Vanliga frågor och svar om Ursprungscertifikat (UC)
1. Måste man ha ett UC och varför?
Svar: Oftast krävs det UC vid införtullning till det land man exporterar till, i kommersiellt syfte
och/eller på grund av handelspolitiska eller statistiska skäl. Kunden i mottagarlandet kan vilja
ha ett UC om varorna ska vidareexporteras. Används inte för att få förmåner i frihandelsavtal.
2. Hur lång tid tar det att få ett UC?
Svar: Förutsatt att UC är korrekt ifyllt och har med korrekt styrkande handlingar förberett kan
man komma till vårt kontor samma dag under våra öppettider, med ytterligare
kompletteringar till följande arbetsdag. Ansöker man digitalt via essCert kan vi godkänna
inom några minuter från att ansökan har skickats in.
3. Vem ska och kan ansöka om UC?
Svar: Normalt fall är det exportören som är tillverkare som ansöker om UC då i de flesta fall
exporten utgår därifrån, men det kan också vara exportör som inte är tillverkat.
4. Vad kostar det?
Svar: Original Ej medlem 520 SEK (Styck) Kopia Ej medlem 288 SEK (Styck)
Original Medlem 290 SEK (Styck) Kopia Medlem 208 SEK (Styck)
Notera att priserna är exklusive moms. Mer detaljerad information finns på vår prislista.
5. Behöver man bifoga andra handlingar?
Svar: Ja, Leveransfaktura, leverantörsfaktura eller annan styrkande handling ska alltid lämnas.
Det måste tydligt framgå vad varorna har för ursprung, exempelvis med texten
”Country of Origin Sweden”.
6. Behöver man personligen eller någon chef ansöka om UC och/eller hämta utfärdat UC?Svar:
Nej, man kan anlita bud för inlämning och upphämtning för utfärdande. Detta förutsatt att all
dokumentation är korrekt förberett innan inlämning.
7. Hur bedömer jag ursprung på mina varor?
Svar: Handelskammaren har inte befogenhet att bedöma ursprung. Detta är något som
tillverkaren själv får göra. För hjälp med framtag av ursprung kan man kontakta Tullverket
eller ringa Tullsvar på nummer 0771 520 520.
8. Till vilka länder kan man använda sig av ett UC?
Svar: Till samtliga länder över hela världen.
9. Hur ofta behöver jag ansöka om ett UC?
Svar: För varje skeppning som sker där exporten kräver ett UC.
10. Kan man bakdatera ett UC?
Svar: Ja, tre månader bak i tiden från när man lämnar in sin ansökan.

