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S
venska företag betalade 6,6 miljarder kronor i tull vid import till Sverige år 2018. Detta 
trots att många varor redan omfattas av tullfrihet genom EU:s olika handelsöverens
kommelser1. Tack vare EU:s system för tullbefrielser och tullkvoter kunde dock flera 
svenska företag göra tullbesparingar vid import av insatsvaror till industrin.

EU:s ambition är att underlätta tillgången till insatsvaror för att främja de europeiska före
tagens konkurrenskraft. Företag i EU har därför möjlighet att ansöka om nya tullbefrielser 
(även kallat tullsuspensioner) eller tullkvoter, det vill säga nedsättning av tull eller tullfrihet, för 
insatsvaror till industrin som bara kan importeras från länder utanför EU oavsett ursprung2. 
Alla företag i EU kan utnyttja de tullbefrielser och tullkvoter som redan är i kraft. 

Den här publikationen handlar om:

• Vilka besparingar svenska företag gör genom att använda sig av  
tullbefrielser och tullkvoter vid import av insatsvaror till Sverige.

• Hur stor möjlighet det är att en ansökan går igenom.

• Hur det går till att ansöka om nya och befintliga tullbefrielser och tullkvoter.

Systemet för autonoma tullbefrielser och tullkvoter har visat sig kunna vara ett komplement  
till EU:s frihandelsavtal. Företag vars importerade varor inte uppfyller kraven om ursprung i 
enlighet med frihandelsavtalen har i vissa fall istället kunnat utnyttja möjligheten till tull
nedsättning genom att använda sig av tullbefrielser och tullkvoter som inte är kopplade till ett 
specifikt ursprung. 

Kommerskollegium ser även att systemet kan komma att bli ett viktigt verktyg för att minska 
tullar vid import från ett Storbritannien som lämnat EU utan avtal. Svenska företag, men även 
andra företag i EU, som har behov av insatsvaror från Storbritannien efter brexit kan utnyttja 
systemet för tullbefrielser och tullkvoter för tullbefriad import. Företagen bör därför undersöka 
om de har möjlighet att komma in med nya ansökningar om tullbefrielser och tullkvoter, 
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Faktaruta

EU använder sig av autonoma åtgärder såsom 
tullbefrielser och tullkvoter för att tillgodose 
företagens behov av insatsvaror, det vill säga 
råmaterial, halvfabrikat eller komponenter. 
Åtgärderna är inte ett resultat av olika  
förhand lingar inom ramen för Världshandels
organisationen, WTO eller olika frihandels
förhandlingar.

Tullbefrielse/tullsuspension innebär tullfrihet eller 
delvis tullfrihet oavsett ursprung för en obegrän
sad kvantitet under en bestämd tids period. När 
tullbefrielsen/tullsuspensionen upphör måste den 
ordinarie tullen betalas.

Tullkvot innebär att tullfrihet, eller i vissa enstaka 
fall tullnedsättning, oavsett ursprung medges för 
en begränsad kvantitet som anges till exempel i 
kilo, ton eller styck. När tullkvoten är slut debit
eras ordinarie tullsats. För den här typen av 
tullkvoter gäller försttillkvarnprincipen för 
importörerna.

Begreppen autonoma tullbefrielser 
och tullkvoter

1 Till exempel tullsänkningar genom GATTförhandlingar, 
sektorsöverenskommelser enligt Uruguayrundan (det vill 
säga tullfrihet för de varor som inkluderas i de olika 
sektorerna; öl, brun sprit, läkemedel, papper och pappers
produkter, stål, jordbruksmaskiner, byggmaskiner, 
medicinsk utrustning, möbler samt leksaker), Informations
teknikavtalet, frihandelsavtal samt EBA.

2 Avser tullbefrielser och tullkvoter enligt Rådets förordning 
(EU) nr 1387/2013 om befrielse från Gemensamma 
tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks och 
industriprodukter samt Rådets förordning (EU) nr 1388/2013 
om öppnande och förvaltning av autonoma unionstull
kvoter för vissa jordbruks och industriprodukter samt 
ändringar till dessa förordningar.

alternativt se över om det finns befintliga sådana som de kan utnyttja. Brexit kan också komma att 
innebära att vissa tullbefrielser och tullkvoter försvinner framöver till följd av kravet på utnyttjandet, det 
vill säga en tullbesparing på 15 000 euro, inte nås när brittiska företag inte längre omfattas av EU:s 
system för tullbefrielser och tullkvoter. 

Trots att de svenska företagens tullbesparing ökat genom användandet av EU:s system för tull befrielser 
respektive tullkvoter så är Kommerskollegiums bedömning att det finns fler svenska företag som i dags
läget skulle kunna använda sig av systemet. Antingen genom att ansöka om nya tullbefrielser/tullkvoter 
eller genom att använda sig av redan befintliga sådana. Det är naturligtvis upp till företagen själva att 
välja om de vill utnyttja systemet. Vår bedömning är dock att det finns potential till stora tullbesparingar 
för de företag som väljer att utnyttja systemet särskilt som det görs stora besparingar på EUnivå.
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Vilka besparingar gör svenska företag  
med tullbefrielser och tullkvoter? 

Företagen i EU gjorde totalt en tullbesparing på mer 
än 1,4 miljarder euro per år under perioden 2015–2017 
genom att använda sig av systemet för tullbefrielser 
och tullkvoter3. De svenska företagens utnyttjande av 
systemet utgör en relativt liten del av den totala tull-
besparingen på EU-nivå. Sverige fanns inte med bland 
de tio länder som främst utnyttjade tullbefrielser och 
tullkvoter.

Kommerskollegium kan dock konstatera att de 
svenska företagens tullbesparing vid import till  
Sverige kraftigt har ökat både vad gäller tullbefrielser 

Tullbesparing  
för tullbefrielser,  
miljoner kronor

Tullbesparing  
för tullkvoter, 

miljoner kronor

Total  
besparing,  

miljoner kronor

2013 74,6 0,3 74,9

2014 77,9 1,4 79,2

2017 155,9 11,1 167

2018 251,8 20,6 272,4

Svenska företags totala besparing genom att 
använda sig av autonoma tullbefrielser och 
tullkvoter i miljoner kronor vid import till Sverige

och tullkvoter vid en jämförelse år 2013–2014 och år 
2017–2018.

Det är främst utnyttjandet av tullbefrielser och 
tullkvoter för varor till fordonsindustrin som ligger 
bakom den kraftiga ökningen. 

Utnyttjande av tullbefrielser 
och tullkvoter år 2018
Svenska företag gjorde totalt en tullbesparing på 
272,4 miljoner kronor genom att utnyttja systemet  
för tullbefrielser och tullkvoter under år 2018.  
Tullbesparingen för år 2018 ökade därmed betydligt 
jämfört med år 2017. 

Utnyttjande av tullbefrielser
Totalt 240 importörer använde sig av tullbefrielser för 
247 olika varukoder vid 15 480 importer under år 2018. 
Svenska företag gjorde totalt en tullbesparing på 
251,8 miljoner kronor genom att utnyttja systemet för 
tullbefrielser vilket var en ökning jämfört med år 2017 
då tullbesparingen uppgick till 155,9 miljoner kronor. 

Källa: Tullverket samt egen beräkning 3 Enligt uppgift från kommissionen.
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Störst var utnyttjandet för insatsvaror till fordon 
följt av insatsvaror på kemiområdet samt maskiner  
och apparater. Utnyttjandet av tullbefrielser på just 
fordons området har ökat kraftigt under senare år och  
1 januari 2018  4  trädde en ny tullbefrielse i kraft för en 
typ av växellådor som utnyttjades i hög grad under året.

35 företag gjorde en tullbesparing överstigande en 
halv miljon kronor vardera. Störst tullbesparing 
gjordes för olika typer av växellådor samt metanol.

Typ av varor Tullbesparing i miljoner kronor Andel i %

Fordon, luftfartyg m.m. (kap. 86–89) 119,8 47,6

Kemi (kap. 28–38) 65,0 25,8

Maskiner och apparater (kap. 84–85) 37,5 14,9

Oädla metaller och varor av oädel metall (kap. 72–83) 16,2 6,4

Jordbruksprodukter (kap. 6–24) 5,3 2,1

Varor av sten, gips, cement, keramiska produkter, glas m.m. (kap. 68–70) 3,8 1,5

Textil (kap. 50–63) 1,8 0,7

Optiska instrument, m.m. (kap. 90–92) 1,3 0,5

Plaster & gummi (kap. 39–40) 1,1 0,4

Total tullbesparing 251,8 5 100

Utnyttjande av tullbefrielser – tullbesparing år 2018

Källa: Tullverket samt egna beräkningar

4 Rådets förordning (EU) 2017/2467 av den 21 december 2017 
om ändring av förordning (EU) nr 1387/2013 om befrielse 
från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa 
jordbruks och industriprodukter. 

5 Utnyttjandet av diverse varor (kap. 94–96) var mycket 
begränsat. Vi har därför valt att inte redovisa siffrorna  
för dessa i tabellen.
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I diagrammet nedan visas vilka länder vars export 
genererade störst tullbesparing vid svenska 
importörers utnyttjade av tullbefrielser.

De svenska företagen valde att utnyttja tullbefriel-
ser vid import till Sverige för varor med ursprung i 46 
olika länder under år 2018. Japan, Kina och USA var 
de tre största exportländerna följt av bland annat Sin-
gapore, Malaysia, Venezuela, Ryssland, Norge samt 
Brasilien. 

Trots att EU har förhandlat fram olika frihandels-
avtal med möjlighet till tullfrihet eller tullned-

Ursprungsländer för utnyttjande av tullbefrielser 2018

Källa: Tullverket samt egna beräkningar

sättning, valde ändå vissa importörer att använda sig 
av tullbefrielser istället. Frihandelsavtalet mellan EU 
och Kanada trädde i kraft provisoriskt i september 
2017 men vid import av till exempel bär valde 
importörerna att använda sig av tullbefrielser istället. 
Det är oklart om importörerna inte kände till att det 
fanns ett nytt frihandelsavtal på plats eller om 
ursprungsreglerna inte kunde uppfyllas. Vissa andra 
importörer valde att använda sig av tullbefrielser för 
kemikalier från Norge och Schweiz istället för EU:s 
frihandelsavtal med dessa länder.
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6 För år 2018 fanns även export från USA vid utnyttjandet av 
tullkvoter, dock i mycket begränsad omfattning. Vi har 
därför valt att inte redovisa siffrorna för detta i tabellen.

Typ av varor Tullbesparing i tusentals kronor Andel i %

Maskiner och apparater (kap. 84–85) 18 589,0 90,4

Oädla metaller och varor av oädel metall (kap. 72–83) 1 065,1 5,2

Kemi (kap. 28–38) 617,7 3,0

Plaster & gummi (kap. 39–40) 212,3 1,0

Övrigt (kap. 25–27, 86–89) 72,6 0,4

Total tullbesparing 20 556,7 100

Utnyttjande av tullkvoter år 2018, varugrupp och värde

Utnyttjande av tullkvoter

Svenska företag gjorde en tullbesparing på drygt 20,5 
miljoner kronor genom att använda sig av tullkvoter 
vid import till Sverige vilket var en ökning jämfört 
med år 2017. Tolv företag valde att utnyttja systemet 
med tullkvoter vid import till Sverige. Utnyttjandet 
av tullkvoterna begränsades till åtta olika varukoder 
vid 1307 importer.

Tullbesparingen vid utnyttjandet av tullkvoter för-
dubblades nästan jämfört med år 2017 då tullbespar-

Ursprungsland Tullbesparing i tusentals kronor Andel i %

Japan 18 546,4 90,2

Kina 987,1 4,8

Kazakstan 806,1 3,9

Taiwan 212,3 1,0

Total tullbesparing 20 552,0 6 100

Tullkvoter 2018 – största exportländerna

Källa: Tullverket samt egna beräkningar

ingen för tullkvoter var drygt 11 miljoner kronor. 
Främsta anledningen till den kraftigt ökade tull-
besparingen var att utnyttjandet av en specifik 
tullkvot för mottagare för radionavigering utnyt-
tjandes i hög grad och utgjorde drygt 90 procent av 
totala tull besparingen för tullkvoter. 

Japan var det största exportlandet vid företagens 
utnyttjande av tullkvoter. 



Merparten av de ansökningar gällande tullbefrielser 
som medlemsstaterna lämnade in till kommissionen 
under år 2013 samt år 2018 beviljades. Samtidigt har 
totalt nästan hälften av alla ansökningar gällande 
tullkvoter beviljats för de båda åren. Eftersom det 
endast går att ansöka om tullkvot om det finns 
tillverkning av den berörda varan inom unionen så är 
det naturligt att det är en lägre procentandel av dessa 
ansökningar som beviljas. Detta då det ofta visar sig att 
tillverkningen inom unionen är tillräcklig för att täcka 
behovet hos det ansökande företaget.   

Samtidigt har antalet ansökningar om tullbefrielse 
minskat. En anledning till minskningen kan vara att 
kommissionen blivit hårdare gällande flera aspekter 
kopplat till ansökningsförfarandet. Inlämnade 

ansökningar som inte är kompletta tas inte längre 
upp för behandling utan avvisas direkt. Kommis-
sionen har även signalerat att tullfrihet genom befint-
liga frihandelsavtal ska nyttjas i första hand vilket 
också kan ha påverkat antal ansökningar. 

Under år 2018 beviljades även ett flertal tullkvoter 
som en kompromisslösning. Det inkom alltså ansökn-
ingar om tullbefrielse som istället omvandlades till 
ansökan om tullkvot då tillverkningen inom unionen 
inte var tillräcklig för att täcka behovet. 

Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av hur 
många nya ansökningar som kom in till kommis-
sionen under år 2013 samt år 2018 och hur många av 
dessa som antogs.
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Hur stor är möjligheten att en ny 
tullbefrielse eller tullkvot beviljas?



Inkomna och antagna  
ansökningar på EUnivå
För 2013 års två ansökningsrundor inkom totalt 363 
nya ansökningar om tullbefrielse, 2 av dessa var sven-
ska. Det inkom även 14 nya ansökningar om tullkvot. 
Av dessa antogs 54,5 procent av de ansökta tullbefriel-
serna och 35,7 procent av de ansökta tullkvoterna.

 För 2018 års två rundor inkom det 184 nya ansökn-
ingar om tullbefrielse varav 4 ansökningar var sven-
ska. Det inkom även 30 nya ansökningar om tullkvot. 
Av dessa antogs 81 procent av de ansökta tullbefriel-
serna och 53,3 procent av de ansökta tullkvoterna. 

Tabellen nedan visar antal ansökningar och bevil-
jandegraden fördelat per ansökningsrunda. 
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Ansöknings 
runda

Totalt antal  
ansökningar  
tullbefrielser

Totalt antal 
antagna  

ansökningar  
tullbefrielse Andel i %

Totalt antal  
ansökningar  

tullkvoter

Totalt antal 
antagna  

ansökningar  
tullkvoter Andel i %

1.1 2013 232 114 49,1 6 1 16,6

1.7 2013 131 84 64,1 8 4 50,0

1.1 2018 86 65 75,6 19 9 47,4

1.7 2018 98 84 85,7 11 7 63,6

Ansökningar om tullbefrielser och tullkvoter år 2013 samt 2018

Källa: Europeiska kommissionen samt egna beräkningar
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Nya tullbefrielser och tullkvoter                  – från ansökan till beslut

Ansökan om förlängning av tullbefrielser och kvoter ska 
ha kommit in till Kommerskollegium i mitten av mars.

Ansökan 
ska ha 
kommit till 
Kommers-
kollegium 
från 
företaget

Ansökan ska 
ha kommit 
till Europeiska 
kommissionen 
från Kommers-
kollegium  

Första mötet i 
Economic Tari� 
Questions 
Group, ETQG*   

Andra 
mötet i 
ETQG 

Översättnings-
arbete 

Beslut i 
Europeiska 
unionens 
råd om ny 
förordning 

A
N
S
Ö
K
A
N

B
E
S
L
U
T

Nya 
tullbefrielser 
och tullkvoter 

i kraft 

Tredje 
mötet i 
ETQG 

1 januari

1 juli

ETQG = expertgrupp inom kommissionen*

Ansökningstillfälle

innan februari 15 mars mitten av maj mitten 
av juni

mitten 
av juli

september–
december

slutet av
december

mitten av 
augusti

15 september mitten av 
november

mitten av 
december

mitten av 
januari

mars–juni slutet av juni

1

Ansökningstillfälle 2
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Hur går det till att ansöka om en 
ny tullbefrielse eller tullkvot?

Tullbefrielser och tullkvoter för insatsvaror till 
industrin är avsedda för företag som har tillverkning  
i EU eller Turkiet. Företagen har också möjlighet att 
ansöka om nya tullbefrielser och tullkvoter. 

Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som 
tar emot och beslutar om en ny ansökan från företag 
om tullbefrielse eller tullkvot ska lämnas in till 
kommissionen för behandling i arbetsgruppen för 
tullfrågor av ekonomisk natur, ETQG 7. 

I det här kapitlet går vi igenom hur det går till att 
ansöka om en ny tullbefrielse eller ny tullkvot.

Vad måste ni som företag  
kontrollera innan ansökan?
Det finns flera krav som måste vara uppfyllda för att 
Kommerskollegium ska kunna lämna in en ansökan till 
kommissionen. Eftersom detta är uppgifter som 
företag behöver ta reda på och inkludera i sin ansökan 
bör företag kontakta Kommerskollegium för en 
inledande diskussion innan en ansökan skickas in. 

Krav som behöver beaktas

Varan ska vara en insatsvara till industrin. 

Identiska eller likvärdiga varor eller ersättnings
varor inom EU eller Turkiet måste saknas helt 
eller delvis. Det räcker inte att ange i ansökan 
att man inte har kännedom om det finns 
tillverkning i EU eller Turkiet. Företaget måste ta 
reda på om det finns tillverkning eller inte. 

Det krävs en tullbesparing på minst 15 000 euro  
per år. (Flera företag kan räkna ihop sina 
tull besparingar och ansöka tillsammans för att 
uppnå tröskelvärdet). 

Varan får inte omfattas av ett ensamrättsavtal.

Att en vara är billigare att köpa in från ett land 
utanför EU jämfört med en EUtillverkad vara är 
inget giltigt skäl för att en tullbefrielse eller 
tullkvot ska medges. 

 7 Economic Tariff Questions Group
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Tullbefrielse eller tullkvot medges inte för alla typer av 
varor. Att en vara är billigare att köpa in från ett land 
utanför EU jämfört med en EU-tillverkad vara är inget 
giltigt skäl för att en tullbefrielse eller tullkvot ska 
medges. Varor som omfattas av antidumpningstullar 
eller utjämningstullar ska normalt inte omfattas av 
tullbefrielser eller tullkvoter. Tullbefrielser eller 
tullkvoter medges inte för varor som omfattas av 
importförbud eller importbegränsningar, till exempel 
konventionen om internationell handel med utrot-
ningshotade arter och vilda djur, Cites. Även imma-
teriella rättigheter, till exempel handelsnamn och 
patent kan innebära att tullbefrielser eller tullkvoter 
inte medges. Det beror på att tullbefrielserna och 
tullkvoterna ska vara tillgängliga för alla importörer i 
EU och leverantörer från tredje land, det vill säga 
länder utanför EU. 

Kommerskollegium hanterar alla nya ansökningar 
för jordbruksprodukter och industrivaror utom nya 
ansökningar för tullkvoter för fiskeriprodukter. Dessa 
hanteras inte längre av Kommerskollegium, istället 
hänvisas till Jordbruksverket.  

När tar Kommerskollegium 
emot nya ansökningar?
Kommerskollegium tar emot nya ansökningar två 
gånger om året, se bild sid 10-11. 

 • Vi tar emot ansökningar fram till februari inför 
den ansökningsrunda som startar den 15 mars 
varje år. 

 • Vi tar emot ansökningar fram till mitten av augusti 
för den ansökningsrunda som startar den  
15 september varje år. 

 • Exakta datum läggs ut på vår webbplats  
www.kommers.se inför varje runda.

Vi informerar också i vårt digitala nyhetsbrev 
Utrikeshandelsnytt när det är dags att lämna in nya 
ansökningar. Vi brukar också informera på Twitter 
och Linkedin. 

Kom ihåg att kontakta Kommerskollegium för en 
inledande diskussion innan en ny ansökan om 
tullbefrielse eller tullkvot skickas in.
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Var finns ansöknings
blanketten?
Ansökningsblanketten finns på vår webbplats och ska 
sändas in till Kommerskollegium i wordformat 
tillsammans med blanketten Försäkran till ansökan  
om att varorna inte omfattas av ett ensamrättsavtal. 
Observera att blanketten om försäkran måste vara 
undertecknad. 

Ansökningsblanketten består av tre delar och alla 
delar måste fyllas i. 

Del I innehåller sådan information som kommis-
sionen lägger ut på sin webbplats. 

Del II innehåller information som är avsedd för 
dele gaterna i kommittén för att kunna hantera ansökan. 

Del III är endast avsedd för kommissionen. Även 
tekniska produktblad, broschyrer eller specifikationer 
som tydligt visar varans beskaffenhet ska bifogas.  

Hur hanterar Kommers
kollegium ansökningarna?
När en ansökan har kommit in går vi igenom den och 
kontrollerar att ansökan är komplett och uppfyller 
kraven. Vi tar kontakt med företaget eller ombudet om 
vi behöver kompletterande uppgifter. Vi samråder 
även med Tullverket om varubeskrivningen och 
klassificeringen. När vi har fått in Tullverkets syn-
punkter kontaktar vi det ansökande företaget. Vi 
meddelar också företaget när vi har skickat in ansökan 
till kommissionen.

Om vi anser att en ansökan inte är komplett eller inte 
uppfyller kraven kommer vi inte att skicka in ansökan 
till kommissionen. Vi meddelar företaget om beslutet. 

Vad händer sedan med  
ansökningarna i Bryssel?
Kommissionen, det vill säga Generaldirektoratet för 
skatter och tullar, DG Taxud, går igenom alla ansöknin-
gar från alla medlemsstater och tar kontakt med det 
ansvariga medlemslandet om de anser att mer informa-
tion eller klargöranden behövs. För svensk del innebär 
det att kommissionen kontaktar Kommers kollegium 
och vi i vår tur tar kontakt med det berörda företaget. 

Kommissionen lägger också ut viss information om 
ansökningarna på sin webbplats, bland annat varukod 
och varubeskrivning 8. 

Efter att kommissionen säkerställt att ansökan är 
komplett behandlas den i ETQG. Varje ansöknings-
runda består av tre möten i ETQG. För ansökningar 
inlämnade innan februari till Kommerskollegium sker 
dessa möten i maj, juni samt juli och för ansökningar 
inlämnade senast mitten av augusti sker dessa möten i 
november, december och januari. Kommerskollegium 
deltar som svensk representant vid mötena. 

Vid det första mötet görs en genomgång av de 
ansökningar som kommit in. Även invändningar 9  från 
EU-företag och turkiska företag som anser att de har 
möjlighet att tillverka varor som avses i de nya 
ansökningarna eller redan omfattas av tullbefrielser 
eller tullkvoter behandlas. Även de olika direktoraten, 
till exempel Generaldirektoratet för handel, General-
direktoratet för jordbruk eller Generaldirektoratet för 
skatter och tullar med flera, har möjlighet att inkom-
ma med invändningar. 

Efter mötet kontaktar vi de svenska företag som har 
lämnat in ansökningar och meddelar om de behöver 
lämna kompletterande uppgifter eller om företaget 
måste kontakta ett invändande företag för vidare 
diskussion. 

På vår webbplats finns en guide om hur man 
fyller i ansökan. Ansökan är kostnadsfri. 

 8 European Commission Taxation and Customs Union
 9 Se vidare s. 16 Invändningar
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Vid det andra mötet diskuterar arbetsgruppen 
ansökningarna återigen för att se vilka ansökningar 
som har dragits tillbaka, vilka ansökningar som kan 
accepteras eller inte, och för vilka ansökningar det 
fortfarande behövs mer information. Invändningar 
mot de nya ansökningarna kan lämnas in av 
medlemsstaterna fram till att mötet har avslutats. 
Därefter tar kommissionen inte emot några nya 
invändningar under den pågående rundan. Vi tar ofta 
kontakt med våra ansökande företag inför mötet för 
att stämma av att vi har den senaste informationen, 
särskilt om det har lämnats in en invändning mot en 
svensk ansökan. 

Vid det sista mötet ska alla ansökningar vara 
slutbehandlade. Ibland föreslår kommissionen att en 
vara ska omfattas av krav på så kallad slutanvändning. 
Detta för att säkerställa att insatsvaran kommer att 
användas för ett specifikt ändamål. 

Slutanvändning kan vara till hjälp för det ansökande 
företaget om det har lämnats in invändningar mot 

ansökan och får ses som en kompromisslösning. Ibland 
föreslår det ansökande företaget att det ska vara krav 
på slutanvändning för att kunna få igenom ansökan. 
Om det fortfarande finns invändningar mot en ansökan 
så beviljas den inte. I enstaka fall kan en ansökan föras 
över till den kommande rundan om det finns starka 
skäl, till exempel att ett ansökande företag fortfarande 
har dialog med ett invändande företag. Alla medlems-
stater måste vara överens om en ansökan för att 
kommissionen ska kunna anse att den är accepterad. 

Beslut och ny förordning
När det sista mötet i ETQG är avklarat ska alla 
ansökningar för nya tullbefrielser och tullkvoter 
översättas och granskas innan beslut kan tas i Euro-
peiska unionens råd (Rådet). De nya förordningarna 
träder i kraft 1 januari respektive 1 juli. Vi lägger ut de 
nya förordningarna på vår webbplats. 

Faktaruta

Slutanvändning innebär att en importör kan få 
tullbefrielse eller tullnedsättning för en vara 
förutsatt att den används för ett visst ändamål 
som fastställts för den. Vilka varor som omfattas 
av krav på slutanvändning framgår av tulltaxan. 
För att en importör ska kunna använda sig av 
slutanvändningsförfarandet krävs tillstånd från 
Tullverket. Beviljandet av tullfrihet eller nedsatt tull 
med anledning av varornas slutanvändning sker 
vid importtillfället, men varorna förblir under 

Vad är slutanvändning?
tullövervakning tills de har använts för det 
ändamål som fastställts i tillståndet. Importören 
ställer en garanti till Tullverket under användandet 
av slutanvändningsförfarandet och måste skicka in 
uppgifter som styrker att varan har kommit till 
korrekt användning till Tullverket innan förfarandet 
kan avslutas. Om importören inte kan styrka att 
varan har kommit till den användning som anges  
i tillståndet debiteras importen retroaktivt med 
normal tullsats.

Källa: Tullverket
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Hur länge gäller en tullbefrielse 
eller en tullkvot?
I princip gäller en tullbefrielse i fem år, därefter gör 
kommissionen en översyn. Under förutsättning att 
tullbefrielserna (tullsuspensionerna) fortfarande 
uppfyller alla villkor och att det inte har inkommit 
någon invändning förlängs de automatiskt.

Tullkvoterna är begränsade till ett år eller sex 
månader 10  men förlängs automatiskt under 
förutsättning att de fortfarande uppfyller alla villkor 
och att det inte har inkommit några invändningar. 

Ansökningar om förlängning
I början på året gör kommissionen en årlig översyn av 
vilka tullbefrielser och tullkvoter som inte har utnyt-
tjats i tillräcklig hög grad och informerar medlems-
staterna om detta. Vi lägger ut information på vår 
webb plats tillsammans med en lista över vilka tull-
befrielser och tullkvoter som kommer att upphöra och 
vi uppmanar företag att kontakta oss om detta påverkar 

dem negativt. Företag har möjlighet att ansöka om 
förlängning, ta kontakt med Kommerskollegium för 
vidare diskussion. Vi tar emot ansökningar fram till 
mitten av mars. Exakt datum meddelas på vår 
webbplats.

Kommerskollegium lämnar sedan i sin tur in 
förlängningsansökningarna till kommissionen senast 
den 15 april. Förlängningarna behandlas därefter på 
ETQG-mötena i maj, juni och juli. 

Invändningar
Företag i EU och Turkiet har möjlighet att lämna in 
invändningar mot befintliga tullbefrielser och 
tullkvoter men även mot nya tullbefrielser och 
tullkvoter om de tillverkar samma, liknande eller en 
ersättningsvara. I Sverige är det Kommerskollegium 
som tar emot ansökningarna om invändningar och 
beslutar om de ska lämnas in till kommissionen. 
Kontakta Kommerskollegium för en inledande 
diskussion innan en invändning mot en ansökan om 
tullbefrielse eller tullkvot skickas in.

10 Sex månader gäller för de tullkvoter som antas 1:a juli.
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Kontakta Kommerskollegium för en inledande 
diskussion innan en invändning mot en ansökan 
om tullbefrielse eller tullkvot skickas in till oss.

 • Invändningar mot en befintlig tullbefrielse eller 
tullkvot måste lämnas in skriftligen av medlems-
staten, senast första mötet i arbetsgruppen, det vill 
säga majmötet eller novembermötet beroende på 
vilken runda det gäller. Det innebär att företag som 
har en invändning måste lämna in den till oss 
senast i slutet av april eller slutet av oktober ber-
oende på vilken runda som avses.

 • Invändningar mot förlängningar måste lämnas in 
skriftligen av medlemsstaten senast under arbets-
gruppens majmöte. Det innebär att företag som 
har en invändning måste lämna in den till oss 
senast i slutet av april.

 • Invändningar mot en ny ansökan om tullbefrielse 
eller tullkvot måste lämnas in skriftligen av 
medlemsstaten, senast andra mötet i arbetsgrup-
pen, det vill säga junimötet eller decembermötet 
beroende på vilken runda det gäller. Vi informerar 
på vår webbplats exakt datum när vi behöver få in 
eventuella invändningar från företagen.

Det ansökande företaget ska kontakta det in-
vändande företaget för att inleda en dialog om det 
invändande företaget faktiskt har möjlighet att 

Faktaruta

Kommissionens meddelande om autonoma tull befrielser och tullkvoter 2011/C 363/02 (EUT C 363/13.12.2011) 
innehåller vilka villkor som gäller.

Kommissionens meddelande om autonoma tullbefrielser och tullkvoter

tillverka varorna. Kommerskollegium agerar inte 
medlare i detta sammanhang utan dialogen sker 
mellan parterna. Det är dock viktigt att det in-
vändande företaget meddelar oss hur diskussionerna 
går. Kommissionen har inga diskussioner med 
företagen med ett undantag och det är om företagen 
inte kan ha kontakt med varandra till exempel till följd 
av konkurrenslagstiftning. Då agerar kommissionen 
som opartisk medlare. 

Om ett företag har lämnat in en invändning till 
Kommerskollegium måste företaget informera oss vad 
parterna har kommit fram till inför våra möten i 
Bryssel, så att vi i vår tur kan informera de andra 
delegaterna och kommissionen hur ärendet fortskrid-
er. Om vi inte får in någon information från det 
invändande företaget kommer vi att meddela kommis-
sionen detta. Det kan leda till att kommissionen beslu-
tar om att invändningen inte accepteras. 
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Hur går det till att ansöka om att använda 
befintliga tullbefrielser och tullkvoter?

EU:s system för befintliga tullbefrielser och tullkvoter 
för insatsvaror till industrin innebär att alla företag i 
EU kan utnyttja dessa, det vill säga inte bara det 
ansökande företaget. Importören/ombudet måste göra 
ett aktivt val vid importtillfället på tulldeklarationen 
om de vill använda sig av befintliga tullbefrielser eller 
tullkvoter genom att använda korrekt kod beroende på 
om det är en tullbefrielse eller tullkvot. För mer 
information om vilka koder som ska användas vid 
import till Sverige hänvisar vi till Tullverket. 

Befintliga tullbefrielser och tullkvoter  
för insatsvaror
Befintliga tullbefrielser och/eller tullkvoter återfinns 
bland annat i följande kapitel i tulltaxan;

 • Jordbruksprodukter (kapitel 7, 8, 15, 19, 20, 21,  
23 & 24) 
 •  Mineraler (kapitel 25 & 27)
 •  Kemikalier (kapitel 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37 & 38)
 •  Plast & gummi (kapitel 39 & 40)

 •  Läder (kapitel 41)
 •  Trä (kapitel 44)
 •  Textil (kapitel 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58 & 59)
 •  Sten, glas m.m. (kapitel 68, 69 & 70)
 •  Metall och varor av metall (kapitel 72, 73, 74, 76, 81, 

82 & 83)
 •  Maskiner & apparater (kapitel 84 & 85)
 •  Fordon (kapitel 87)
 •  Optiska instrument & apparater (kapitel 90) 
 •  Övrigt (kapitel 96)

Flest tullbefrielser finns det inom kemikalie
området, maskiner och apparater samt plast och 
gummi. Som vi redan tidigare har tagit upp i före-
gående kapitel har företag i EU och Turkiet möjlighet 
att dels komma in med ansökningar om nya tullbefri-
elser och tullkvoter dels möjlighet att inkomma med 
invändningar som leder till att en tullbefrielse eller 
tullkvot upphör att gälla. Kommissionen gör också 
årliga översyner för att se om tullbefrielserna och 
tullkvoterna utnyttjas av EU:s företag och därför 
förändras omfattningen kontinuerligt. 
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Var finns mer detaljerad information om 
befintliga tullbefrielser och tullkvoter?
Information om tullbefrielser och tullkvoter finns i 
Tullverkets tulltaxa, se Tullverkets webbplats. När 
man har sökt fram korrekt varukod kan man se om en 
vara omfattas av en autonom tullfrihet eller autonom 
unionstullkvot. Det framgår också om det finns krav 
på slutanvändning. I de fall där det är krav på slut-
användning krävs tillstånd från Tullverket. 

På Kommerskollegiums webbplats publiceras de 
uppdaterade förordningarna om tullbefrielser och 
tullkvoter två gånger per år.

På kommissionens webbplats finns en större 
sammanställning av förordningarna. 

Kom ihåg att importören/ombudet måste  
göra ett aktivt val vid importtillfället på tull
deklarationen för att kunna utnyttja tullbefrielser 
eller tullkvoter genom att använda korrekt kod. 

Observera att det i vissa fall finns krav på 
slutanvändning.
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Ordförklaringar

CITES  Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna 
and Flora

 Konventionen för reglering av  
handeln med vissa utrotnings hotade 
vilda djur och växter.

EBA  Everything but arms  
Innebär att EU genom förordningen 
om EU:s allmänna preferens system 
(GSP) erbjuder de minst utvecklade 
länderna (Mul) tullfrihet för alla varor 
utom vapen och ammunition.

ETQG Economic Tariff Questions Group
 Arbetsgruppen för tullfrågor  

av ekonomisk natur.

GATT General Agreement on  
Tariffs and Trade 

 Allmänna tull och handels avtalet.

GSP Generalised Scheme of Preferences
 Regelverk som omfattar vissa tull

förmåner för utvecklings länder.

ITA  Information Technology  
Agreement

 Informationsteknikavtalet  
innebär tullfrihet för vissa itvaror.

MUL  De minst utvecklade länderna  
Förenta Nationerna har tagit fram en 
lista över vilka länder som definieras 
som de minst utvecklade länderna.

Tullsuspensioner 
 Annan benämning på svenska för  

den här typen av tullbefrielser som 
hanteras av ETQG.

WTO  World Trade Organization  
Världshandelsorganisationen.
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