
Inreseformulär till Italien

Italien har infört kontroll vid inresa. Syftet är att göra det lättare för
myndigheterna att spåra covid-19-smitta och minimera ny smittspridning.

I formuläret ska du bland annat fylla i information om ditt flyg,
personuppgifter och ditt hotell. Följande sidor ger en överblick. 
Alla resenärer måste fylla i ett inreseformulär. Barn kan registreras på en 
av föräldrarnas formulär.

Undvik gärna översättningsfunktionen i din webbläsaren, och låt 
formuläret vara på engelska. 

Formuläret finns tillgängligt online på https://app.euplf.eu/#/

Var uppmärksam på att myndigheterna med kort varsel kan göra ändringar i 
formuläret. Denna version gäller per den 3 December 2021.
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Registrering

Du börjar med att klicka på knappen
“Start Here”
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Registrering

Ange din slutdestination.
Fyll i Italien i rullgardinsmenyn 
Klicka på ”Continue” för att gå vidare

Ange med vilket transportmedel du reser till Italien.

Välj ”Aircraft” om du reser med flygplan.
Om du ska på kryssning väljer du Cruise Ship/Pleasure 
Craft

Tryck på ”Continue” för att gå vidare.
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Registrering

1. Innan du loggar in måste du 
kryssa i att du kommer att 
fylla i hela formuläret korrekt 
och sanningsenligt.

2. Du måste också godkänna 
villkoren genom att kryssa i 
rutan.
Villkoren är på engelska och
det är ditt eget ansvar att 
veta vad du godkänner. Kan
du inte engelska 
rekommenderar vi att du tar
hjälp av någon som kan 
översätta.

3. Tryck på ”Continue” för att 
gå vidare.
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Logga in

Alla som ska resa till Italien måste 
registrera sig för att kunna fylla i 
inreseformuläret.

1. Ange din mailadress

2. Ange ett lösenord med minst 6 tecken

3. Tryck på den röda knappen ”Register”
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Logga in

Registrering

När du har registrerat dig får du ett bekräftelsemail ifrån 
no-reply@euplf.eu med en länk för att aktivera ditt konto.
Kolla gärna i skräpposten då det ibland hamnar där.

1. Ange samma mailadress

2. Ange samma lösenord

3. Upprepa lösenord

4. Tryck på ”Register” för att gå vidare
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Logga in

När du tryckt på länken i mailet kommer du tillbaka 
till Login

1. Fyll i din mailadress

2. Fyll i ditt lösenord

3. Tryck på den blå knappen ”Login”
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Ifyllande av formulär

Här ska du ange ifall du har direktflyg eller 
om du kommer att mellanlanda.

Kryssa i ”Direct Flight” om du har 
direktflyg

Kryssa i ”Non-Direct Flight” om du har 
bokat flyg med mellanlandning.

När du kryssat i går du vidare till nästa sida 
i manualen för att se hur du fyller i 
respektive flyginformation.
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Ifyllande av formulär

Vid direktflyg och mellanlandning fyller du i informationen 
till höger.

1. Ange namn på flygbolaget

2. Ange flygnummer

3. Ange sittplatsnummer
Om du inte har förbokat platser kan du skiva till exempel 1A och 1B

4. Ange vilket land du flyger ifrån

5. Ange vilken tidpunkt för avresa

6. Ange avreseflygplats

7. Ange datum och tid vid ankomst

8. Ange vilken flygplats ni anländer till i Italien

OBS! Ifall du mellanlandar klicka på 
som kommer upp om du bockar i ”Non Direct Flight” och fyll 
i samma information igen

9. Tryck på ”Temporary Save” och därefter tryck på 
”Continue”
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Ifyllande av formulär

1. Ange efternamn

2. Ange ditt förnamn

3. Ange kön

4. Ange ditt födelsedatum
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Ifyllande av formulär

5. Ange att du reser med pass, en ny ruta 
kommer upp där du även fyller i ditt 
passnummer.

6. Ange ditt mobiltelefonnummer inklusive 
landskod. Sverige har +46

7.  Ange ett alternativt telefonnummer. Om du 
endast har ett så ange samma mobilnummer 
igen

8. Kolla så att mailadressen som du angivit 
stämmer.

9. Tryck på ”Temporary Save” och därefter på 
”Continue”

mail@mail.se
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Ifyllande av formulär

1. Ange vilket land du bor i

2. Ange vilken kommun

3. Ange vilken stad

4. Ange din postadress

5. Ange din gatuadress

OBS! 
Var uppmärksam på att å, ä och ö inte kan 
användas. Skriv istället aa, ae eller oe.
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Ifyllande av formulär

6. Ange vilket gatunummer du bor på

7. Ange lägenhetsnummer
Om du ej bor i lägenhet eller ej har ett lägenhetsnummer 
så skriv 1 för att komma vidare

8. Lämna denna ruta tom

9. Om du under de 14 dagarna före din ankomst 
har vistats i ett annat land (ej transit) än din 
permanenta adress, fyll i länder/städer där du 
vistades genom att trycka på ”Add previously 
visited country”

10. Tryck på ”Temporary Save” och därefter 
”Continue”

Texten är på engelska och det är ditt eget ansvar att veta vad du godkänner. Kan du inte
engelska rekommenderar vi att du tar hjälp av någon som kan översätta.
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Ifyllande av formulär

Ange vart du kommer att bo i Italien, om du är 
besökande ange endast första stället du kommer 
att bo på.

1. Ange hur bo kommer att bo (Hotel/Cruise 
ship/House/Other)

2.  Ange Italy/IT

3. Ange i vilken provins du kommer att bo i

4. Ange vilken stad

5. Ange hotellets namn (ej obligatoriskt)

6. Ange gatuadress

7. Ange gatunummer

8. Ange postnummer

9. Tryck på ”Temporary Save” och därefter 
”Continue” för att gå vidare.
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Ifyllande av formulär

Ange kontaktuppgifter ifall nödsituation skulle 
uppstå, till en person som kan nå dig under din 
resa.

1. Ange efternamn

2. Ange förnamn

3. Ange land

4. Ange stad

1

2

3

4

15



Ifyllande av formulär

Ange kontaktuppgifter ifall nödsituation skulle 
uppstå, till en person som kan nå dig under din resa

5. Ange mobilnummer inklusive landskod 
Sverige har +46

6. Ange alternativ till det numret, om personen 
endast har ett telefonnummer ange då samma 
telefonnummer igen inklusive landskod

7. Ange mailadress till kontaktpersonen

8. Tryck på ”Temporary Save” och därefter 
”Continue”
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Slutförande av inreseformulär

1. Dubbelkolla att ditt personnummer stämmer 

2. Ange vart du är född
Står under ”Place of Birth” i ditt pass

3. Ange vilket land du är född i

4. Ange vad du har för medborgarskap

5. Om du ska registrera minderåriga i samma formulär 
kryssar du i rutan där du godkänner att formuläret ligger 
under ditt ansvar som vårdnadshavare. 

Om du inte ska registrera minderåriga så går du vidare till sidan 18 
här i manualen

6.  Tryck på ”Add” för att registrera minderåriga
Du fyller i informationen och trycker på ”Add” igen om du 
ska registrera fler.

Villkoren är på engelska och det är
ditt eget ansvar att veta vad du
accepterar. Kan du inte engelska
rekommenderar vi att du tar hjälp
av någon att översätta.

1

2

3

4

5

6

17



Texten är på engelska och det är ditt eget ansvar att veta vad du
accepterar. Kan du inte engelska rekommenderar vi att du tar hjälp
av någon att översätta.

Slutförande av inreseformulär

7. Ange om du har besökt/mellanlandat i något land de 
senaste 14 dagarna.
Om du har direktflyg och ej besökt andra länder anger 
du det landet du reser ifrån.

8. Ange vilken/vilka regioner du kommer att besöka i 
Italien.

9. Ange vilken lista ditt land är inkluderat i
Reser du från Sverige/Norge/Danmark eller Finland väljer du 
”List C (EU/EEA)”.

10. När du valt ”List” får du upp ytterligare val där du 
kryssar i att du har ett giltigt bevis på att du är 
fullvaccinerad sedan 14 dagar tillbaka, alternativt ett 
negativt covid-19 test som är gjort mindre än 48 
timmar före ankomst.

11. Tryck på ”Temporary Save” och därefter ”Submit” 
för att slutföra inreseformuläret.
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Slutförande av inreseformulär

Du har nu fyllt i hela inreseformuläret och får en 
bekräftelse med bifogad PDF-fil skickad från no-
reply@euplf.eu med en QR-kod.

Du visar upp QR-koden redan på avreseflygplatsen och 
också vid ankomst till Italien.

Var uppmärksam på att mailet kan hamna i din
skräppost.

VIKTIGT!
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.
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