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Dialogmöte om exportrestriktioner 

Tid och plats:  15 mars 2022 kl. 13 - 14, via Skype 

Närvarande: Mattias Eriksson, Josefin Haverland (Ecus), Marina Friberg, (DB Schenker), 

Stefan Hammar (KGH Customs), Anders Knutsson (Tullservice), Edward Olausson, Anna 

Björkborg (Geodis Wilson), Linn Jonasson (ABG Logistics), Karolina Yavuz (Fedex), Nathalie 

Gramadies (DHL Express), representanter från Tullsam, World Courier och Marken Time 

Critical Express, Cecilia Olsson (Tullverket), Linda Morling (Tullverket).  

Välkommen  

Cecilia hälsade alla välkomna till mötet och informerade om att minnesanteckningarna 

kommer att skickas ut till deltagarna, samt publiceras på Tullverkets webbplats. Vi nämner 

också i Tullnytt när vi haft dialogmötena för att ännu fler ska kunna ta del av informationen.   

Information om de nya bestämmelserna 

Det är nu exportförbud för många varor till Ryssland och beviljade exporttillstånd gäller inte 

för följande varor: varor och teknik med dubbla användningsområden, andra varor som kan 

bidra till militära och tekniska förstärkningar, varor och teknik som är lämpade för 

användning vid oljeraffinering, varor och teknik som är lämpade för användning inom 

luftfart eller rymdindustrin.  

Det råder också exportförbud till vissa områden i Ukraina (Donetsk, Luhansk) samt för 

många varor till Belarus. Exportförbudet innebär att Tullverket gör extra noggranna 

kontroller på dessa varor. Utöver detta är det också importförbud från vissa områden i 

Ukraina (Donetsk, Luhansk) och för vissa varor från Belarus. 

Varor från vissa områden i Ukraina kan inte förmånsbehandlas. Mer information om 

exportrestriktionerna hittar du på Tullverkets webbplats. 

Samverkan, beslut och utökade kontroller 

Vi har ett nära samarbete med Kommerskollegium och ISP i dessa frågor. Det går inte 

längre att lämna förenklade deklarationer (ALE) med kompletterande deklaration (UFF) vid 

export till Belarus, Ryssland och Ukraina. Istället ska en standardtulldeklaration med 

meddelandetyp UGE deklareras.  

http://www.tullverket.se/
https://www.tullverket.se/foretag/ifokus/sapaverkastullhanteringenavkrigetiukraina.4.a62602917de14e4327104a.html
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Exportflödet med godkänd plats  

Syftet med den presenterade bilden 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. Exporten får inte lämna platsen förrän Tullverket har utfört kontrollerna. 

Först när Tullverket skickar ett exportmedgivande får varorna lämna godkänd plats.  

 

Att tänka på  

Det kommer att bli mer manuell handläggning, så ni får vara beredda på att det kan bli 

längre handläggningstider. Det är viktigt att ni inväntar exportmedgivandet.  

Avslutning  

Deltagarna uppmanades att hålla sig uppdaterade på Tullverkets webbsida med 

information om hur situationen i Ukraina påverkar tullhanteringen. Vi tackade för visat 

intresse och avslutade mötet.  


