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❑Vad innebär det att intyga att en vara har preferentiellt ursprung?

❑Hur går Tullverkets kontroller till? 

❑Ursprungsregler 

❑Styrkande handlingar

❑Importörens kunskap 

❑Konsekvenser vid felaktigt ursprung 

Agenda 



Preferentiellt ursprung – förmånsursprung

❑Frihandelsavtal 

✓ Bestämmelser, regler om ursprung, i avtalet

✓ Hur en vara blir ursprungsvara

✓ Ursprung behöver kunna styrkas

❑Ett ursprungsintyg upprättas (export) eller åberopas (import)

❑Bestämmelser om samarbete och efterkontroll 
(verifikationsförfrågan, ursprungsförfrågan)

https://www.tullverket.se/sv/foretag/exporteravaror/frihandelvidexport.4.6ac2c843157b7beb007322.html
https://www.tullverket.se/sv/foretag/importeravaror/frihandelvidimport.4.226de36015804b8cf3535fa.html


❑Kunskap om sina produkter

❑Kunskaper om frihandelsavtal 

❑Inneha styrkande handlingar

Exportörens ansvar



Typer av ursprungsintyg

❑Certifikat som utfärdas av Tullverket eller en handelskammare

❑Deklarationer om ursprung som upprättas av exportören

❑Fakturadeklaration, ursprungsdeklaration och 
ursprungsförsäkran



Tullverket kontrollerar ursprung

❑Förfrågan från utlandet 

❑Skyldighet att utreda 

❑Tidsfrist för granskningen 

❑Exportörens kunskap förutsätts



Kontrollens innehåll

❑Klassificering

❑Vilken bearbetningsregel

❑Val mellan regler

❑Pris fritt fabrik  

❑Styrkande handlingar

❑Ger besked 



❑Några exempel:

–Vässning, rengöring, polering och målning

❑Definitioner i avtalen

Otillräcklig bearbetning



Värderegel

❑Exempel: Tillverkning vid vilket värdet av allt använt material 
inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

❑Allt använt material = allt material som inte är 
ursprungsmaterial

❑Pris fritt fabrik enligt definition i avtalet



❑Tillverkning utgående från material enligt vilket 
HS-nummer som helst, utom material enligt samma 
HS-nummer som produkten

❑Klassificera färdig vara samt allt ingående material

Nummerväxlingsregel



Styrkande handlingar

❑Leverantörsdeklaration, ursprungsintyg

❑Kalkyl

❑Faktura

❑Broschyr eller produktblad



Leverantörsdeklarationer

❑Styrker ursprung inom EU

❑Per sändning eller för längre tid

❑Mallar i genomförandeförordningens bilagor 22-15 och 22-16

❑Styrkande handlingar även till leverantörsdeklarationerna

❑tullverket.se – sök på Leverantörsdeklarationer

https://www.tullverket.se/sv/foretag/exporteravaror/frihandelvidexport/styrkandehandlingar/leverantorsdeklarationer.4.1ae34b17159018cf7a6583.html
https://www.tullverket.se/sv/foretag/exporteravaror/frihandelvidexport/styrkandehandlingar/leverantorsdeklarationer.4.1ae34b17159018cf7a6583.html


Exempel på kalkyl
Export till Norge Värderegel − 40 %

Fakturor styrker värde på material och färdig vara

Material Inköp Styrkande handling Värde

A Sverige Leverantörsdeklaration 100

B Tyskland 150

C Schweiz Ursprungsintyg 50

D USA 150

Total materialkostnad 450

Pris fritt fabrik 1 000

40 % icke-ursprungsmaterial tillåtet 400

Material vars ursprung måste styrkas 50



Exempel på kalkyl
Nummerväxlingsregel HS-nummer 7326

Material HS-nummer

Plåt 7211

Nit 7318

Lödmaterial 8311

Plastinsats 3926

Kartong 4819



Importörens kunskap

❑Frihandelsavtalen mellan EU – Japan och Storbritannien

❑Konfidentiell information 

❑Vem kan använda importörens kunskap? 



Rätta sin tulldeklaration – importörens 
kunskap

❑Val i efterhand

- Ej inledd kontroll 

- Man har haft ursprungsförsäkran vid importtillfället

- Fel angiven dokumentkod



Kontroll av ursprung vid 
importörens kunskap







Vad händer om ursprunget inte kan 
styrkas vid en kontroll? 

❑Tillstånd/registrering kan påverkas 

❑Uppdebitering av kund

❑Uppdebitering av deklarant 

❑Rättsliga konsekvenser



Tack för visat intresse!
Besök oss gärna i Tullverkets monter eller på www.tullverket.se


