
FAKTABLAD

Export av varor
Den här informationen vänder sig till dig som ska börja exportera varor till ett land utanför  

Europeiska Unionen (EU). Här kan du läsa om hur du kan lämna din exportdeklaration och om 

du kan behöva tillstånd för att få exportera varorna.

Vad är export?
Export innebär att du för ut en gemenskapsvara 
från EU:s tullområde. När du exporterar varan ska 
du först lämna en elektronisk exportdeklaration till 
Tullverket. Du kan lämna den själv eller ta hjälp av 
ett ombud som är registrerat hos oss.

Elektronisk exportdeklaration lämnar du antin-
gen via TID (Tullverkets Internetdeklaration) eller 
via EDI (Electronic Data Interchange). Du kan läsa 
mer om att skicka tulldeklarationen elektroniskt på 
sidan 2 och i broschyren Elektronisk uppgiftsläm-
ning som finns på vår webbplats, tullverket.se.

Vissa varor omfattas av exportrestriktioner. Det 
är därför nödvändigt att du känner till de villkor 
som gäller för den vara du tänker exportera.

Europeiska Unionen
Sverige är medlem i EU som är en tullunion. Det 
innebär att det inte finns några tullar mellan med-
lemsländerna men däremot en gemensam tullmur 
mot omvärlden. 

EU:s inre marknad medför att det i princip är fri 
rörlighet för varor mellan länderna i EU. Du behö-
ver alltså inte lämna en exportdeklaration när du 
säljer varor till ett land inom EU:s tullområde.   

Trots den fria rörligheten finns det vissa begräns-
ningar eftersom varje EU-land har rätt att i vissa fall 
stoppa varor med hänsyn till skydd för miljö, hälsa 

och säkerhet. Exempel på det är narkotika, läkeme-
del och vapen. I tullsammanhang talar vi om EU:s 
tullområde. 

De områden och länder som inte ingår i tullom-
rådet kallas tredjeland. Export innebär att du för ut 
en gemenskapsvara från EU:s tullområde till andra 
länder än de i faktarutan nedan. 

EU:s skatteområde
Det finns delar av ovanstående länder i EU:s tullom-
råde som inte ingår i EU:s mervärdesskatteområde.

Det innebär att du som avsändare ska lämna 
uppgifter om utförsel i en exportdeklaration när du 
för ut varor till dessa områden. 

Det gäller bland annat Åland och Kanarieöarna 
samt vissa områden som hör ihop med Frankrike, 
Grekland, Italien, Spanien, Storbritannien och 
Tyskland.

EU-länder
Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, 
Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, 
Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, 
Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritan-
nien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Öster-
rike.
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Vissa varor -  
särskilda bestämmelser
Om din vara omfattas av exportrestriktioner måste 
du i allmänhet ha en exportlicens eller någon form 
av tillstånd. Här är några exempel på varor som 
omfattas av exportrestriktioner, ansvarig myndighet 
inom parentes:

Jordbruksprodukter (Jordbruksverket)• 
Kulturföremål (Riksantikvarieämbetet)• 
Utrotningshotade djur och växter (Jordbruks-• 
verket) 
Krigsmateriel (Inspektionen för strategiska • 
produkter)
Produkter med dubbla användningsområden• 

       (Inspektionen för strategiska produkter)
Radioaktivt avfall (Strålsäkerhetsmyndigheten)• 
Förbrukade köldmedier, exempelvis kylskåp, • 
frysar, luftkonditioneringsanläggningar innehål-
lande ozonnedbrytande ämnen (Naturvårdsver-
ket)

För att få tillstånd att exportera en vara som omfat-
tas av exportrestriktioner ska du kontakta ansvarig 
myndighet.

Det kan dessutom förekomma sanktioner mot 
vissa länder i form av handelsrestriktioner för 
särskilda varor. I vissa fall kan man ändå få tillstånd 
att exportera sådana varor. I dessa fall krävs export-
licens.

I Sverige är det Kommerskollegium och Inspek-
tionen för strategiska produkter som är ansvariga för 
sådana tillstånd.

Föranmälan
EU har beslutat att från den 1 juli 2009 ska alla va-
ror som förs in eller ut ur gemenskapen föranmälas 
hos tullmyndigheten. Syftet är att skydda EU från 
farliga varor och leva upp till de ökade säkerhets-
kraven i världshandeln. 

Vad innebär föranmälan vid export?
Föranmälan vid export inkluderas i exportdeklara-
tionen och därför har denna utökats med ett antal 
uppgifter.

Hur långt i förväg du ska lämna föranmälan 
beror på transportsättet, det rör sig om tider från 30 
minuter från flygplats till 24 timmar före lastning i 
avgångshamn.

På vår webbplats, tullverket.se kan du läsa mer om 
föranmälan och där hittar du också handledningar 
som talar om vilka uppgifter exportdeklarationen 
ska innehålla.

Klassificering
När du deklarerar en vara för export måste du ange 
en varukod. Varukoden är en sifferkod som beskri-
ver varan och den styr vilka bestämmelser som 
gäller vid import och export.

Alla varukoder finns samlade i tulltaxan. Vid 
export består varukoden normalt av åtta siffror.

Läs mer om klassificering i broschyren  
Klassificering av varor på vår webbplats,  
tullverket.se.

Tulltaxan hittar du i Taric Söksystem på vår webb-
plats, tullverket.se. Tulltaxan finns också i tryckt 
version som du kan beställa hos Fritzes Kundser-
vice, fritzes.se.

Skicka tulldeklarationen 
elektroniskt
För att få lämna uppgifter elektroniskt behöver du 
tillstånd från oss. Du kan välja mellan två system, 
EDI (Electronic Data Interchange) eller TID (Tull-
verkets Internetdeklaration).

EDI innebär att du kan kommunicera direkt med 
oss. Då behöver du en särskild programvara, som 
exempelvis kan arbeta tillsammans med ditt  
affärsdatasystem. Den information som behövs för 
uppgiftslämningen hämtas då från affärsdatasyste-
met för att skapa det elektroniska dokument som du 
sänder till TDS (Tulldatasystemet).

En aktuell lista över programleverantörer hittar 
du på vår webbplats, tullverket.se. Har du många 
tulldeklarationer är EDI ett bra alternativ.

TID innebär att du lämnar deklarationer via In-
ternet. Du skriver in dina uppgifter i ett elektroniskt 
formulär.

TID vänder sig främst till dig som inte har så 
många deklarationer. Läs mer på vår webbplats, 
tullverket.se och i broschyren Elektronisk uppgifts-
lämning.

Tulltaxan upptar i systematisk form de varor som 
förekommer i den internationella handeln. I tulltaxan 
förtecknas varukoder och tullsatser.
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Så här fungerar  
elektronisk uppgiftslämning
Du registrerar exportuppgifterna i deklarationen och 
skickar den till oss genom det elektroniska medde-
landet UNU. Din exportdeklaration får då ett tull-id, 
ett unikt id-nummer för din deklaration. 

Sedan ska du begära klarering, det vill säga få 
exporten godkänd, hos tullklareringsexpeditionen 
på den ort/plats där varorna lastas eller packas för 
export, det vill säga exporttullkontoret. Varorna 
ska finnas tillgängliga om vi vill göra en kontroll.

Du begär klarering genom att skriftligt lämna 
uppgift om tull-id. Har du varor som kräver tillstånd 
för att få exporteras ska du även kunna visa en ex-
portlicens eller motsvarande handling för oss.

När tullklareringsexpeditionen har godkänt och 
klarerat din deklaration får du ett exportföljedo-
kument, ett så kallat EAD (Export Accompanying 
Document). Detta exportföljedokument ska du ta  
med dig till den tullklareringsexpedition där varorna 
lämnar EU:s tullområde, det vill säga utfartstull-
kontoret.

Vad händer  
när varorna lämnar EU?
När varorna kommer till utfartstullkontoret ska du 
lämna exportföljedokumentet. Det dokumentet visar 
att exporten är godkänd av oss. Utfartstullkontoret 
bevakar att varorna som anmälts till export verkli-
gen lämnar gemenskapen. De rapporterar tillbaka 
till exporttullkontoret om de uppmärksammar några 
oegentligheter eller om godset lämnat gemenskapen 
utan anmärkningar.

Exportbevisning
Om du vill ha bevis på att varorna lämnat EU måste 
du skriva koden 30400 i fältet Särskilda upplys-
ningar/Kod. 

Vid direkt export är det utfartstullkontoret som 
stämplar EAD. Detta gäller då som bevis för att dina 
varor fysiskt har lämnat EU.

EAD lämnas då till den person, vanligtvis chauffö-
ren eller speditören, som fysiskt finns vid utfartstull-
kontoret. Du får sedan själv se till att EAD kommer 
till dig.

Har du ingen som kan ta med dokumentet från 
utfartstullkontoret kan du skicka med ett frankerat 
kuvert.  Detta exemplar kan du behöva om du till 
exempel exporterar varor under passiv förädling 
eller temporär export och behöver exportbevis. Läs 
mer om temporär export och passiv förädling på 
sidan 5.

Vid indirekt export sker motsvarande åtgärder 
elektroniskt i ECS (Exportkontrollsystemet). Be-
viset på att dina varor fysiskt lämnat EU får du med 
post från exporttullkontoret. Beviset skickas endast 
om du angett koden 30400 i din exportdeklaration, 
och först då utfartstullkontoret på elektronisk väg 
meddelat exporttullkontoret att varorna lämnat EU. 

Hur förenklar jag  
mina exportrutiner?
För dig som har omfattande exportverksamhet finns  
det enklare sätt att lämna dina deklarationer. Det 
innebär att du sparar både tid och resurser.

I Sverige använder vi i huvudsak ett förenklat 
förfarande vid export. Det är lokalt klareringsförfa-
rande export (godkänd exportör). För att få tillgång 
till denna förenkling måste du ha tillstånd från oss.

En förutsättning för att du ska kunna använda 
denna förenkling är också att du har tillstånd till 
elektronisk uppgiftslämning.

Direkt export är när din vara lämnar EU från samma 
land som som du anmäler varan till export i, det vill 
säga exporttullkontor och utfartstullkontor är i samma 
land.

Indirekt export är när din vara lämnar EU i ett annat 
land än där den anmäldes till export, det vill säga 
utfartstullkontoret är i ett annat land än exporttullkon-
toret.

ECS (Export Control System)
Exportkontrollsystemet innebär att information 
om exportsändningar överförs  elektroniskt mellan 
medlemsländerna. Det innebär att exporttullkontoret 
skickar uppgifter om exportsändningen i förväg till 
det utfartstullkontor som du angivit i din deklaration. 
Utfartstullkontoret rapporterar sedan tillbaka till export-
tullkontoret.

Exporttullkontor är den tullklareringsexpedition där du 
lämnar din exportdeklaration.

Utfartstullkontor är den tullklareringsexpedition där 
dina  varor lämnar EU:s tullområde.
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Lokalt klareringsförfarande 
export (godkänd exportör)
Lokalt klareringsförfarande är ett förenklat förfa-
rande som ger dig smidigare tullrutiner. Tillstånd till 
lokalt klareringsförfarande vid export innebär att du 
är godkänd exportör. 

Tillståndet ger dig möjlighet att uppfylla export-
formaliteterna i dina egna lokaler eller på andra 
platser som Tullverket har anvisat eller godkänt.

När du skickar exportdeklarationen via EDI el-
ler TID genom det elektroniska meddelandet UGE 
så innebär det att du samtidigt begär klarering av 
varorna. 

Varorna ska finnas tillgängliga för kontroll när vi 
tar emot exportdeklarationen. I deklarationen talar 
du om var du ska lasta godset. Detta gör du genom 
att fylla i en särskild kod, godslokalkod, som du får 
i tillståndet till lokalt klareringsförfarande export. Vi 
vet då var godset finns om vi vill undersöka det.

När du fått klartecken från TDS att ärendet har 
klarerats får du skicka iväg varorna. Du skriver själv 
ut exportföljedokumentet som du sedan ska visa upp 
vid utfartstullkontoret.

Hur söker jag tillstånd till lokalt  
klareringsförfarande export (godkänd 
exportör)?
Tillstånd till lokalt klareringsförfarande export (god-
känd exportör) kan sökas antingen av ett företag 
som själv ska exportera sina varor eller av ett om-
bud som lämnar exportdeklarationer för andras 
räkning. Som ombud måste du också ha ombudstill-
stånd.

Du ansöker om tillstånd till lokalt klareringsför-
farande export på blanketten, Ansökan om tillstånd 
till förenklade förfaranden, Tv 760.60.

Ansökningsblanketten innehåller även ett Kom-
pletterande formulär-EXPORT som du ska fylla i.  
Allmänna upplysningar om företaget lämnar du i en 
bilaga, Bilaga till ansökan om lokalt klareringförfa-
rande, Tv 760.53.

Ansökan ska vara underskriven av firmatecknare 
och du ska skicka den tillsammans med bilagan till 
den adress som står i blanketterna.

Förutsättningar för att få tillstånd
Förutsättningarna för att få tillstånd till lokalt klare-
ringsförfarande export (godkänd exportör) är att

du skickar in dina deklarationer elektroniskt till • 
oss antingen via EDI eller TID. Har företaget 
en EDI-lösning måste du skicka in en kopia på 
produktionsmedgivandet för meddelandet UGE 
tillsammans med ansökan
kriterierna om solvens, efterlevnad och ett • 
tillfredsställande system för affärsbokföring ska 
vara uppfyllda.

För att uppfylla de krav som ställs ska ditt företag 
ha goda rutiner för att sköta tullhanteringen. Ruti-
nerna ska vara dokumenterade antingen elektroniskt 
eller i pappersform, vara kända inom företaget, 
finnas tillgängliga för alla användare samt kontinu-
erligt uppdateras. 

Vi rekommenderar att du dokumenterar dina 
rutiner enligt Vägledning för tillstånd till lokalt kla-
reringsförfarande som du hittar på vår webbplats, 
tullverket.se.

Om ditt företag har AEO-status anses du redan 
uppfylla förtutsättningarna för lokalt klareringsför-
farande vad gäller solvens, efterlevnad och affärs- 
bokföring. Ytterligare prövning av nämnda krav 
behöver då inte göras.

Du kan läsa mer om AEO (Authorised Economic 
Operator) på sidan 6. 

Exportmedgivande ZEM
För att skriva ut exportföljedokumentet EAD behö-
ver du kunna ta emot det elektroniska exportmed-
givandet ZEM. Du som lämnar exportdeklarationer 
via EDI och har tillstånd till lokalt klareringsförfa-
rande export (godkänd exportör) behöver ansöka om 
tillstånd, göra nödvändiga systemtester och få pro-
duktionsmedgivande för att kunna använda ZEM.

Utökat tillstånd till lokalt  
klareringsförfarande
Har du direkt export från Sverige, kan du generera 
bevis om klarering via TDS. Det gör du genom det 
elektroniska meddelandet ZKB (klareringsbevis 
export). Klareringsbeviset ersätter exportföljedoku-
mentet EAD och innebär att informationen från en 
klarerad exportdeklaration skickas elektroniskt till 
en mottagare, till exempel till en utskeppningshamn. 
För att generera ZKB behöver du utöka ditt tillstånd 
till lokalt klareringsförfarande export (godkänd 
exportör).
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Mottagaren av ZKB, det vill säga en hamn eller en 
flygplats måste i sin tur ha tillstånd från oss för att ta 
emot klareringsbevis export.

Om jag skickar ut  
varor tillfälligt?
Vill du exportera varor tillfälligt till ett land utanför 
EU och avsikten är att dessa ska komma tillbaka 
till Sverige, kan du använda dig av temporär export 
eller passiv förädling.

Temporär export
Temporär export använder du när du skickar ut 
varor tillfälligt och avsikten är att de ska returneras 
till Sverige i oförändrat skick. Det kan vara utställ-
nings- eller undervisningsmaterial, viss yrkesutrust-
ning, varuprover, emballage eller specialverktyg för 
tillverkning av importvaror.

 Har du exporterat dina varor från gemenskapen 
behöver du inte betala tull och moms för dem vid 
återimporten, under förutsättning att du kan styrka 
exporten.

Det är viktigt att du kan säkerställa identifiering-
en av varorna och att du vid återimporten har någon 
handling som kan styrka exporten.

Passiv förädling
Passiv förädling kan du använda om du tillfälligt 
exporterar dina varor till ett land utanför EU för be-
arbetning eller reparation. Varorna återimporterar du
sedan tullfritt eller med nedsatta importtullar. 

Observera att du måste ansöka om ett särskilt till-
stånd för att kunna använda dig av passiv förädling.
Om du ska skicka ut en vara för reparation kan du 
ansöka om tillstånd till passiv förädling direkt i
exportdeklarationen.

Mer om detta kan du läsa i broschyren Passiv 
förädling för dig som bearbetar varor utanför EU, 
som du hittar på vår webbplats, tullverket.se. 

Ursprungsintyg
EU har slutit frihandelsavtal med en rad olika län-
der. Det innebär att om din vara är helt framställd 
i EU eller tillräckligt bearbetad så att varan har 
ursprung i EU kan den få tullfrihet eller tullnedsätt-
ning i importlandet. Som exportör är det viktigt att 
du känner till reglerna som finns i avtalen när du 
utfärdar ett ursprungsintyg.

De ursprungsintyg som används vid export till 
länder som frihandelsavtalen omfattar är varucerti-
fikat EUR.1 samt varucertifikat EUR-MED, eller de 
förenklade formerna fakturadeklaration och EUR-
MED-fakturadeklaration.

När du har fyllt i ett varucertifikat ska det stämp-
las av svensk tullmyndighet eller, mot avgift, av en 
auktoriserad handelskammare.

Fakturadeklarationen är en bestämd formulering 
som du skriver på exportfakturan. 

För att förenkla tullrutinerna kan ett företag 
ansöka om tillstånd att utfärda de olika faktura-
deklarationerna oavsett varornas värde. 

Information om hur du ansöker om ett sådant till-
stånd hittar du på vår webbplats, tullverket.se under 
Ursprungsvaror. 

Vid export till Turkiet kan du utfärda ett varucer-
tifikat A.TR för de flesta varor. För att utfärda ett så-
dant intyg räcker det att din vara är i fri omsättning i 
EU, det finns alltså inget krav på ursprung.

A.TR är en blankett som också ska stämplas av 
Tullverket, om du inte har tillstånd av oss att själv 
utfärda den.

Du kan läsa mer om vilka länder EU har frihan-
delsavtal med, var du kan få tag på de olika blanket-
terna och hur du ska fylla i dessa på vår webbplats, 
tullverket.se under Ursprungsvaror. Där hittar du 
också faktabladet Export till länder som har frihan-
delsavtal med EU eller export till Turkiet.
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Tänk på att Certificate of origin, ett ursprungsintyg 
som en handelskammare utfärdar, inte har med EU:s 
frihandelsavtal att göra. 
Detta ursprungsintyg kan mottagaren ibland kräva 
på grund av importbestämmelser, exempelvis när 
det gäller att fastställa ursprunget för varor som om-
fattas av antidumpningsbestämmelser eller licens- 
och övervakningsbestämmelser.

Vilka bestämmelser i import-
landet behöver jag ta hänsyn 
till?
I det här faktabladet tar vi upp vad du bör tänka på 
vid export av varor från Sverige. Innan exporten kan 
det vara viktigt att du tar reda på vilka bestämmelser 
du som exportör måste ta hänsyn till i det land du
exporterar varorna till, det vill säga importlandet. 
För information om dessa bestämmelser hänvisar vi 
till Exportrådet, swedishtrade.se.

Dessutom ger Exportrådet information om de ur-
sprungsregler och krav på ursprungsintyg som gäller 
enligt de frihandelsavtal som EU har ingått med ett 
stort antal länder. Exportrådets nättjänst Frihandels-
guiden beskriver utförligt reglerna för frihandeln.

Certifiering-vägen till säker 
och korrekt utrikeshandel
För att förenkla din tullhantering ytterligare och för 
att få ökad service, kvalitet och effektivitet i tull-
hanteringen kan du bli certifierad i vårt tullsystem 
Servicetrappan. Du får en smidigare gränspassage 
för dina varor och dina kostnader för tullhanteringen 
minskar.En förutsättning för att bli certifierad är att 
du har kvalitetssäkrat alla dina rutiner enligt Väg-
ledning för certifiering. Vägledningen är tillgänglig 
kostnadsfritt dygnet runt på Tullverkets webbplats, 
tullverket.se. Efter certifiering får du status som 
godkänd ekonomisk aktör (AEO) med giltighet i 
hela EU.


