
Din personliga kontakt 
för rätt tullhantering
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Snabba förändringar ökar kraven

Regelverket kring tullhantering är inne i en omfattande 
förändringsprocess. Implementering av ny lagstiftning 
kommer att ske från 2016 till 2020. Detta medför utökade 
krav på företag. Området är redan idag komplext och kan 
många gånger uppfattas som både snårigt och svårt att 
överblicka. Och det är lätt att göra fel. 

Det krävs inarbetade rutiner, erfarenhet och specialist
kunskap för att säkerställa att tullproceduren blir effektiv 
och hanteras på rätt sätt. 

Effektiv tullhantering med kontroll och överblick

Som kund hos oss kan du vara säker på att tullfrågor är en 
integrerad del av de frakt och logistiktjänster vi erbjuder. 
Du har alltid lätt att nå din egen specialist i teamet med dina 
frågor. Basen i tullteamets arbete är tulldeklarationer i 
handel med länder utanför EU.

Vi är vana vid, och hanterar dagligen, alla de 
frågeställningar som dyker upp i samband med 
tullfrågor kopplade till import och export. Det kan 

handla om import och exportdeklarationer, transitering, 
tullager, veterinärgods, Intrastat, kvoter, licenser och 
passiv eller aktiv förädling.

Vårt sätt att arbeta betyder snabbare och smidigare flöde i 
hela proceduren med Tullverket tack vare vår AEOcertifiering. 
Som godkänd ekonomisk aktör arbetar vi sedan många år 
tillbaka för kostnadseffektiv och korrekt tullhantering.

”Vårt sätt att arbeta betyder  snabbare och 
smidigare flöde i hela proceduren med 
Tullverket tack vare vår AEO-certifiering.”
Maria Wedlin, Tullspecialist på InfraNordic

InfraNordic är AEO-certifierade enligt EU:s och Tullverkets regelverk.
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”Vinsten är minskad 
kapitalbindning och 
förbättrat likviditet.”

”Du har alltid samma 
kontakt person i ditt team”

”Utnyttja vår erfarenhet 
och gör rätt från början”

Jennie Sörquist
Affärsutveckling
InfraNordic
031-333 20 89

Maria Wedlin
Tullspecialist
InfraNordic
031-333 27 94 

Anna Jonsson
Tullspecialist
InfraNordic
031-333 27 81

Med gedigen erfarenhet av tullfrågor tillför vi 
specialist kunskap. Till ditt förfogande har du 
alltid samma team som arbetar med dina 
uppdrag. En tätt sammansvetsad grupp som kan 
dina behov och önskemål.

Vi finns vid sin sida. Där du behöver. När du 
behöver. Vi möter dig med all vår kompetens 
och erfarenhet och ett personligt engagemang 
och en service som du inte trodde fanns längre.

Hos oss vet du alltid vem du talar med. 

En specialist som kan tullfrågor.

Vårt personliga tullteam 
står till ditt förfogande

Med vårt sätt att jobba skapar vi 
hela tiden ökad effektivitet och 
lönsamhet för våra kunder.

Välkommen att kontakta oss  
om du vill veta mer om hur ni  
kan dra nytta av våra specialist
kunskaper inom tull.
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Normalt förfarande: Godset anmäls till 
förtullning vid import tillfället och tull och andra 
skatter betalas. Införselmoms redo visas från 
2015 direkt till Skatteverket för företag som är 
moms registrerade i Sverige. För privatpersoner 
och företag som inte är momsregistrerade i 
Sverige hanteras importmomsen på samma 
sätt som tidigare. Importdeklaration kan göras 
direkt vid gränsen eller från tullager. 

Förenklat förfarande:  
Vid importtillfället anmäls 
godset till förtullning, men inga 
av gifter betalas förrän den 
kompletterande import
deklarationen lämnas in.

Kompletterande 
 deklaration: Efter att  
man gjort ett förenklat 
för  farande av import
deklaration ska en komplet
terande deklaration lämnas 
till Tullverket och avgifter 
betalas. Införselmoms 
hanteras på samma sätt 
som vid normalt förfarande.

Tullkredit: Har importö
ren ingen egen tullkredit 
hos Tullverket kan 
InfraNordics tull kredit 
som ombud användas. Vi 
agerar då som betalnings 
förmedlare gentemot 
Tullverket och importören 
betalar avgifterna till oss 
istället. Införselmomsen 
hanteras enligt normal 
förfarande ovan.

Temporär import: Temporär import 
innebär att man tillfälligt importerar 
godset för att senare återexportera 
det i oförändrat skick. Importören kan 
då bli helt, eller delvis, befriad från att 
betala importavgifterna. Temporär 
import används t ex vid utställningar 
eller för yrkesutrustning.

Aktiv förädling: Om varorna ska 
bearbetas och därefter expor teras som 
en förädlad produkt kan man göra en 
import deklaration – aktiv förädling.  
Det innebär att importören kan slippa 
betala importavgifter vid importtill
fället eller att tull beloppet återbetalas 
vid återexport till land utanför EU.

Olika typer  
av import
deklarationerImporttjänster

Transitering:  
Vi utför alla typer av transite
ringar, både på normalt gods 
och känsligt gods. Transitera 
gods innebär att man flyttar 
gods inom eller genom ett eller 
flera länder utan att betala 
importavgifter. Transitering 
används om godset inte ska 
införtullas vid ankomsten. 

Godkänd mottagare:  
Vi kan agera som ombud och 
hjälpa er att avsluta transite
ringar som kommer till ert lager.

Intrastat:  
Vi kan hjälpa till med 
intrastat redovisning om ert 
 företag skall redovisa detta 
till Statistiska Centralbyrån.

Vi är vana vid, och hanterar dagligen, alla de 
frågeställningar som dyker upp i samband med 
tullfrågor kopplade till import. 
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Exporttjänster

Temporär export:
Om man skall ställa ut på en mässa 
eller utföra arbete i annat land och 
behöver ta med yrkes utrustning gör 
man en temporär export. Det 
innebär att man anmäler gods till 
export och återimporterar det i 
oförändrat skick.

Exportdeklaration:
Exportdeklaration görs när EU gods 
skall skickas från EU till tredje land 
och för oförtullat gods som går till 
tredje land och som ligger på tullager 
eller kvalitetssäkrat lager.

Passiv förädling:
EU gods skickas från EU till tredje 
land och därefter ska det åter
importeras efter att ha bearbetats. 
Man anmäler då godset till export 
och betalar inga importavgifter eller 
lägre avgifter vid återimporten.

InfraNordic är IATAackrediterad Cargo Agent.

Transitering:
Vi utför alla typer av transi teringar, 
både på normalt gods och känsligt 
gods.  Transitera gods innebär att man 
flyttar gods inom eller genom ett eller 
flera länder utan att betala importav
gifter. Transitering används om 
godset skall skickas från tullager.

Förändrade regler för importmoms
Redovisningen av importmoms för momsregistrerade företag har 
flyttats från Tullverket till Skatteverket. Samtidigt är ett nytt begrepp, 
Monetärt tullvärde, infört. Det monetära tullvärdet utgörs av varans 
värde, frakt, försäkring samt eventuella kostnader i tredje land.

Beskattningsunderlaget för moms utgörs av monetärt tullvärde, 
inklusive eventuell tull och andra statliga skatter eller avgifter, samt 
bikostnader. Exempel på bikostnader är terminalavgifter, hamn varu
avgifter, provision, emballage, transport och försäkringskostnader 
som är kända vid importtillfället och har uppkommit inom EU fram till 
bestämmelseorten och som inte redan ingår i tullvärdet. Allt styrs av 
transporthandlingen och vad det står i den. Alla momsregistrerade 
företag måste själva redovisa dessa siffror till Skatteverket i sin 
momsdeklaration.

Utnyttja fördelarna med tullager  
vid import och export
Oförtullade varor kan förvaras på samma lager som allt förtullat gods. 
Gods som ligger i tullager ligger oförändrat på lager och anmäls till ett 
godkänt tullförfarande först vid uttagningstillfället. Ditt företag slipper 
att tull och annan skatt tas ut under lagringstiden. Dessutom kräver 
Tullverket ingen importlicens för varorna så länge de ligger på tullagret.  

”Vi hjälper er med 
redovisning och 
momsdeklaration”
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InfraNordic startades det händelserika 
året 1968. Idag är vi ett högmodernt 
logistik företag anpassat efter dagens 
globaliserade och digitaliserade värld. 

För oss är varje kund unik. Därför kan vi 
också erbjuda unikt effektiva och 
kostnads smarta logistiklösningar. Vi är ett 
familjeägt, fristående logistik företag i 
andra generationen med ett världs om
spännande nät av kvalificerade partners i 
alla logistikled.

Våra kunder är både storföretag och 
 mindre företag i alla branscher. Genom 
vår oberoende ställning kan vi i alla delar 
fritt välja de lösningar som bäst tillgodoser 
varje kunds intressen.

Vi erbjuder totala logistik
upplägg. Eller avgränsade 
specialist tjänster inom trans
port, spedition och lager. Vad 
du än väljer möter vi dig och 
dina behov med ett personligt engage
mang och en personlig service som du inte 
trodde fanns längre.

”Med vårt sätt att jobba skapar 
vi hela tiden ökad effektivitet 
och lönsamhet för våra kunder”
Jennie Sörquist, Affärsutveckling, InfraNordic

InfraNordic har kvalitetssäkrat verksamheten 
enligt ISO 9001 och ISO 14001.
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