
Inresa med flyg 

Alla resenärer med flyg, förutom barn under 12 år och resenärer på genomresa, måste ha antingen 

ett giltigt coronapass eller ett ifyllt anmälningsformulär (QR SpTH) vid inresan. 

 

Inresa MED giltigt europeiskt coronapass 

Det svenska coronapasset är ett europeiskt coronapass. 

I coronapasset ska det stå om du är vaccinerad eller tidigare smittad. 

Färdig vaccination räknas som två vaccininjektioner fram till 270 dagar efter att du fått den andra 

injektionen. Efter detta löper passet ut och det måste återaktiveras med en tredje vaccination. 

Coronapasset med tre vaccinationer är giltigt som inresedokument 14 dagar efter att du fått den 

tredje vaccinationen.  

Tidigare smittade personer ska kunna uppvisa dokumentation för en positivt PCR-test som är minst 

11 dagar och högst 6 månader gammalt. Det innebär att du kan resa den 12:e dagen efter ett 

positivt provsvar. 

Negativt PCR eller antigentest (snabbtest); PCR-testen ska tas max 72 timmar före inresa och 

antigentestet max 24 timmar innan inresa. 

Resenärer med ett giltigt coronapass behöver inte fylla i det spanska inreseformuläret. 

 

Inresa UTAN giltig Coronapass 

Resenärer som reser till Spanien och inte har ett giltigt coronapass måste fylla i ett elektroniskt 

anmälningsformulär innan de reser in i Spanien. 

Det är viktigt att blanketten är korrekt ifylld med dina uppgifter om genomförd vaccination, tidigare 

infektion eller negativt test (se krav på dokumentation i avsnittet "Inresa MED giltigt coronapass"). 

När du har fyllt i anmälningsformuläret får du en QR-kod, som måste uppvisas vid ombordstigning 

och vid ankomst till flygplatsen. De spanska myndigheterna kan kräva att du tillhandahåller 

dokumentationen för den information du har angett i formuläret. 

Blanketten kan utfyllas online tidigast 48 timmar före inresa. Du hittar formuläret här eller via 

mobilapplikationen SpTH (både för Android och Apple). Det rekommenderas att fylla i 

inreseformuläret via hemsidan.  

Om du får problem med att utfylla formuläret kan du kontakta de spanska myndigheterna med en 

bild på felmeddelandet till spth@sanidad.gob.es. I mejlet ska det stå om du använder SPTH-appen 

eller webbplatsen. 


