett bekräftelsemejl med en bifogad PDF-fil. Mejlet 
skickas till den e-postadress som du uppgav vid registreringen. 

I PDF-filen så finns den QR-kod som ska uppvisas på avreseflygplatsen samt vid ankomst till Spanien. 

OBS! Om du fyllt i formuläret för flera personer i ditt ressällskap, så kommer du att få ett mejl per 
resenär/person med en bifogad QR-kod.
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QR kod

VIKTIGT! Alla personer i 
resesällskapet ska ha ett ifyllt 
formulär med en bekräftelse och 
QR-kod för att de spanska 
myndigheterna ska godkänna 
formulären vid inresa. 

Som resenär är du själv ansvarig 
för att fylla i formuläret korrekt 
och i god tid före avresan. Om du 
inte fyllt i formuläret kommer du 
att bli nekad inresa i landet och 
får inte stiga ombord på flyget på 
avreseflygplatsen. 

Skulle så vara fallet finns det 
ingen möjlighet att få tillbaka 
några pengar för resan. 


