
1.
All förtullning utförs i enlighet med gällande lagar och regler. 
Tjänsterna som utförs av Bring är beskrivna på www.bring.se/tull. 
Dessa villkor gäller oavsett om tjänsten förtullning är inkluderad 
i fraktpriset eller köpes som en separat tilläggstjänst. För mer 
information om regelverk knutna till export sök på tullverket.se.

2.
För att möjliggöra för Bring att agera som direkt eller indirekt 
ombud måste deklarerad exportör förse Bring med en fullmakt enl. 
artikel 5 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 
1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (tullkodex). 
Alla nödvändiga uppgifter för att få tullbehandling och förtullning 
av en sändning utförd, ska klart framgå utav faktura och/eller 
annan dokumentation; t.ex. fraktsedel, certifikat, tillstånd. De 
aktuella varorna ska vara tillåtna att föra ut ur Sverige; om varorna 
omfattas av restriktioner ska exportören ha exporttillstånd. 
All förtullningsdokumentation ska vara tillgängligt senast vid 
förtullningstillfället.  
                            
3.
Alla nödvändiga upplysningar för att få utfört tullbehandling och 
förtullning ska klart framgå av faktura, proformafaktura och/
eller annan dokumentation som t e x fraktbrev, certifikat, licenser, 
exporttillstånd eller dylikt. De aktuella varorna ska vara tillåtna 
att föras ut och restriktionsbelagda varor måste dokumenteras 
med exporttillstånd. Var uppmärksam på att även om Svenska 
myndigheter tillåter att varorna sändes ut ur landet, kan det vara 
restriktioner för att importera varan i mottagarlandet. Bring som 
transportör har egna regler för förbjudet innehåll och det är viktigt 
att exportören respekterar de gällande reglerna för sändningar 
som transporteras av Bring. Förtullningsdokumentation ska följa 
sändningen och alla förtullningsdokument ska uppvisas senast vid 
förtullningstillfället.

Huvudregel vid exportdeklaration/förtullning:
• Gäller alla försändelser mellan Sverige och länder utanför EU 

oavsett varuvärde.
• Varor med exportrestriktioner (t e x vapen, antikviteter) oavsett 

varuvärde.
• Varor som tillfälligt ska föras ut ur landet:
- Retur för kredit
- Reklamation
- Garantireparation
- Ordinär reparation

• Varor som återexporteras och som har varit föremål för tillfällig 
införsel i Sverige (max 24 månader).

• Reglerna kan ändras av tullmyndigheten; se ”tullverket.se”.

4.
Deklarerad exportör är ansvarig för att faktura/
förtullningsdokumentation motsvarar mottagarlandets regelverk. 
Bring ansvarar inte för tullbehandling i mottagarlandet, med mindre 
detta är särskilt avtalat.

5.
Deklarerad exportör har ansvaret och risken för korrekt och snabb 
överföring av dokumentation för tullklarering. Den deklarerade 
exportören ansvarar för att lämna en produktbeskrivning/
specifikation, helst genom klassificering/tariffiering ned på 
varulinjenivå. Detta säkerställer en korrekt tulldeklaration, se 
ytterligare information i produktdatablad, produktberäkningar och 
andra villkor som påverkar tullvärdet. En korrekt exportdeklaration 
är viktig för korrekt importdeklaration i mottagarlandet, samt 
korrekt statistik för Sverige. Den deklarerade exportören 
ansvarar för lagstadgade lagringsskyldigheter för all 
tullklareringsdokumentation.

6.
Den deklarerade exportören ansvarar för att tillhandahålla 
ytterligare information om särskilda exportvillkor som kan påverka 
tullklarering och förtullning:

Särskilda regler vid export av livsmedel. 

Tullverket, Jordbruksverket och Livsmedelsverket delar ansvaret för 
att reglerna kring export av  livsmedel efterföljs.

Livsmedel är varor som är avsedda att ätas eller drickas av 
människor. Det gäller både bearbetade och icke bearbetade 
produkter. Tuggummi och i vissa fall vatten räknas även in under 
livsmedel.

Vid export av alla typer av livsmedel hänvisar vi därför till följande 
länkar:
• Tullverket  
• Jordbruksverket 
• Livsmedelsverket
• Verksamt.se (samlad myndighetsinformation)
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Villkoren gäller för tulltjänster tillhandahållna av bolag ingående i Posten Norge AS koncernen,  
nedan kallat Bring, och underleverantörer till dessa. 
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Det som är viktigt att påtala är att alla tillstånd och dokumentation 
måste vara i sin ordning före Bring påbörjar transporten. Det åligger 
kunden att ombesörja att alla tillstånd är beviljade samt att all 
information nödvändig för att utföra tulldokumentation finns Bring 
tillhanda.

7.
Om tullinformation/handelsfaktura eller artikelinformation skickas 
in via EDI är det EDI-dokumentationen som ligger till grund för 
förtullningen. Tull-EDI filen (XML) ska levereras i enlighet med Brings 
specifikationer och innehåll i filen ska motsvara tullmyndigheternas 
krav och överensstämma med eventuella fakturor eller annan 
pappersbaserad förtullningsdokumentation. Vid avvikande eller 
bristfällig EDI-information som medför att Bring inte kan genomföra 
förtullning i förhållande till riktlinjer för EDI-förtullning, kommer 
Bring att efterlysa nödvändig tilläggsinformation. Inkonsekvenser 
och ytterligare arbete i detta avseende kan medföra förseningar 
och ökade kostnader som kommer debiteras den deklarerade 
exportören. Om tullmyndigheten upptäcker avvikelser vid en 
revision- och/eller tullkontroll i exportörens distributionskedja är 
detta deklarerad exportörs ansvar och Bring ska hållas skadelös. 

8.
Incoterms är en uppsättning standardiserade regler om 
leveransvillkor. Se ”incoterm”. Leveransvillkor ska vara nedskrivna 
på handelsfakturan och ligga till grund vid förtullning. Bring gör 
uppmärksam på att fakturering av avgifter tillbaka på avsändaren 
inte alltid är något Bring eller andra speditörer i mottagarlandet 
erbjuder.

9.
Deklarerad exportör är ansvarig för att betala Bring för 
förtullningskostnader och för eventuella köpta tilläggstjänster som 
Bring utför.

Exportbevis hämtas via Tullverkets webportal där deklarerad 
exportör måste anmäla sig för att erhålla personlig inloggning. Kod 
30400 anges på exportdokumentet om det rör sig om en direkt 
export från Sverige till tredje land men behöver ej anges om det rör 
sig om indirekt export från Sverige via annat EU-land.

Vid fel i förtullningsdokumentation som medför felaktig förtullning 
eller förseningar, ansvarar Bring inte för eventuella straffavgifter 
eller motsvarande ekonomiska sanktioner och deklarerad exportör 
ska hålla Bring skadelös från alla krav.

10.
Vid retur/reexport av sändningar ska deklarerad exportör se till 
att korrekt faktura/tulldokumentation bifogas sändningen. Detta 
gäller oberoende av om hela eller delar av sändningen returneras. 
Deklarerad exportör är själv ansvarig för att ansöka om rättelse/
omprövning av exportavgifter. Bring kan eventuellt utföra detta som 
en tilläggstjänst.

11.
Vid fel eller brist i Brings tjänster som i huvudsak beror på att Bring 
inte har utfört förtullningstjänsterna i enlighet med normal god 
facklig standard, är Brings ersättningsansvar begränsat till de 
direkta kostnader som den deklarerade exportören kan visa att 
bristen förorsakat.  Varans värde eller värdeminskning ersätts inte. 
Bring är inte i något fall ansvarig för indirekta skador eller andra 
följdskador. För lite inbetald exportavgift av deklarerad exportör 
ersätts inte. Brings ansvar för tulltjänsterna är vidare begränsat 
till den ersättning Bring erhållit for aktuell tulltjänst och maximalt till 
SEK 10000 per uppdrag och totalt SEK 50000 i de fall som samma fel 
har betydelse för flera uppdrag för samma exportör. 

12.
Svensk lag gäller för uppdraget. Tvist som inte kan ska lösas via 
medling ska avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt 
som första instans.  

13.
Personskydd: All behandling av personuppgifter i förbindelse med 
tulltjänsterna görs av Posten Norge AS koncernen i enlighet med 
kraven som alltid är angivna i EU General Data Protection Regulation 
(GDPR). För mer upplysningar hänvisar vi till våra hemsidor som 
behandlar personskydd och säkerhet. 


