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Vägledande kommentarer för ansökan
om tullbefrielser och tullkvoter
•

Alla fält i ansökan måste fyllas i för att den ska anses vara
komplett. Kom ihåg att svara utförligt på frågorna i ansökan. Det
är exempelvis inte tillräckligt att endast ange ”ingen EUtillverkning finns” utan att ange hur den ansökande undersökt
detta. Ansökningar som Kommerskollegium inte anser är
kompletta kommer inte sändas in till EU-kommissionen.

•

Ansökan på engelska ska skickas in i Word-format.

•

Om ansökan lämnas in av ett ombud ska en fullmakt bifogas
ansökan som visar att ombudet har rätt att företräda företaget
ansökan avser.

•

Det är endast det ansökande företaget som kan underteckna
deklarationen om ”non-exclusive trading”. Detta då det endast är
det berörda företaget som kan ha full insikt i dess ingångna
handelskontrakt och övriga handels- och pengaflöden.

•

Då Kommerskollegium ska granska inkomna ansökningar samt
samråda dessa med Tullverket innan ansökningarna lämnas in
till EU-kommissionen sätts en nationell deadline som ligger före
EU-kommissionens deadline. Detta för att Kommerskollegium
ska ha tillräckligt med tid att uppfylla åtagandet om samråd.

•

Om en tidigare avslagen ansökan lämnas in på nytt måste det
ansökande företaget utförligt beskriva hur situationen har
förändrats sedan föregående ansökan för att en ny ansökan ska
vara motiverad.

•

Om någon uppgift i ansökans avdelning II eller III är
sekretessbelagd ska detta tydligt framgå. Detsamma gäller för
eventuella bilagor som bifogas ansökan.

Box 6803, 113 86 Stockholm
Besöksadress: Drottninggatan 89
Telefon: 08-690 48 00, fax: 08-30 67 59
E-post: kommerskollegium@kommers.se www.kommers.se

REQUEST FOR DUTY SUSPENSION/TARIFF QUOTA(delete as necessary)
Sweden
Part I
(to be published on DG TAXUD web site)
Det är obligatoriskt att svara på alla frågorna i detta formulär
1 Combined nomenclature code:

2 Precise product description taking into
account customs tariff criteria:

Ange produktens varukod, 8 siffror (alternativt 10
siffror vid ändring av en existerande
tullbefrielse/tullkvot) som används vid import av
den berörda varan.
Ta gärna hjälp av tulltaxan
http://tulltaxan.tullverket.se
Ange en så detaljerad varubeskrivning som
möjligt. Beskrivningen ska överensstämma/följa
lydelsen i tulltaxan.
För kemikalier kan internationellt erkända regler
gällande benämning användas, så som:
•
•
•
•

International Standard Organisation (ISO),
International Non-proprietary Names (INN),
European Customs Inventory of Chemical
Substances (ECICS)
International Union of Pure and Applied
Chemistry (IUPAC), or
Colour Index (CI)

For chemical products only (mainly chapter 28 + 29 of Combined Nomenclature)

3 i) CUS No (Reference number in European
Customs Inventory of Chemicals);

If you cannot find a CUS number please
type in 'not found on ECICS database'
ii) CAS No (Chemical Abstracts Service
Registry Number):
CAS and CUS numbers can be found on the
ECICS website:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2
/ecics/chemicalsubstance_consultation.jsp
?Lang=en
iii) Other No:

CUS och CAS nummer kan hittas på ECICS
hemsida:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ecics/c
hemicalsubstance_consultation.jsp?Lang=en

REQUEST FOR DUTY SUSPENSION/TARIFF QUOTA(delete as necessary)
Sweden
Part II
(for members of the Economic Tariff and Quotas working Group (ETQG) only)

4

5

Provide information on
• how the component is to be used,

Ange hur insatsvaran kommer att användas?

•

any trade name for it,

Ange det specifika handelsnamnet för
insatsvaran om sådant finns?

•

the manufacturing process being
used,

Beskriv kort hur tillverkningsprocessen ser ut
och hur insatsvaran används i den slutgiltiga
produkten.

•

relevant chemical or physical
characteristics;

Ange relevanta kemiska eller fysiska
karaktärsdrag för insatsvaran

•

what the finished product is

Ange den slutgiltiga varan.

Structural formula (for chemical products
only):
Description of the actual use
a) Is the substance within the scope of the
REACH regulation? (see Article 2 of
REACH)
[Yes/No]
b) Is the substance in the CLI database of
ECHA and/or ECICS?
https://echa.europa.eu/information-onchemicals/cl-inventory-database

[Yes/No]

c) Is the substance included in the
candidate list (SVHC)?

https://echa.europa.eu/en/candidate-listtable

[Yes/No]

d) Is the substance included in Annex XIV
to Reach?
https://echa.europa.eu/en/authorisation-list

[Yes/No]

i) If the substance is included in
Annex XIV to REACH is it covered
by one of the exemptions?
[Yes/No]

Ange den kemiska formeln och
komplettera

ii) If the substance is not covered
by one of the exemptions, is the
applicant holding the corresponding
authorisation to use the substance?
If so, please provide the
authorisation number (see section
15 of the Safety Data Sheet)
e) Is the substance used as, or used in
the production of a Plant Protection
Product or Biocide? (including e.g. by
mixing imported substance with other
components to create a Plant
Protection Product or Biocide)

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1
107

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0
528

[Yes/No]
f)

Is the substance falling under the scope
of the Regulation on Persistent Organic
Pollutants
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1
021

[Yes/No]

If the substance is covered by c), d), e) or f)
please provide a justification why the
substance shall benefit from tariff or quota
suspensions despite the fact that the use of
these substances shall not be encouraged
on the basis of European policies on
environmental and health protection

6

7

Products are subject to a patent
[Yes/No]:

Ange om det finns patent för insatsvaran
alternativt den slutgiltiga varan.

If Yes, number of the patent and of
issuing authority:

Ange patentnummer och utfärdande
myndighet

Products are subject to an Anti
Dumping/Anti Subsidy measure
[Yes/No]:

Ange om insatsvaran alternativt slutgiltiga
varan är föremål för
antidumpningstull/utjämningstull

If yes, further explanation why a tariff
suspension is requested

Tullbefrielser beviljas sällan för varor som är
föremål för antidumpningstullar/
utjämningstullar. Ange därför en utförlig
förklaring till varför ett undantag ska göras.

8

9

Name and addresses of firms known in
the EU approached with a view to the
supply of identical, equivalent or
substitute products (obligatory for quota
requests):

Ange vilka ansträngningar som gjorts för att
hitta EU-tillverkare av den berörda varan.
Detta måste anges även om ingen tillverkare
lokaliserats.

Dates and results of these approaches:

Ange datum för kontakt med en ev. EUtillverkare och vad kontakten resulterade i

Reasons for the unsuitability of the
products of these firms for the purpose in
question:

Ange varför en ev. EU-tillverkares insatsvara
inte är användbar i den tänkta tillverkningen

Calculation of tariff quota volume

Om en tillverkare har hittats ska dess namn
och adress anges

Fylls endast i vid kvotansökan

Annual consumption of applicant:

Ange det ansökande företagets årliga
konsumtion av insatsvaran

Annual EU production:

Ange storleken på den årliga tillverkningen
som finns inom EU för den berörda
insatsvaran

Requested tariff quota volume:

Ange önskad kvotvolym (i Kilogram, ton, styck,
etc.)

10 Special remarks
i) indication of similar tariff suspensions
or quotas:

Ange om det finns, eller har funnits,
tullbefrielser/ tullkvoter för liknande varor

ii) indication of existing Binding Tariff
Information:

Om det finns giltigt bindande
klassificeringsbesked (BKB), ange BKB
nummer och utfärdande myndighet

iii) other remarks

Ange övrig information som kan vara relevant
för ansökan

REQUEST FOR DUTY SUSPENSION/TARIFF QUOTA(delete as necessary)
Sweden
Part III
(for Commission only)

11 Request submitted by:
Address:
Telephone/ fax:
e-mail:

National Board of Trade Sweden
Box 6803
113 86 Stockholm

12 Anticipated annual imports first year of the validity period requested)
value (in Euros):

Ange värdet på er förväntade import av den
berörda insatsvaran för nästkommande år (i
euro)

quantity (in weight and supplementary
unit if applicable for the CN code in
question):

Ange volym för er förväntade import av den
berörda insatsvaran för nästa år (i vikt samt i
enheter om extra mängdenhet krävs för
varukoden)

13 Current imports (year preceding the year in which the request is made)
value (in Euros):

Ange värdet på er import av den berörda
insatsvaran för föregående år (i euro)

quantity (in weight and supplementary
unit if applicable for the CN code in
question):

Ange volym för er import av den berörda
insatsvaran för föregående år (i enheter, ton
eller kilogram)

14 Applicable duty rate at the time of the request (including preferential agreements,
free trade agreements, if they exist for the origin of the requested goods):
Third country duty rate:

Ange nuvarande tredjelandstullsats

Preferential duty rate applicable
[Yes/No]:

Ange om det finns möjlighet till preferenstull
för ursprungslandet i fråga för den berörda
insatsvaran

if Yes, duty rate:

Om det finns möjlighet till preferenstull från det
land företaget importerar ifrån ange
preferenstullsatsen

15 Estimated uncollected customs duties (in
EUR) on an annual basis:

Ange i euro hur mycket tull det ansökande
företaget årligen kommer spara om ansökan
beviljas (bör vara 15 000 euro eller mer)

16 Origin of requested goods
Name of non EU producer:

Ange namnet på den tillverkare som ni
importerar insatsvaran ifrån

Country:

Ange vilket land insatsvaran tillverkas i

17 Names and addresses of the user in the
EU:
Address:
Telephone:
e-mail:

Ange det ansökande företagets namn, adress
och kontaktuppgifter.
Även ansökningar inlämnade av ett ombud
måste innehålla uppgifter om företaget som
ska använda insatsvaran. En fullmakt att
ombudet får agera för det berörda företaget
ska också bifogas ansökan.

18 Declaration by the interested party that
the imported products are not the subject
of an exclusive trading agreement (join
extra sheet) (obligatory):

Intyga att den berörda insatsvaran kan
importeras fritt av vilket annat EU företag som
så önskar. Se separat formulär.

19 Annexes (products data sheets,
explanatory leaflets, brochures, etc.):

Bifoga produktblad, broschyrer mm. som kan
utgöra underlag för ansökan.

Number of pages:

Kom ihåg att det bara är det ansökande
företaget som kan intyga detta

Ange antal sidor inklusive
ansökningsformuläret som ansökan består av.

Declaration of non existence of an exclusive trading agreement*
* Exclusive trading agreements are any agreements that hinder other companies than the applicant to
import the requested product(s).

(name) Ange företagets namn
(address) Ange företagets adress
(telephone) Ange telefonnummer till den som undertecknar deklarationen
(e-mail) Ange e-postadress till den som undertecknar deklarationen
(name and function of signatory) Ange namn och titel på den som undertecknar deklarationen
I herewith declare, on behalf of (company's name) that the following product(s)
(product description(s)) Ange fullständig varubeskrivning
is/are not subject to an exclusive trading agreement:
(signature)
(date)

