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Minnesanteckningar dialogmöte
Tid och plats: 16 mars 2021 kl. 13.00-13.30 via Skype
Närvarande: Marta Bednarczyk (DSV Road), Bernt Bryland (DSV), Birgitta Ehnhage (DHL
Express), Emma, Mattias Eriksson (Ecus), Oskar Fahlén (Ecus), Marina Friberg,
(DB Schenker), Karin Fälth, Stefan Hammar (KGH Customs), Johan Sjöström
(Yusen Logistics), Anders Knutsson (Tullservice), Cecilia Lindgren (Postnord),
Edward Olausson (Geodis Wilson), Kerstin Persson (DSV), Anders-Petter
Pettersson (Geodis Wilson), Charlotta Sandahl (Agility), Sandra, Magnus
Sandgren (Fedex), Kathrine Stenild (TNT), Jesper Strid (World Courier), Daniel
Sundberg (World Courier), Karolina Yavuz (Fedex), Cecilia Olsson (Tullverket),
Anna Quakkelaar (Tullverket), Linda Morling (Tullverket).

1. Välkommen (Cecilia Olsson)
Cecilia hälsade alla välkomna till mötet och presenterade dagens agenda.

2. Information om de nya bestämmelserna (Anna Quakkelaar)
•

EU beslutade redan den 29 januari att vaccin och aktiva substanser mot covid inte
får exporteras från EU utan tillstånd eftersom det finns ett stort behov av dessa
produkter inom EU. Denna första förordning gällde i sex veckor, det vill säga till den
12 mars.

•

Eftersom behovet av kontroll av exporten av vaccin fortsatt anses viktig antogs en
ny förordning som gäller från den 13 mars till den 30 juni.

•

Alla företag som exporterar vaccin eller aktiva substanser för tillverkning av vaccin
måste ha ett tillstånd för att få exportera. Det är Kommerskollegium som utfärdar
tillstånden.

•

Berörda varukoder är 3002 20 10, 2933 99 80, 2934 99 90, 3002 90 90 samt 3504
00 90.

•

3002 20 10 omfattar vaccin specifikt mot covid-19. Övriga varukoder används för
aktiva substanser vid tillverkning av vacciner. 2933 och 3504 Protein S och 2934
RNA, medan 3002 90 90 är andra icke nämnda produkter inom 3002 till exempel
cellbanker, inaktiva eller försvagade virus samt vektorer som kan användas vid
tillverkning av virus. De produkter som inte används för tillverkning av covid-vaccin
behöver inte tillstånd. Vi kommer berätta hur ni visar detta i er tulldeklaration
alldeles strax.

•

Det finns många undantag, exempelvis samverkansländer i EU:s närhet och
hjälpsändningar. Med detta menas export av varor som köpts in och levereras via
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Covax programmet, Unicef och PAHO, om det är donationer eller vidareförsäljning
eller humanitär nödhjälpsinsats.

3. Utökade kontroller i exportflödet (Anna Quakkelaar)
•

I och med förordningen så ställer EU krav på att Tullverket utför kontroller.

•

Kontrollerna kommer att påverka både de som behöver tillstånd för export men
även de som har övriga produkter som klassificeras enligt de varukoder som
förordningen omfattar.

•

Kontrollerna kräver mer manuell handläggning av Tullverket vilket gör att
deklarationerna tar längre tid att hantera.

•

Den manuella hanteringen består av dokumentkontroll av tillstånden och kontroll
av att de deklarationer som inte kräver tillstånd kan undantas. Här är det viktigt att
det finns en tydlig motivering, så att vi snabbt kan utesluta att tillstånd behövs.

•

Det är i allas vårt intresse att handeln löper på så smidigt som möjligt, och därför
underlättar er information vår hantering.

•

Vi tar hänsyn till att det är känsliga varor som kan förstöras om transport försenas.
Detta medför att vi hanterar dessa deklarationer skyndsamt men främst under
dagtid. Vi kommer inte göra fysiska kontroller om det inte behövs.

4. Fält 33, Varukod och tilläggskod (Linda Morling)
I deklarationens fält 33, anges varukoden i första delfältet. Det viktiga är att om du anger
någon av de berörda varukoderna så måste du även ange en tilläggskod i tredje delfältet,
annars stoppas deklarationen redan i vår mottagningsfunktion.
Det finns tre typer av tilläggskoder:
1. Om varan är: Vacciner mot sars-relaterade coronavirus
2. Om varan är: Aktiva substanser, inklusive primära cellkulturer och ympkulturer
3. Övriga substanser som inte kommer att användas för tillverkning av vaccin mot
sars-relaterade coronavirus, kod 4599
För typ 1 och 2 finns företagsspecifika koder (4500-4506 resp 4520-4526) samt 4999 för
övriga tillverkare. Koderna finns i Taric.
Tilläggskod typ 3 berör övriga substanser som inte kommer användas för tillverkning av
vaccin mot sars-relaterade coronavirus, kod 4599. Denna kod måste du ange i
deklarationen om du har produkter som omfattas av de fyra varukoderna för aktiva
substanser men som inte kan användas vid tillverkning av covid-vaccin.
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5. Fält 44, Särskilda upplysningar
Fält 44 Består av två fält: ett fritextfält och ett kodfält. Där ska vissa uppgifter alltid fyllas i
då du deklarerar enligt godkänd exportör, medan ytterligare upplysningar lämnar du vid
behov.
Om du har ett exporttillstånd ska du ange koden C089 + tillståndsnummer.
Om du har angett tilläggskoden 4599 för övriga substanser ska du i fritextfältet ge en
motivering till varför varan är undantagen. Då kommer vi att kunna hantera ditt ärende
snabbare. Skriv exempelvis vad produkten är och vad den ska användas till i din motivering.

6. Exportflödet exempel med flyg – godkänd plats
Ni känner till exportflödet och här kommer ett exempel med flyg. Syftet är att visa var i
flödet Tullverket gör kontroller och att godset inte får lämna den godkända platsen
En export kan starta från en godkänd plats, till exempel en lagringsanläggning som
Tullverket har godkänt för exporten. Exportdeklarationen skickas digitalt till Tullverket och
vi utför kontroller av dokument och ibland av varor. Här får exporten inte lämna platsen
förrän Tullverket har utfört kontrollerna. Först när Tullverket skickar ett exportmedgivande
får varorna lämna godkänd plats.

7. Att tänka på
Det kommer att bli mer manuell handläggning, så ni får vara beredda på att det kan ta mer
tid. Viktigt att invänta exportmedgivandet. Det finns mer information att läsa på
tullverket.se.

8. Frågestund
Fråga: Många företag lämnar fåordiga förklaringar på vad som skickats. Bör vi aktivt
kontakta företagen och be dem om mer underlag i förväg för att kunna ange motivering i
fritexten, när vi anger tilläggskod 4599?
Svar: Det är en god idé. Ta gärna den dialogen direkt, så att ni i förväg vet hur ni ska
motivera att ni använder koden. Om ni redan från början lämnar en tydlig motivering, så
blir det en skyndsammare process.

Fråga: Kommer den manuella hanteringen att kunna ske utanför kontorstid?
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Svar: Är det ett röd-kanal-ärende så tas det omhand under dagtid. I undantagsfall kan vi
hantera ärenden utanför kontorstid om det gäller särskilt känsliga varor.

9. Avslut
Cecilia tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Frågor som inkom efter mötet:
Fråga: Ni pratade bland annat om exportmedgivande men på er sida så står det tydligt att
det inte går att deklarera från godkänd plats. Kan ni förtydliga/klargöra?
Svar: De varor som kräver tillstånd är restriktionsvaror, men på grund av den situation som
råder med att vi undviker personliga möten så kommer vi att göra undantag för de
sändningar som omfattas av tillståndsplikten, det vill säga vaccinerna samt de aktiva
substanser som kräver tillstånd. De övriga produkterna omfattas inte av någon restriktion,
utan enbart en manuell hantering. Tillståndshanteringen sköts digitalt från
Kommerskollegium och därför tillåter även vi en digital hantering för just denna restriktion.

Fråga: Om det är tilläggskod 4599 får man göra UGE då?
Svar: Tilläggskoden 4599 anger att det inte är några villkor kopplade till deklarationen, det
vill säga UGE kan användas.
Förtydligande från Tullverket:
Om varan inte ska användas för tillverkning av vaccin mot sars-relaterade coronavirus:
•
•

Tilläggskod 4599
UGE

Restriktionsvara som kräver tillstånd, om varan är vaccin eller ska användas mot sarsrelaterade coronavirus:
•
•

Tilläggskoder (4500-4506 resp 4520-4526) samt 4999 för övriga tillverkare
UNU - begär klarering via rod.kanal.export@tullverket.se (kl. 8-16), undantag att
inte behöva begära klarering på en tullexpedition
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