
 

 

 

 

PROGRAM TULLDAGEN I MALMÖ 

DEN 30 NOVEMBER 2021 

 

8.30 Registrering 

 

9.00 Välkommen till Tulldagen 2021! 

 Moderator under Tulldagen: Per Tryding, Handelskammaren 

 

 Per Anders Lorentzon, Handelskammaren 

 

 Aktuellt från Tullverket 

 Charlotte Svensson, Generaltulldirektör, Tullverket 

  

 Internationell handel – Paneldiskussion 

Carolina Dackö, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Lars Karlsson, A.P. Möller 

Mærsk (HQ) och Emma Sävenborg, Kommerskollegium 

 

10.00 P A U S 

 

10.30 Vad är fokus inom tullområdet? 

 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. Grunder i tullhantering 

  Varför är det så viktigt med kunskap om klassificering, ursprung 

och tullvärde? Vi resonerar bland annat kring rollfördelningen 

mellan deklarant och ombud, styrkande handlingar och vikten av 

goda rutiner för egenkontroll. Det här seminariet riktar sig framför- 

allt till dig som vill veta mer om grunderna i tullhantering.  

  Kristina Berglund och Andrea Calligaris, Tullverket 
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2. Ursprungskontroller 

Att yrka på förmånsbehandling ställer krav på kunskap om varornas 

ursprung. Vilken dokumentation krävs? Hur går Tullverkets kontroller 

till och vilka skyldigheter har ni som företag? Vilka konsekvenser leder 

det till om ni gör fel? 

  Hoger Ibrahim och Peter Klingner, Tullverket 

 

3. Combiterms 2020 – Kopplingen till Incoterms® 2020  

Hur kompletterar Combiterms 2020 och Incoterms® 2020 varandra och 

hur tydlig behöver man vara för att inte drabbas av obehagliga över-

raskningar?  Combiterms är en svensk fördelningsnyckel och kan 

användas för att undvika eventuella tolkningsproblem vid användning 

av Incoterms® vad gäller kostnadsfördelningen mellan säljaren och 

köparen under en transport. 

Under detta seminarium kommer vi att peka ut ett antal fallgropar, men 

även några goda exempel. Vi kommer även presentera vad som är 

nyheterna i Combiterms 2020 jämfört med den senaste versionen från 

2011. Detta seminarium är lättare att följa om man har tidigare erfaren-

het av Incoterms®. 

Susanne Karlsson, Transportindustriförbundet 

 

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. Digitala tillstånd förenklar din tullhantering 

  En stor del av tillståndsverksamheten har redan digitaliserats men 

vissa pappersbaserade processer finns kvar. Tullverket ger en läges-

beskrivning av hur den fortsatta planen för en helt digitaliserad till-

ståndshantering ser ut samt informerar om andra aktuella frågor 

inom området.   

  Anna Berg och Pär Lassesson, Tullverket 

 

5. Trade Compliance – viktigare än någonsin 

Att ha koll på vem eller vilka man gör affärer med är A och O. 

Nya exportbegränsningar införs både mot företag, enskilda 

personer och länder. Vid det här seminariet kommer du att få 

tips om vad man ska tänka på innan man exporterar sin vara. 

Olof Johannesson och Olof Köning, Baker McKenzie Advokatbyrå 
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6. Omställning import 

  Våren 2022 börjar införandet av det nya importsystemet som 

alla importörer ska ansluta sig till. Vad innebär det nya uppgifts- 

lämnandet för er? Hur förbereder ni er på bästa sätt? Hör Tull- 

verket berätta om den kommande förändringen som omfattar 

standardtulldeklarationer.  

  Henrik Sjökvist och Katarina Spolén, 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. Harmonized System 2022 

Den 1 januari 2022 börjar en ny version av HS-nomenklaturen att gälla. 

Här får du veta mer om de viktigaste förändringarna och andra nyheter 

i HS-nomenklaturen som du har nytta av när du klassificerar varor. 

  Anneli Fristedt och Ulla Larsson, Tullverket 

 

8. Aktuellt på frihandelsfronten 

EU håller på att förhandla fram fler frihandelsavtal som ska förenkla 

handel både vid import och export. Här får du senaste nytt om vilka 

avtal som är på gång. Dessutom kommer du att få information om 

erfarenheterna med de senaste avtalen, bland annat Vietnam och 

Storbritannien. 

  Emma Sävenborg, Kommerskollegium 

 

9. Hur påverkas din verksamhet av momsregler? 

Hur påverkas du som företag av införda och kommande moms- 

förändringar vid handel med EU-länder? Momsen har en stark 

koppling till tull när det gäller internationell handel, så även för 

en tullfunktion är det viktigt att känna till vad som händer på 

momsområdet och hur det påverkar den egna verksamheten. 

Vad innebär införda quick fixes och vilka förändringar innehåller 

”e-handelspaket” som träder i kraft 1 juli 2021? Vilka andra 

aktuella frågor för stora och små varuhandlande företag är hetast 

just nu?  

  Marie Hedin, KPMG och Peter Hellman Västsvenska Handelskammaren 
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14.40 P A U S 

 

15.05 Internationellt samarbete avslöjade stor knarkhärva 

När en nederländsk lastbil rullar in i Trelleborgs hamn är en större styrka 

av civil spaningspersonal från tullkriminalen och polisen redo att följa 

denna resa. Spåren leder tillbaks till Nederländerna där ett laboratorium 

och narkotika för miljonbelopp påträffas. Nu börjar jakten för att hitta det 

kriminella nätverket som ligger bakom. 

 

Ingrid Lamberth, Tullverket, deltog i operationen. Hon ger oss en unik inblick 

i tullkriminalens arbete och berättar hur det legala godsflödet kan utnyttjas 

för narkotikasmuggling.  

 

16.00 Summering av dagen – Avslutning 


