
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 när förtullning är betald helt eller 
delvis av avsändaren/exportören eller ska betalas helt eller 
delvis av deklarerad mottagare (som regel importör). För 
ytterligare information om tullregler, se tullmyndighetens-, 
skattemyndighetens- och övriga myndigheters hemsidor.

2.
För att möjliggöra för Bring att agera som direkt eller indirekt 
ombud måste deklarerad mottagare 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 införa; om varorna 
omfattas av restriktioner ska importören ha importtillstånd. 
All förtullningsdokumentation ska vara tillgängligt senast vid 
förtullningstillfället.

3.
Deklarerad mottagare har huvudansvaret för att korrekt 
information tillhandahålls inom tidsramen oavsett om denna 
dokumentation ska tillhandahållas av säljare/ exportör, 
varumottagare eller annan part. Deklarerad mottagares ansvar 
omfattar klassificering av varan för en korrekt beräkning av avgifter, 
jfr produktdatablad, produktkalkyler och andra förhållanden som 
påverkar tullvärdet. Deklarerad mottagare ansvarar för den 
arkiveringsplikt av dokumentation som föreligger enligt lag. 

4.
Om förtullningsinformation översänds via EDI, så används denna 
EDI information för förtullningen. EDI dokumentationen ska möta 
tullmyndighetens krav och överensstämma med eventuella fakturor 
och övrig förtullningsdokumentation. 
Vid avvikelse eller felaktig EDI- information som medför att Bring 
inte kan genomföra förtullningen i enlighet med regelverket 
för EDI förtullning, kommer Bring att efterfråga nödvändig 
tilläggsinformation. Oklarheter och merarbete i samband med detta 
kan medföra dröjsmål och extra kostnader som belastas kunden. 
Deklarerad mottagare bär risken och ansvaret för felaktigheter 
som tullmyndigheten upptäcker vid en räkenskaps- och/eller 
tullkontroll. 

5.
Deklarerad mottagare är ansvarig för att lämna korrekta 
tilläggsuppgifter som kan ha betydelse för tullhanteringen och 
tulldeklarationen, detta gäller även om informationen kommer ifrån 
exportör/ säljare eller annan part. Särskilda förhållanden kan t.ex. 
avse: 

• Livsmedel: Tullverket, Jordbruksverket och Livsmedelsverket delar 
ansvaret för att reglerna kring import av livsmedel efterföljs. Om 
importtillstånd krävs från Livsmedelsverket är deklarerad 
mottagare ansvarig för söka korrekt tillstånd för varan. Varor 
belagda med import/exportförbud. Se följande länkar:

• Tullverket
• Jordbruksverket
• Livsmedelsverket
• Verksamt.se (samlad myndighetsinformation)

• Y- koder som försäkrar att varan kan importeras/exporteras ska 
uppges av deklarerad mottagare vid import och deklarerad 
avsändare vid export. 

• Dokumentation för tullnedsättning, tullfrihet t.ex. EUR1/GSP 
certifikat eller kvotansökan för jordbruksprodukter.

Om villkor avseende tullbefrielse eller tullnedsättning har tidsfrister 
så måste detta klart framgå. 

6.
Incoterms är standardiserade leverensvillkor som beskriver vem 
som är ansvarig, bär risken och kostnader i samband med en 
transaktion samt anger när ansvaret övergår från säljare till köpare. 
Leveransvillkor ska vara angivet på handelsfakturan och ligger till 
grund för förtullningen.

I en handelsfaktura kan en exportör/säljare åta sig att täcka alla 
transportkostnader och ikläda sig all risk tills dess varan levererats, 
i tillägg till att helt eller delvis betala import-/exportavgifter. 
Fakturering av importavgifter sker alltid till deklarerad mottagare, 
företag är självt ansvariga för att deklarera mervärdesskatt till 
skattemyndigheterna.

Deklarerad mottagare är ansvarig för att i rätt tid betala tull och 
avgifter samt ev.  förtullningskostnader till Bring.

Förtullning, Import
Villkoren gäller för tulltjänster tillhandahållna av bolag ingående i Posten Norge AS koncernen, nedan kallat 
Bring, och underleverantörer till dessa. 
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https://www.bring.se/tull
https://www.tullverket.se/sv/foretag/importeravaror/vanligaimportvaror/importeralivsmedel.4.226de36015804b8cf353f10.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/handelmarknad.4.5abb9acc11c89b20e9e8000383.html
https://www.verksamt.se/utveckla/importera-eller-exportera/handel-med-varor/livsmedelsimport
https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/export-import-och-handel-inom-eu


7.
Deklarerad mottagare med tullkredit debiteras importavgifter 
direkt från tullmyndigheten. För momsregistrerade mottagare ska 
importmomsen redovisas till skattemyndigheten. Bring fakturerar 
deklarerad mottagare för ev. kostnader för förtullningsarbete. Om 
deklarerad mottagares tullkredit upphör ska detta omedelbart 
meddelas Bring, detsamma gäller om tullkredit erhålls igen. 

Deklarerad mottagare som saknar tullkredit hanteras genom 
ombudsförtullning där importavgifter kommer faktureras 
deklarerad mottagare för tjänsten. Vid fakturering via 
ombudsförtullning belastas deklarerad mottagare en 
utläggsprovision som ersättning till täckande av kreditkostnader 
och administration. 

Deklarerad mottagare är ansvarig för att korrekt moms redovisas 
till skatte-myndigheterna och för att betala tull och andra 
avgifter till tullmyndigheterna. Bring är inte ansvarigt för fel i 
förtullningsdokumentationen som medför felaktig förtullning 
eller förseningar (ansvar enligt Tullagen). Deklarerad mottagare är 
skyldig att hålla Brings skadeslös för samtliga tull- och avgiftskrav. 
Oriktiga tullkrav riktade till Bring kommer Bring belasta deklarerad 
mottagare.

8.
Vid retur/återexport av sändningar ska deklarerad mottagare 
ombesörja att korrekt tulldokumentation bifogas sändningen. Detta 
gäller oberoende av om det är hela eller delar av sändningen som 
returneras. Deklarerad mottagare är självt ansvarig för att ansöka 
om eventuell återbetalning av importavgifter.

9.
Vid fel eller brist i Brings tjänster som i huvudsak beror på att Bring 
inte utfört förtullningstjänsterna enligt avtalet med deklarerad 
avsändare/mottagare, så är Brings ersättningsansvar begränsat till 
de direkta kostnader som den deklarerade mottagaren kan visa att 
bristen förorsakat. Varans värde eller värdeminskning ersätts inte 
i de fall där Bring inte har utfört transportjänsten; vid de tillfällen 
Bring har utfört transporten är det Brings transportvillkor som styr 
rätten till eventull ersättning. Bring är inte i något fall ansvarigt för 
indirekta skador eller andra följdskador. Bring ansvarar inte för att 
korrekta avgifter som tull, moms och ev. tilläggsavgifter redovisas 
och betalas av deklarerad mottagare. Brings ansvar for tulltjänster 
är vidare begränsat till den ersättning Bring erhållit för aktuell 
tulltjänst och maximalt till SEK 10.000 per uppdrag och totalt SEK 
50.000 i de fall som samma fel har betydelse för flera uppdrag for 
samma importör eller exportör. 

10.
Svensk lag gäller för uppdraget. Tvist som inte kan ska lösas via 
medling ska avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt 
som första instans.  

11.
Personskydd: All behandling av personuppgifter i förbindelse med 
tulltjänsterna görs av Posten Norge AS 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. 

https://www.bring.se/privacy-policy



