Till dig som tänker
importera produkter
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Om du läser en elektronisk version av det här dokumentet så hittar du länkar till mer information när du klickar på de
uttryck som är understrukna.

Import
Med import menas i den här informationen att någon tar
in en produkt från ett land utanför EU och släpper ut den
på inre marknaden, eller i vissa fall använder den för eget
bruk.
Regler för importörer finns både vad gäller förtullning av
varor, och vad gäller för att få släppa ut produkter på
marknaden. Släppa ut på marknaden innebär i det här fallet att man levererar en produkt till någon
slutanvändare eller distributör, antingen mot betalning eller gratis.

Tänk på detta innan du importerar en produkt
Det är du som importör som ska förvissa dig både om
att den produkt du tänker importera uppfyller de
krav som gäller för att den ska få släppas ut på
marknaden, och att samtliga tullformaliteter
uppfylls. Tullverket ska enbart låta produkter som
uppfyller dessa krav övergå i fri omsättning.
Vill du veta vilka regler som gäller för en viss produkt
kan du vända dig till Kommerskollegium. Om du vill
veta vilken myndighet som är ansvarig för ett visst
varuområde, kan du få vägledning från
Marknadskontrollrådets webbplats.
För många produkter ställer lagstiftningen krav som innebär att importören bland annat





ska se till att tillverkaren har utfört en bedömning av överensstämmelse, upprättat en teknisk
dokumentation, försett produkten med märkning och låter den åtföljas av nödvändiga
dokument
ska se till att tillverkaren uppfyllt kraven som gäller märkning och spårbarhet
ska se till att kopior på dokument hålls tillgängliga för marknadskontrollmyndigheterna under
10 år
ska se till att marknadskontrollmyndigheterna under 10 år på begäran kan få tillgång till
tillverkarens tekniska dokumentation.

För att kunna uppfylla dessa krav krävs normalt att importören har ett kontrakt med tillverkaren som
säkerställer att tillverkaren lever upp till detta.

Eori-nummer och importrestriktioner
Om du i din näringsverksamhet ägnar dig åt verksamhet som omfattas av tullagstiftningen, måste du
ha ett så kallat Eori-nummer att identifiera dig med i de svenska tulldeklarationerna. Eori-nummer är
ett unikt registreringsnummer som ska användas vid all tullrelaterad verksamhet inom EU.
Du behöver ta reda på varukoden för din vara samt känna till om det finns några särskilda
importbestämmelser innan du importerar varan. Det kan finnas produkter som omfattas av
restriktioner och där du måste kontakta andra myndigheter innan varan kan importeras. Exempel på
sådana produkter är vapen, läkemedel, järn, stål, textilvaror, vissa livsmedel och pyrotekniska
produkter. Mer information finns hos Tullverket.
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Om en vara inte uppfyller alla krav för att få säljas eller användas
Innan du importerar en vara måste du fundera över vilket
tullförfarande som du ska anmäla den till.
Övergång till fri omsättning: Tullförfarandet innebär att varan
importeras och tas in till EU. Grundprincipen är att Tullverket
enbart ska låta produkter övergå i fri omsättning om de
uppfyller de krav som gäller för att de ska få släpps ut på
marknaden. Om en produkt som inte uppfyller kraven stoppas
av Tullverket, kan det medföra stora kostnader i form av
exempelvis
kostnader
för
administrativ
hantering,
lagerkostnader och kostnader för återexport eller destruktion. Tullverket samarbetar med ansvariga
marknadskontrollmyndigheter för att bedöma om produkterna uppfyller kraven. En sådan bedömning
och eventuell provning kan också medföra kostnader för importören. Om det inte går att säkerställa
att varan uppfyller alla krav när den kommer från tredje land kan du istället ansöka om ett annat
tullförfarande.
Aktiv förädling: Tullförfarandet aktiv förädling får användas för varor avsedda för att genomgå
processer för att uppfylla tekniska villkor innan de övergår till fri omsättning. Aktiv förädling kräver
tillstånd från Tullverket och du behöver ställa garanti för tull och annan skatt. Om produkten inte går
att åtgärda inom ramen för vad produktlagstiftningen medger, till exempel om produkten
ursprungligen inte är tillverkad med beaktande av de krav som gäller i EU vid importtillfället, eller vid
import av begagnade produkter från tredje land, kommer produkten att betraktas som en helt ny
produkt och importören måste påta sig det fulla tillverkaransvaret för produkten. Vilka krav som
åligger tillverkaren framgår av de enskilda rättsakter som reglerar produktens utförande.

Tänk på det här när du gör en tulldeklaration
Tänk noga igenom om produkten uppfyller alla krav som gäller
för utsläppande på marknaden innan du anmäler produkten för
övergång till fri omsättning.
Alla varor som ska övergå i fri omsättning måste deklareras
genom att en importdeklaration fylls i. Antingen gör du det själv
eller anlitar ett ombud. Deklarationen kan lämnas antingen som
en standardtulldeklaration, med alla uppgifter, eller som en
förenklad deklaration där sedan vissa uppgifter istället får
lämnas i en kompletterande deklaration. Importdeklarationen
ska skickas elektroniskt till Tullverket. Saknar du själv tillstånd att
deklarera elektroniskt kan du anlita ett ombud. Du måste betala tull och andra skatter till Tullverket
när du importerar. Det är varukoden för din vara som styr hur mycket du ska betala i tull. Importavgifter
kan betalas antingen kontant eller med kort, eller mot en tullräkning. För att betala mot en tullräkning
måste ett betalningsanstånd finnas, vilket de allra flesta ombud har. Du ska även redovisa
importmoms, vilket är något som görs till Skatteverket i momsdeklarationen.

Tänk på det här när du släpper ut produkten på marknaden eller tar den i bruk
Övergång till fri omsättning innebär inte automatiskt att det är tillåtet att släppa ut produkten på
marknaden eller ta den i bruk. För många produkter ställer lagstiftningen också krav på att importören
bland annat




endast får släppa ut eller ta i bruk produkter som överensstämmer med gällande krav
ska informera tillverkaren och ansvariga marknadskontrollmyndigheter vid misstanke om att
produkten utgör en risk
ska ange sitt namn och kontaktuppgifter på produkten
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ska se till att produkten åtföljs av en bruksanvisning på svenska språket (för den svenska
marknaden)
ska se till att förvarings- och transportförhållanden inte äventyrar produktens
överensstämmelse.

Skyldigheter efter att en produkt släppts ut på marknaden
För många produkter ställer lagstiftningen krav som innebär att du som importör dessutom





ska vidta åtgärder för att rätta till brister om du har skäl att tro att produkter som du släppt ut
på marknaden inte överensstämmer med kraven, eller återkalla eller dra tillbaka produkten,
och om produkten utgör en risk, informera behöriga myndigheter i de länder dit du levererat
produkten
på begäran ska samarbeta med och informera behöriga myndigheter
under 10 år ska kunna informera behöriga myndigheter vem som levererat produkten till dig
och till vilka återförsäljare eller andra distributörer du levererat produkter till.

Slutord
Det som sagts ovan är i viss mån en generalisering som baseras på
grundkrav som gäller enligt många europeiska rättsakter som
reglerar vilka krav som gäller för att få släppa ut produkter på den
inre marknaden. Det är naturligtvis viktigt att den som avser att
importera en produkt undersöker vad som gäller specifikt för den
produkten. Tänk då på att en produkt kan omfattas av ett flertal
olika rättsakter och att kraven i samtliga måste vara uppfyllda. Krav
som kan gälla tillsammans med mer uppenbara produktregler kan
till exempel avse kemikalieinnehåll, avgas- eller bullernivåer, energiförbrukning eller elektromagnetiska störningar.
Förutom importörer innehåller produktlagstiftningen även krav på tillverkare och distributörer.
Fundera på om du även berörs av dessa krav i vissa situationer.

Mera information hittar du på
www.tullverket.se/sv/foretag
www.marknadskontroll.se
www.kommers.se

Marknadskontrollrådet är ett nationellt samordningsorgan för frågor om marknadskontroll. Det
fungerar framför allt som ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte mellan myndigheter,
men rådet ska också underlätta allmänhetens kontakter med berörda myndigheter och samråda
med företrädare för näringsliv och konsumenter och andra intressenter.
Marknadskontrollrådet är placerat vid Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac), som ansvarar för
ordförandeskap och sekretariat.
18 myndigheter är representerade i rådet.
Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Energimyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg,
Kemikalieinspektionen, Kommerskollegium, Konsumentverket, Läkemedelsverket, Myndigheten för press, radio
och tv, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket, Post- och telestyrelsen, Socialstyrelsen,
Strålsäkerhetsmyndigheten, Swedac, Transportstyrelsen och Tullverket.
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