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Dialogmöte med expressföretag om fullmakt 

Tid och plats: 20 januari 2022 kl. 13.00 – 13.30, via Skype 

Närvarande: Petra Wilson (DHL), Karolina Yavuz (Fedex), Carola Sundström (UPS), Siv 

Ringström (Tullverket), Kristina Zdravevska (Tullverket), Andreas Maggi (Tullverket), Cecilia 

Olsson (Tullverket) 

Välkommen 

Deltagarna hälsades välkomna till mötet. Syftet är att följa upp förra årets dialogmöte och 

se hur införandet av en lösning för fullmakter går. Kort information om Tullverkets dialog 

med näringslivet, minnesanteckningar från mötet publiceras på Tullverkets webbplats. 

Bakgrund 

I januari 2021 genomfördes ett dialogmöte för att förtydliga kravet på fullmakt mellan 

ombud och kund. Tullverket publicerade efter mötet information på tullverket.se om kravet 

på fullmakt, information som ombuden kan hänvisa kunderna till. 

EU:s tullagstiftning är tydlig. Fullmaktskravet gäller för alla försändelser, oavsett varornas 

värde – det finns inga undantag varken för privatpersoner eller företag. Kravet på fullmakt 

innebär att kunden ger ombudet uppdraget att lämna deklarationen för dennes räkning. 

Om fullmakt saknas blir ombudet deklarant och därmed gäldenär. 

Enligt tullagstiftningen behöver inte fullmakten begäras in, men på begäran av Tullverket 

ska ombudet kunna visa hur de fått deklarantens godkännande att lämna tulldeklarationen 

för dennes räkning. Lagstiftningen anger heller inte hur fullmakten ska vara utformad. Ett 

exempel skulle kunna vara en teknisk lösning där kunden markerar att fullmakt ges till 

ombudet i samband med att kunden får information av ombudet att varan har ankommit. 

Fråga: Bra att information har publicerats på tullverket.se så att man kan hänvisa kunderna 

dit. Som del av en global koncern är det svårt när man inte ser att kravet tillämpas lika i alla 

EU-länder. Finns det något alternativ till att använda ombud i vår bransch? Har man något 

val att inte anlita ombud?  

Svar: Att använda sig av ombud är ett val som kunden måste kunna göra. Som privatperson 

kan man deklarera själv på blankett och uppsöka ett tullkontor för klarering.  

http://www.tullverket.se/
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Reflektioner kring införandet av fullmakt: 

Svar: Vi har nu en teknisk lösning där kunden ger fullmakt i samband med utskick av 

meddelande om att varan är på väg. 

Ett annat ombud får fullmakten i samband med att ett sms skickas ut till kunden. Alla 

tekniska bitar är dock inte på plats ännu. 

Ett tredje ombud har delar av lösningen på plats men inte fullt ut. Har en plan för när 

komplett lösning ska vara klar. 

Nästa steg 

Tullverket vill ha en handlingsplan där ni inom en månad, senast den 21 februari, 

presenterar hur långt ni hunnit i processen med att införa fullmakten. I handledningen vill vi 

förutom planen för hur och när en lösning för fullmakt finns på plats också få namn på en 

kontaktperson för eventuella vidare diskussioner. Handlingsplanen skickas till 

siv.ringstrom@tullverket.se 

De företag som redan har en hantering klar för fullmakter ska lämna in en beskrivning av 

den tekniska lösningen. 

Fråga: I vissa medlemsstater agerar ombudet som indirekt ombud för att slippa 

fullmaktshanteringen. Är det en tänkbar lösning? 

Svar: Om du agerar som indirekt ombud tar du på dig ansvaret som gäldenär eftersom ni 

agerar i ert namn. När det gäller ombudskapet så krävs det fullmakt oavsett vilken typ av 

ombudskap det är annars anses de ha handlat eget namn och för egen räkning. I artikel 19 i 

tullkodexen kan du läsa följande om fullmakt: 

1. Vid sina kontakter med tullmyndigheterna ska tullombud uppge att de agerar för 

huvudmannens räkning och ange om ombudskapet i tullfrågor är direkt eller indirekt. 

Personer som inte uppger att de agerar som tullombud eller som uppger att de agerar som 

tullombud utan att ha fullmakt att göra detta, ska anses agera i eget namn och för egen 

räkning. 

I vägledningen från EU-kommissionen finns bland annat en beskrivning av en lösning med 

indirekt ombudskap: 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2021-

06/guidance_on_import_and_export_of_low_value_consignments_en.pdf 

Avslutning 

Tullverket tackade för aktivt deltagande på mötet.  
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