
 

 

 

 

PROGRAM TULLDAGEN I MALMÖ 

DEN 8 OKTOBER 2019 

 

8.30 Registrering 

 

9.00 Välkommen till Tulldagen 2019! 

 Moderator under Tulldagen: Per Tryding, Handelskammaren 

 

 Per Anders Lorentzon, Handelskammaren 

 

 Aktuellt från Tullverket 

 Charlotte Svensson, Generaltulldirektör, Tullverket 

  

 Internationell handel – Paneldiskussion 

Ulrika Badenfelt, PwC, Pernilla Johansson, Handelskammaren och 

Lars Karlsson, KGH Global Consulting AB 

 

10.00 P A U S 

 

10.30 Vad är på gång inom tullområdet på lång och kort sikt? 

 Stefan Björkencrona och Kenneth Persson, Tullverket 

 

11.00 P A U S 

 

11.20 S E M I N A R I E B L O C K  A 

 

1. Inblick i tullvärlden 

  Det finns olika sätt att importera och exportera beroende på vad du vill 

göra med din vara. Ibland kanske du vill skjuta upp betalningen av tull, 

skatt eller andra avgifter fram tills du ska använda varan. Vi presenterar 

några förfaranden som kan ge en ekonomisk fördel. Du får också tips 

på vilka tillstånd du behöver och hur du kan använda Tullverkets 

webbtjänster. 

  Representant från Tullverket 
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2. Mässa, varuprov eller turné – använd en ATA-carnet! 

Ett tullpass för dina varor som ger en smidig gränspassage när du 

tillfälligt ska besöka länder utanför EU. Vi går igenom från ansökan och 

praktisk hantering till framtidens digitala ATA-carnet. 

  Mariette Gunnarsson och Monica Svensson, Handelskammaren 

 

3. Varors ursprung – frågor och svar  

Hur tar jag reda på om min vara är en ursprungsvara? Vad innebär 

ursprungskriterierna i Japan-avtalet? Hur ska en leverantörsdeklaration 

fyllas i? Fakturadeklaration eller ursprungsförsäkran? Dessa och några 

andra vanliga frågor kommer vi att besvara på detta seminarium.  

Representant från Tullverket 

 

12.00 L U N C H 

 

13.00 S E M I N A R I E B L O C K  B 

 

4. Bindande klassificeringsbesked – för vem och varför? 

  Ett bindande klassificeringsbesked underlättar för dig som handlar med 

svårklassificerade varor. Vi berättar om varför du kan ha nytta av ett 

sådant besked men också om det nya digitala ansökningsförfarandet 

som gäller från och med den 1 oktober. 

  Representant från Tullverket 

 

5. Nya leveransvillkor – Incoterms® 2020 

Incoterms® 2010 håller just nu på att revideras för att bättre möta hur 

verkligheten ser ut nu med exempelvis ökade krav på säkerhet. Den nya 

utgåvan Incoterms® 2020 kommer att lanseras i september 2019 och 

träder i kraft den första januari 2020. Du får en genomgång av de 

viktigaste förändringarna mellan Incoterms® 2010 och de nya Inco-

terms® 2020.  Syftet är att ge en uppdaterad kunskap om de regelverk 

som styr ansvaret för godset samt hur bör man tänka och resonera för 

att komma fram till det villkor som passar bäst för just din affär. 

Tell Hermanson, Norventa AB 
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6. Varför ska man vara en godkänd ekonomisk aktör? 

  Detta seminarium riktar sig till dig som funderar på att ansöka om, eller 

vill veta mer om AEO-tillstånd. Vilka är fördelarna? Vad förväntar sig 

Tullverket från ditt företag? Vi ger praktiska tips och berättar om den 

digitala hanteringen som införs den 1 oktober.   

  Representant från Tullverket 

 

13.40 P A U S 

 

14.00 S E M I N A R I E B L O C K  C 

 

7. Sanktioner – Screening Best practice 

(Mer information följer) 

  Olof König, Baker McKenzie Advokatbyrå och företagsrepresentant 

 

8. EU:s momsreform – vad vet vi och vad är vägen framåt? 

Samtidigt som den svenska momsdebatten lyser med sin frånvaro 

reformeras EU:s momsregler i snabb takt. Flera nya regler med direkt 

påverkan på handel med såväl EU-länder som tredjeland har antagits. 

Vad innebär dessa regler för internationell handel, vad var deras syfte 

och vart är vi på väg? 

  Erik Blomquist och Robert Lönn, Svenskt Näringsliv 

 

9. Tullvärde – tre heta frågor i EU 

Tullverkets nationella specialist ger dig senaste nytt om de tullvärde-

frågor som just nu diskuteras i tullexpertgruppen för tullvärde i Bryssel.  

  Representant från Tullverket 

 

14.40 P A U S 

 

15.05 Framtiden är redan här! 

 Fredrik Svedberg. Vd, LogTrade AB 

 

 Summering av dagen 

 

16.00 A F T E R  T U L L. 


