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Dialogmöte med ombud
Tid och plats: 1 mars 2021 kl. 10 - 11, via Skype
Närvarande: Alla Gurjanova (BDP International), Anton Andersson (Logent), Caroline
Olofsson (Logent), Catarina Swenne-Ryhn (Expeditors), Charlotta Sandahl (Agility), Christina
Johansson, Victor Drufwa och Pernilla Peterson (F.H. Bertling), Pernilla Dahlén (Bring Frigo),
Dawid Lipinski (Kuehne & Nagel), Kristian Resvik (Postnord), Kristian Roslund (Jata Cargo),
Martin Söderberg, Stefan Hammar (KGH)
Susanne Andersson, Lars Olsson, Malin Vernersson, Anna Arnefalk, Cecilia Olsson
(Tullverket)

Välkommen
Syftet med dialogmötet var att informera om de kommande ursprungskontrollerna vid
import från Storbritannien. Syftet var också att från Tullverkets sida lyfta fram vad som är
viktigt att tänka på när man yrkar på importörens kunskap.

Kommande kontroller av ursprung
Lars och Susanne berättade om de kommande ursprungskontrollerna av
importdeklarationer från Storbritannien. Under årets två första månader har Tullverket
noterat en hel del potentiella fel när det gäller ursprung och då främst när importörens
kunskap ligger till grund för yrkandet på förmånsbehandling. Bland annat förekommer det
att U-koden U117 för importörens kunskap deklareras, samtidigt som till exempel
”ursprungsförsäkran” också anges , vilket tyder på att det i själva verket är en
ursprungsförsäkran man velat ange som grund för yrkandet. Detta kan ställa till problem vid
en kontroll, då en importör inte kan ändra grunden för förmånsbehandling när Tullverket
väl inlett en kontroll.

Importörens kunskap
Malin Vernersson presenterade sedan vad som är viktigt att tänka på när det gäller
ursprungsbestämmelser i det nya handelsavtalet med Storbritannien. EU-ursprungsvaror
kan få tullfrihet vid import till Storbritannien och varor som har ursprung i Storbritannien
kan få förmånsbehandling vid import till EU.
I frihandelsavtal pratar man om helt framställda varor (t ex spannmål och järnmalm) eller
tillräckligt tillverkade eller bearbetade varor. I bearbetningsreglerna till avtalet finns
beskrivningar för vad som krävs för att varan ska vara ursprungsvara enligt avtalet. För att
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varorna ska bli tullfria så ansöker du om förmånsbehandling med stöd av en
ursprungsförsäkran eller importörens kunskap.
•

Ursprungsförsäkran är ett ursprungsintyg i form av en särskild text som sätts på
fakturan eller ett annat dokument där varorna beskrivs i tillräcklig detalj och där
exportören från Storbritannien anger ett brittiskt Eori-nummer samt att varorna
har ursprung i Storbritannien.

•

Importörens kunskap använder du som importör enbart om du vet att du har
tillräckligt med kunskap om hur varan blev en ursprungsvara och kan styrka det
med handlingar. Vilka handlingar du kan behöva beror på vilken ursprungsregel
som tillämpats.

Observera att när du väl har valt och ansökt om förmån med importörens kunskap vid
importtillfället kan du inte ändra i efterhand och istället begära förmån med en
ursprungsförsäkran!
För att ha möjlighet att använda importörens kunskap behöver du ha så mycket
information om varans tillverkningsprocess och ingående material så att du vet hur varan
blev en ursprungsvara och kan styrka det. Vilka handlingar (vilken ursprungsbevisning) du
kan behöva beror på vilken ursprungsregel som tillämpats (t ex värderegel, nummerväxling
eller tillverkningsprocess.) Är det en värderegel så kan det till exempel handla om fakturor
som styrker värdet på materialet som varan är tillverkad av.
För att kunna yrka på importörens kunskap måste informationen om varan vara öppen och
tillgänglig, t ex inom en koncern. Användningen av importörens kunskap förutsätter också
att informationen och de styrkande handlingarna inte är konfidentiella och därför kan
delas, mellan exportör och importör och med importlandets tullmyndighet. Finns det
konfidentiell information i de handlingar som behövs för att styrka ursprunget, som du
därför inte kan få tillgång till, eller inte kan visa för tullmyndigheten i importlandet, så ska
du inte använda importörens kunskap. Du ska då istället be exportören att upprätta en
ursprungsförsäkran.
Du yrkar på förmånsbehandling med hjälp av följande koder i importdeklarationen:
•
•
•

U 117 – importörens kunskap
U 116 – ursprungsförsäkran för en sändning
U 118 – ursprungsförsäkran för flera sändningar

Du kan ansöka om förmånsbehandling i efterhand, men bara om du inte ansökte vid
importtillfället. Via den deklarerade koden berättar du för tullmyndigheten hur eventuella
kontroller sedan ska genomföras. Om tullmyndigheten inte har inlett en kontroll kan du
begära ändring av tulldeklarationen om du upptäcker att det har blivit fel. I
frihandelsavtalen finns något som heter administrativt samarbete mellan EU-ländernas
tullmyndigheter. Detta samarbete gäller dock bara ursprungsförsäkran, inte importörens
kunskap.
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Tullverket ser att det finns en risk att företag yrkar på importörens kunskap utan att ha
tillräcklig kunskap om varan och heller inte kan styrka denna kunskap. Eftersom
Storbritannien tidigare var ett EU-land finns också en risk att det finns nya importörer som
inte har erfarenhet av tullhantering och ursprungsfrågor sedan tidigare. Framför allt är det
viktigt att ombudens kunder förstår att de inte kan ändra sig i efterhand, och att de inte kan
ändra sig när Tullverket har inlett en kontroll. Du som ansökt om importörens kunskap med
koden U117, men i själva verket hade en ursprungsförsäkran vid importtillfället som du
avsåg använda bör därför begära ändring av din tulldeklaration så fort som möjligt eftersom
kontrollerna påbörjas inom kort.
Så här ansöker du om en ändring av din tulldeklaration
Information om ursprungsregler i handeln med Storbritannien finns på Tullverkets
webbplats. Det finns även information på sidan Frågor och svar om brexit och på landsidan
om handelsavtalet med Storbritannien.
Läs mer om ursprungsbestämmelser vid import från Storbritannien:
Handelsavtalet med Storbritannien
Importörens kunskap
Ursprungsförsäkran eller importörens kunskap - vad ska jag använda? (nyhet på webben)
Frågor och svar om brexit

Frågor
Ett koncernbolag menar att de har den kunskap som krävs för att styrka varans ursprung.
Deklarationen godkänns av tulltjänsteman vid importtillfället, men i ett senare skede
bedömer tulltjänsteman att kunskapen om varan inte är tillräcklig för att kunna styrka
ursprunget. Vad gäller då?
Svar: Det är samma regler som Tullverket lutar sig mot, oavsett om det är en initialkontroll
eller en kontroll i efterhand. Vår uppfattning är att många hittills yrkat på importörens
kunskap och att risken är stor att det blivit fel. Tullverkets råd är därför att företag som
felaktigt ansökt om importörens kunskap med koden U117, men i själva verket hade en
ursprungsförsäkran, ansöker om ändring av importdeklarationen. Det är viktigt att detta
görs innan Tullverkets kontroll påbörjas.
Vad gäller kring arkiveringstiden, är det 3 år eller 5 år som gäller?
Svar: Vi tittar på den frågan just nu och återkommer med svar.
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