8.30

Registrering

9.00

Välkommen till Tulldagen 2017!
Per Anders Lorentzon, Handelskammaren
Moderator under Tulldagen: Per Tryding, Handelskammaren
Aktuellt från Tullverket
Therese Mattsson, Generaltulldirektör, Tullverket
Omvärlden och handelstrender
Jesper Öhrn, Västsvenska Handelskammaren

10.05

PAUS

10.30

UCC – Vad händer nu?
Stefan Björkencrona och Kenneth Persson, Tullverket

11.00

PAUS

11.20

SEMINARIEBLOCK A
1. EU:s nya system för tullbeslut – Customs Decisions System
Med EU:s nya tillståndshanteringssystem blir tillståndsflödet digitalt. Under
seminariet får du veta hur du får tillgång till systemet och hur du ansöker om
tillstånd i en digital värld.

Kristin Ene och Pär Lassesson, Tullverket
2. Ceta, GSP och Rex
Systemet med registrerade exportörer, som även kallas Rex, är ett system för
ursprungsintyg som används för att visa ursprung som kan ge förmånsbehandling.
Här får du veta mer om hur Rex fungerar för både GSP och det nya frihandelsavtalet Ceta (mellan EU och Kanada). Du får även lära dig mer om ursprungsreglerna i Ceta.

Anna Arnefalk och Malin Vernersson, Tullverket
Information om Seminarium 3 och 4, se nästa sida

3. Det nya tullagerförfarandet
Ska ert tullagertillstånd omprövas? Ska ni börja använda det nya tullagerförfarandet? Lär er mer om hur ni ska avsluta ert gamla tullager, föra över saldot
till det nya och om hur ni kan använda och deklarera i webbtjänsten. Ni får även
ta del av exempel på tullagerförfarandet för olika transportsätt.

Martin Karlsson, Marcus Landin och Susanna Tiberg, Tullverket
4. Hur tillämpar USA och EU sanktioner, exportkontroll och
handelsrestriktioner för att styra handeln?
Seminariet tar upp den senaste utvecklingen i EU och USA och belyser särskilt
sanktioner mot handel med Ryssland, Iran och Nordkorea, och nya trender som
cybersanktioner och mänskliga rättigheter inom exportkontroll.

Carolina Dackö, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
12.00

LUNCH

13.00

SEMINARIEBLOCK B
5. Ceta, GSP och Rex
Systemet med registrerade exportörer, som även kallas Rex, är ett system för
ursprungsintyg som används för att visa ursprung som kan ge förmånsbehandling.
Här får du veta mer om hur Rex fungerar för både GSP och det nya frihandelsavtalet Ceta (mellan EU och Kanada). Du får även lära dig mer om ursprungsreglerna i Ceta.

Anna Arnefalk och Malin Vernersson, Tullverket
6. Om förädling i allmänhet och slutanvändning i synnerhet
Få en uppdatering kring hur det har blivit efter den 1 maj 2016. Tullverket går
igenom förändrade villkor och överföring av rättigheter och skyldigheter (TORO).

Ingrid Kahl och Gunilla Lindholm Felten, Tullverket
7. Tullformaliteter och ökade kostnader i spåren av Brexit
Om tidsplanen ska hålla måste förhandlingarna vara avslutade nästa höst för att
ett ordnat utträde ska kunna ske våren 2019. Vad utträdet kommer att innebära är
det ingen som säkert vet idag, mer än att det blir krångligare att göra affärer med
Storbritannien. Därför är det dags att redan nu börja fundera på hur du och ditt
företag ska agera inför Brexit. Några exempel på förändringar och saker som
man bör tänka på kommer att tas upp vid det här seminariet.

Kenneth Persson, Tullverket och Anneli Wengelin, Kommerskollegium
8. Tillfällig lagring
Den nya tullkodexen innebär förändringar för tillfällig lagring som kommer att börja
implementeras i början av 2018. Tullverket har nyligen inlett arbetet med förändringen och kommer att på en övergripande nivå beskriva hur processen kommer
att se ut i framtiden.

Jenny Jensen och Anne Törnqvist, Tullverket
13.40

PAUS
Information om Seminarieblock C m m, se nästa sida

14.00

SEMINARIEBLOCK C
9. Tolka Tulltaxan
Vilken hjälp får du av Tulltaxan när du väl har klassificerat din vara? Lär dig mer
om hur du läser av de åtgärder som hör till varukoderna i Tulltaxan.

Andrea Calligaris och Anna Johansson Kostovski, Tullverket
10. Framtidens export
Tullverket har inlett arbetet med att ställa om exportproceduren utifrån den nya
tullkodexen. Här får du en summering av vad som pågår på EU-nivå, en övergripande tidsplan för omställningen, kunskap om exportproceduren på generell
nivå och en inblick i samarbetet med Norge.

Stefan Björkencrona och Petra Paulsson/Cecilia Tiger Fogman, Tullverket
11. EU:s nya system för tullbeslut – Customs Decisions System
Med EU:s nya tillståndshanteringssystem blir tillståndsflödet digitalt. Under
seminariet får du veta hur du får tillgång till systemet och hur du ansöker om
tillstånd i en digital värld.

Kristin Ene och Pär Lassesson, Tullverket
12. Handel med Norge
I dette seminaret får du en introduksjon til de viktigste aspektene du må tenke på
når du skal ha virksomhet i Norge. Vi ser hvilke forberedelser ditt foretak bør gjøre
før dere setter i gang, og gir praktiske råd om toll- og skatteformaliteter, slik at du
ikke støter på problemer i din Norgeshandel. Seminaret vil ta for seg et konkret
case som forbereder deg på en vellykket handel med Norge.

Knut Espen Johansen, Orkla Foods Norge och Charlotte Sandstedt Nordmark, KGH Customs Services
14.40

PAUS

15.05

The world according to Henrik Mitelman
Henrik Mitelman, tidigare chefsstrateg och analyschef på SEB, som vid ett flertal
tillfällen blivit utsedd till Sveriges bästa analytiker. Han är en färgstark profil och prisbelönt oberoende kolumnist i Dagens Industri och blev nyligen utsedd till Sveriges
bästa ekonomijournalist 2017.

Summering av dagen
16.00

AFTER TULL

