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Tullverkets tillkännagivande
av vissa värdegränser uttryckta i svenska kronor1;
beslutat den 22 november 2013.
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Utkom från trycket
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Med hänvisning till 18 § förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m., 3 §
förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m. samt bestämmelserna om förmånstull enligt avtal som Europeiska gemenskapen har slutit med vissa länder eller grupper av länder och
de bestämmelser om förmånstull som antagits ensidigt av gemenskapen
enligt artikel 20.3 d och 20.3 e i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av
den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen 2
tillkännager3 Tullverket följande.
1. De värdegränser i euro som anges i avtal enligt artikel 20.3 d i rådets
förordning (EEG) nr 2913/92, är fr.o.m. den 1 januari 2010, uttryckta i
svenska kronor, följande:
För sändningar där avtalen medger att vilken exportör som helst får styrka
varans ursprung genom fakturadeklaration, EUR-MED-fakturadeklaration
eller ursprungsdeklaration, som exportören lämnar på en faktura, en följesedel eller någon annan kommersiell handling där de berörda produkterna
beskrivs tillräckligt noggrant för att kunna identifieras (värdegräns 6 000
euro) får värdet på ursprungsvarorna som ingår i sändningen vara högst
– 55 000 kronor
i fråga om avtalen med Mexiko och Sydafrika
– 64 000 kronor
i fråga om övriga avtal
För varor som uppfyller avtalens ursprungsregler och som utan handelssyfte införs av en resande (värdegräns 1 200 euro) eller inkommer från en
enskild person till en enskild person (värdegräns 500 euro) medger avtalen, att ett ursprungsintyg inte behöver företes då värdet på varorna är
högst
– 11 000 kronor
i fråga om avtalen med Mexiko och Sydafrika, när
varorna ingår i en resandes personliga bagage
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– 12 800 kronor
– 4 600 kronor
– 5 300 kronor

i fråga om övriga avtal, med undantag av avtalet
med Republiken Korea, när varorna ingår i en resandes personliga bagage
i fråga om avtalen med Mexiko och Sydafrika, när
varorna inkommer från en enskild person adresserade till en enskild person
i fråga om övriga avtal, med undantag av avtalet
med Republiken Korea, när varorna inkommer från
en enskild person adresserade till en enskild person

I handeln mellan EU och dess medlemsstater och Republiken Korea gäller
enligt frihandelsavtalet som trädde i kraft den 1 juli 2011 att varor som
sänds som småpaket mellan privatpersoner eller ingår i en resandes personliga bagage godtas som ursprungsprodukter utan att ett ursprungsintyg
behöver uppvisas, om produkternas sammanlagda värde inte överstiger
a) vid import till EU-parten:
– 500 euro
för småpaket
– 1 200 euro
för produkter som ingår i en resandes personliga
bagage
b) vid import till Korea:
– 1 000 US-dollar
både för småpaket och för produkter som ingår i
resandes personliga bagage.
I fall där produkter faktureras i en annan valuta än euro eller US-dollar,
ska det fastställda belopp i parternas nationella valutor som motsvarar
beloppen i euro eller US-dollar beräknas i enlighet med den importerande
partens gällande växelkurs.
2. De värdegränser i euro som anges i de bestämmelser om förmånstull
som antagits ensidigt av gemenskapen enligt artikel 20.3 e i rådets förordning (EEG) nr 2913/92, är fr.o.m. den 1 januari 2010, uttryckta i svenska
kronor, följande:
För sändningar där bestämmelserna om förmånstull som antagits ensidigt
av gemenskapen medger att vilken exportör som helst får styrka varans
ursprung genom exportörsdeklaration på blankett (värdegräns 2 590 euro)
eller fakturadeklaration (värdegräns 6 000 euro), får värdet på ursprungsvarorna som ingår i sändningen vara högst
– 26 000 kronor
på blankett (EUR.2) vid postförsändelser från Syrien
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– 55 000 kronor
– 64 000 kronor

på faktura i förmånsordningen med ULT 4
på faktura i övriga förmånsordningar
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För varor som uppfyller ursprungsreglerna i de bestämmelser om förmånstull som antagits ensidigt av gemenskapen och som utan handelssyfte
införs av en resande (värdegräns 1 200 euro) eller inkommer från en enskild person till en enskild person (värdegräns 500 euro) behöver ett ursprungsintyg inte företes då värdet på varorna är högst
– 11 000 kronor
i fråga om förmånsordningen med ULT 4, när varorna ingår i en resandes personliga bagage
– 12 800 kronor
i fråga om övriga förmånsordningar, när varorna
ingår i en resandes personliga bagage
– 4 600 kronor
i fråga om förmånsordningen med ULT 4, när varorna inkommer från en enskild person adresserade
till en enskild person
– 5 300 kronor
i fråga om övriga förmånsordningar, när varorna
inkommer från en enskild person adresserade till en
enskild person

Detta tillkännagivande ersätter Tullverkets tillkännagivande (TFS 2010:5)
av vissa värdegränser uttryckta i svenska kronor.
TULLVERKET
ÅSA WILCOX
Elisabet Andersson
(Avdelningen Effektiv handel)
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Rådets beslut (2001/822/EG) av den 27 november 2001 om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska gemenskapen (ULT-beslut), EGT
L 314, 30.11.2001, s. 1 (Celex 32001D0822).
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