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” Tullverket ska bidra till att säkerställa finansieringen av den offentliga 

sektorn och bidra till ett väl fungerande samhälle för allmänhet och företag 

samt motverka brottslighet.”
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Tullverket

”Tullverket är även en del i samhällets gränsskydd med uppgift att försvåra 

möjligheten att föra in varor och substanser som kan utgöra en fara för 

medborgarnas säkerhet, miljö och hälsa. ”
Tullverkets vision och verksamhet



Upplägg

• Bakgrund 

• Relevant lagstiftning

• Hur Tullverket arbetar i praktiken

• Samarbete med marknadskontrollmyndigheterna

• Att tänka på för företag

• Frågor



Varuhandel

Inom EU Utanför EU

Införsel Import

Utförsel Export

Intrastat Tulldeklaration

Skatteverket Tullverket



Rådets förordning (EG) nr 765/2008
Art 27.3

Ger Tullverket befogenhet att skjuta upp övergången till fri

omsättning vid misstanke om att produkten:

- utgör en allvarlig risk för miljö, hälsa eller säkerhet 

- saknar den dokumentation som krävs enligt regelverket

- är märkt med falsk eller vilseledande CE-märkning



Kontroll av produkter

• Fysisk och/eller dokumentkontroll

• Kvarstår misstanke tar Tullverket kontakt med ansvarig 

marknadskontrollmyndighet för bekräftelse och eventuell vidare åtgärd

• Marknadskontrollmyndighet beslutar vad som ska ske med produkten

• Tullverket följer marknadskontrollmyndighetens beslut



Riskbaserat arbetssätt

Information från marknadskontrollmyndighet

- varukod?

- vilken risk är förknippad med produkten?

- ytterligare riskkriterier?

Informationsöverföring till Tullverket

- RIF (Risk Information Form)

- RAPEX (Rapid Alert System)



Varför kontrollerar vi? 



Marknadskontrollrådet
19 myndigheter



Marknadskontrollrådet

• Nationellt samordningsorgan

• Swedac ansvarar för nationell samordning

• Arbetar för att främja en effektiv marknadskontroll

• Fem ordinarie möten per år
o Arbetsgrupper

o Seminarier

o Gemensam webbplats

o Permanent tullforum



Samverkansmodell

• Samverkan mellan marknadskontrollmyndighet och Tullverket

• Ansvarsfördelning – när en produkt stoppas måste myndigheterna agera 

snabbt



Vilket ansvar har jag som företag?

Oavsett roll, tillverkare, importör eller distributör

– alltid ansvarig för att din produkt är säker



Vad gäller för min vara?

Varukod Taric Söksystem

Betala rätt tull, skatt och andra En varuförteckning med 

avgifter vid import information om:

Importera/exportera enligt rätt - varukoder

tullbestämmelser - tullsatser

- tullbestämmelser

Rätt statistik vid import och - växelkurser

export



Om en vara inte uppfyller alla krav

Övergång till fri omsättning

- varan importeras och tas in till EU

- enbart produkter som uppfyller samtliga krav får importeras

Aktiv förädling

- för varor som ska ändras för att uppfylla krav

- förfarandet kräver tillstånd



Frågor?



Tack för visat intresse!
Besök oss gärna i Tullverkets monter eller på www.tullverket.se


