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Assunto: ACORDO DE COMÉRCIO LIVRE UE-VIETNAME - CERTIFICADOS EUR.1 VÁLIDOS  
 
 
 
  
1 – No âmbito do Ofício Circulado n.º: 15798, de 17/11/2020, referente aos procedimentos de origem 

contemplados no Acordo de Comércio Livre UE-Vietname, informou-se que à entrada em vigor do Acordo 
UE-Vietname, a autoridade competente do Vietname emitiu vários certificados de circulação EUR.1 

considerados inválidos por terem um fundo guilhochado de padrão azul, quando esse fundo deverá ser 
verde. 

 
Relembra-se que esses certificados têm um número de série compreendido entre a referência AA000001 

a AA100000, tendo a UE concedido um “período de graça” para a aceitação desses certificados apesar de 
considerados inválidos por motivos técnicos, até ao próximo dia 31 de dezembro de 2020 (inclusive). 

  

Assim sendo, até essa data os certificados de circulação EUR.1 emitidos com a referência AA000001 a 
AA100000, e com fundo guilhochado azul, não deverão ser recusados pelas autoridades aduaneiras da 

UE com base em motivos técnicos, por o respetivo fundo guilhochado não ser verde. 
 

Os certificados de circulação EUR.1 de cor azul emitidos após 31 de dezembro de 2020, ou aqueles com 
um número de série distinto dos supramencionados emitidos antes dessa data, não serão abrangidos por 

este “período de graça”, devendo ser recusados por motivos técnicos pelas autoridades aduaneiras da 

UE. 
 

 
2 – Por nota informativa dirigida aos Estados Membros da UE, a Comissão Europeia veio agora dar conta 

que as autoridades vietnamitas já submeteram uma amostra da nova versão do certificado de circulação 
EUR.1, que será utilizado a partir da data supramencionada. 
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Esta nova versão foi aceite pelos serviços da Comissão Europeia, pelo que  informa-se que a partir do dia 
01/01/2021 o modelo certificado de circulação EUR.1 válido para a atribuição de tratamento preferencial 

às importações do Vietname, no âmbito do Acordo de Comércio Livre UE-Vietname, deverá ser o constante 
do anexo ao presente ofício-circulado. 

 
 

 
 
A Subdiretora-Geral 
 
 
 
 Ana Paula Raposo 



Seri No.: AB 000002
MOVEMENT CERTIFICATE

1. Exporter (Name, full address, country)

3. Consignee (Name, full address, country) (Optional)

EUR.l No

See notes overleaf before completing this form

2. Certificate used in preferential trade between 
European Union 
and
Socialist Republic of Viet Nam

4. Country, group of 
countries or territory 
in which the products 
are considered as 
originating

5. Country, group of 
countries or territory 
of destination

6. Transport details (Optional) 7. Remarks

Item number; Marks and numbers; Number and kind of packages(l); 
Description of goods

9. Gross mass (kg) 
or other 
measure (litres, 
m3, etc.)

10. Invoices 
(Optional)

(1) If goods are not packed, indicate number of articles or state "in bulk" 
as appropriate.

11. CUSTOMS OFFICE (EU) or ISSUING AUTHORITIES (VN) 
ENDORSEMENT 

Declaration certified 
Export document^
Form....................................................No......................

12. DECLARATION BY THE EXPORTER
I, the undersigned, declare that the goods described 
above meet the conditions required for the issue of this 
certificate.
Place and date ................................................

Of................................................................
Customs office/issuing authority....................................
Issuing country or territory......................... Stamp

(Signature)

Place and date

(Signature)

(2) Complete only where the regulations of the exporting country 
or territory require.

Ref. Ares(2020)6584683 - 11/11/2020



13. REQUEST FOR VERIFICATION, to 14. RESULT OF VERIFICATION

Verification carried out shows that this certificate^
□ was issued by the customs office (EU) or issuing 

authority (VN) indicated and that the information 
contained therein is accurate.

□ does not meet the requirements as to authenticity 
and accuracy (see remarks appended).

Verification of the authenticity and accuracy of this certificate is 
requested.

(Place and date) (Place and date)
Stamp Stamp

(Signature) (Signature)

(1) Insert X in the appropriate box.

NOTES

1. Certificate shall not contain erasures or words written over one another. Any alterations must 

be made by deleting the incorrect particulars and adding any necessary corrections. Any such 

alteration must be initialled by the person who completed the certificate and endorsed by the 

customs office (EU) or issuing authority (VN) of the issuing country or territory.

2. No spaces shall be left between the items entered on the certificate and each item must be 

preceded by an item number. A horizontal line must be drawn immediately below the last 

item. Any unused space must be struck through in such a manner as to make any later 

additions impossible.

3. Goods shall be described in accordance with commercial practice and with sufficient detail to 

enable them to be identified.
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