Import av livsmedel
Den här broschyren vänder sig till dig som vill börja importera livsmedel yrkesmässigt.
Här får du information om vad du behöver tänka på. Det finns en del allmänna bestämmelser
som gäller alla typer av livsmedel.

Vad är livsmedel?

•

Du får bara föra in livsmedel yrkesmässigt i
landet om du är registrerad hos eller godkänd
av miljöförvaltningen eller motsvarande i din
kommun.

•

Alla livsmedel som du ska sälja i Sverige ska
vara märkta på svenska.

Behöver jag tillstånd?

•

Alla som yrkesmässigt importerar livsmedel ska
vara registrerade hos eller godkända av miljöför
valtningen eller motsvarande i respektive kommun.

De livsmedel som du importerar får inte inne
hålla otillåtna tillsatser.

•

För vissa livsmedel måste du göra en föranmälan senast en dag innan de kommer till
införselorten.

•

Hälsokostprodukter kan klassificeras som
läkemedel.

Livsmedel är varor, både bearbetade och
obearbetade som är avsedda att ätas eller drickas av
människor. Som livsmedel räknas också tuggummi
och i vissa fall vatten.

Vilka regler gäller
för import av livsmedel?
Bestämmelserna som rör livsmedel är uppdelade i
två huvudkategorier, animaliska och icke-animaliska
livsmedel. Animaliska livsmedel är produkter från
djurriket, till exempel kött, fisk och ägg samt bered
ningar som innehåller sådana produkter, andra livs
medel är icke-animaliska. Olika myndigheter kan
vara ansvariga och en mängd föreskrifter gäller. Till
exempel så får import av animaliska livsmedel bara
ske från länder och anläggningar som är godkända
för export till EU.

Några generella regler
Det finns några punkter som är särskilt viktiga för
dig som livsmedelsimportör att känna till:

Varför finns det importrestriktioner?
För att skydda vår hälsa och miljö finns det
restriktioner att ta hänsyn till. Begränsningarna ska
förhindra smitta till växter, djur eller människor,
skydda växter och djur som är utrotningshotade,
eller undvika att vi och vår omgivning skadas på
något annat sätt.
Animaliska produkter samt en del icke-
animaliska produkter har särskilda införsel
bestämmelser. EU-kommissionen utfärdar skydds
föreskrifter som innebär restriktioner vid import av
vissa livsmedel under vissa perioder och från vissa
geografiska områden. Föreskrifterna gäller både
animaliska och icke-animaliska livsmedel. Kontakta
Livsmedelsverket för närmare information.
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Regler för import av animaliska
livsmedel
Godkända anläggningar

Du får bara importera animaliska livsmedel från
länder och anläggningar som är godkända för export
till EU. Det är EU-kommissionen som ger sitt till
stånd. På Livsmedelsverkets webbplats, slv.se kan
du se vilka anläggningar som är godkända.
Föranmälan

Du ska i god tid anmäla en importsändning med
animaliska produkter från tredjeland till gräns
kontrollstationen. Dessa sändningar måste kunna
kontrolleras vid gränsen. Du hittar en bra förteck
ning över vilka produkter som omfattas av kravet på
kontroll och föranmälan på slv.se.
Införselorter för animaliska livsmedel

Du får bara ta in animaliska livsmedel i landet
vid vissa gränskontrollstationer. Anledningen till
det är att animaliska livsmedel måste genomgå en
veterinärkontroll för att säkerställa att de u ppfyller
villkoren för import. Animaliska livsmedel kan
du ta in vid följande orter: Arlanda, Göteborg,
Helsingborg och Landvetter.

Regler för import av
icke-animaliska livsmedel
Jordbruksprodukter är produkter från jordbruket
och livsmedelsindustrin. Exempelvis spannmål
såsom mjöl och ris. Många jordbruksprodukter
kräver importlicens. Vilka varor som kräver licens
kan du få reda på genom att söka i tulltaxan i Taric
söksystem, på vår webbplats, tullverket.se. Om du
behöver en importlicens ska du kontakta Jordbruks
verket.
Färska frukter och grönsaker ska uppfylla handels
normer och måste genomgå kvalitetskontroll. Vissa
färska frukter och grönsaker som kan vara angripna
av allvarliga växtskadegörare ska dessutom ha ett
sundhetscertifikat. Det är ett dokument som den
ansvariga myndigheten i exportlandet utfärdar.
Frukter och grönsaker som ska ha sundhetscertifikat
ska också genomgå växtskyddskontroll. Kontakta
Jordbruksverket för mer information.

Alkoholhaltiga drycker kräver importtillstånd.
Kontakta Storföretagsskattekontoret Ludvika
enheten för mer information.
Hälsokostprodukter kan bli klassificerade som läke
medel. För att importera läkemedel krävs tillstånd.
Kontakta Läkemedelsverket för mer information om
vilka produkter det gäller.

Föranmälan
För vissa icke-animaliska livsmedel måste du göra
en föranmälan senast en dag innan de kommer till
införselorten. De livsmedel som kan bli aktuella är:
Vegetabilier

Vegetabilier, födoämnen ur växtriket, till
exempel jordnötter, paranötter och torkade fikon.
Bestämmelser om föranmälan av vegetabilier hittar
du på slv.se. Där finns också information om vilka
produkter som omfattas av kravet på föranmälan
och kontroll.
Färska frukter och grönsaker

Färska frukter och grönsaker som ska genomgå
kvalitetskontroll eller växtskyddskontroll ska du
föranmäla till Jordbruksverket.
Föranmälan för kvalitetskontroll och växtskydds
kontroll gör du genom Jordbruksverkets e-tjänst
Anmäla import eller på en blankett som du får från
Jordbruksverket. Där lämnar du uppgifter om vilken
sorts livsmedel det gäller, hur mycket och när du
beräknar att varorna kommer.

Regler för import av
ekologiska livsmedel
För att få saluföra livsmedel som ekologiska inom
EU behöver du visa upp ett kontrollintyg för Tull
verket vid importtillfället. Du behöver detta intyg
för varje sändning av ekologiska produkter. Förutom
kontrollintyget behöver du i regel ett importtillstånd
för ekologiska produkter. Livsmedelsverket utfärdar
dessa importtillstånd och ansvarar för tillämpningen
av bestämmelserna för ekologiska produkter.
På tullverket.se Innehåll A–Ö finns informa
tion om hur du deklarerar och vilka p rodukter som
omfattas.
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Vilka avgifter ska jag betala?
Vid importen ska du som regel betala tull. Tull
satsen är fastställd i tulltaxan (Taric söksystem). För
att få reda på tullsatsen måste du klassificera din
vara, vilket innebär att du ska hitta rätt varukod. När
du har klassificerat varan söker du på varukoden och
importlandet i Taric söksystem för att få reda på hur
mycket tull du ska betala.
För vissa livsmedelsvaror kan det också till
komma andra avgifter som du ska betala till oss.
Även dessa hittar du i Taric söksystem. Där kan du
se om din vara berörs av sådana avgifter och hur
mycket du i så fall måste betala.
Du ska också redovisa importmoms till
Skatteverket i din momsdeklaration. Momsen är
12 procent på livsmedel, men 25 procent på
alkoholdrycker.

Tulltaxan
Tulltaxan är en systematisk förteckning över varor,
varukoder och tullsatser. I Taric söksystem på
tullverket.se kan du söka i tulltaxan.

Exempel på avgifter
Exempel på avgifter du kan behöva betala utöver
tull är stickprovsavgift, växtskyddsavgift, kvalitets
kontrollavgift och alkoholskatt.
Stickprovsavgift

Den kommunala miljö- och hälsoskyddsnämnden
gör ibland en undersökning av din import för att
bland annat kontrollera bekämpningsmedelsrester
i varan. Har du en vara som omfattas av detta
ska du betala avgiften även om de inte gör någon
undersökning.
Växtskyddsavgift

Växtskyddsavgift är en avgift som ska täcka kostna
derna för växtskyddskontrollen.
Kvalitetskontrollavgift

Om du importerar färska frukter och grönsaker ska
de genomgå en kvalitetskontroll. Du betalar då en
avgift som kallas kvalitetskontrollavgift för att täcka
kostnaden för kontrollen.

Skatt på alkohol

Importerar du alkoholvaror ska du betala alkohol
skatt.

Olika sätt att beräkna tull
Det finns två olika sätt att beräkna tullavgiften.
Antingen räknar du ut den med utgångspunkt från
•
•

varans värde (värdetull), eller
per kvantitet (vikt eller volym).

Det är varukoderna i tulltaxan som avgör om du ska
beräkna avgifterna på värdet eller kvantiteten. För
vissa livsmedel ska du betala både värdetull och tull
per kvantitet. Det framgår av tulltaxan vilka varor
det gäller. Tull per kvantitet betalar du enligt ett
belopp som står i tulltaxan eller enligt en särskild
lista över avgifter. Dessa avgifter kan du se i tull
taxan. De är baserade på särskilda tilläggskoder.

Minimi- och maximitull
Vid vissa varukoder i tulltaxans tullsatskolumn kan
du hitta uttrycken MIN eller MAX. Minimi (MIN)och maximi (MAX)-tullar är så kallade alternativa
tullar och innebär att du ska jämföra dessa med den
normala tullen.

Exempel på minimi- och maximitull
0704 90 10 00 Vitkål och rödkål… 12 % MIN 3.65
kr/100 kg
Texten ska tolkas på följande sätt:
Normaltullsatsen är 12 % av varans tullvärde.
Minimitullen är 3.65 kr/ 100 kg. Normaltullsatsen ska
jämföras med minimitullen och den som ger den
högsta tullavgiften ska användas. Endast i de fall när
normaltullsatsen är lägre än minimitullen ska minimitullen användas.
När det gäller maximitullen gör du på samma sätt. Du
jämför maximitullen med normaltullsatsen men använder i det här fallet det som ger den lägsta tullavgiften.
Maximitullen används alltså endast i de fall när den
normala tullsatsen blir högre än maximitullen.
Man kan säga att minimi- och maximitullarna är en
lägsta och högsta norm för vilka avgifter som gäller för
varan.

Vad är ingångsprissystemet?
Ingångsprissystemet är ett importsystem som g äller
för vissa frukter och grönsaker. Ingångspriset avgör
vilken tullsats som gäller för dessa produkter. Det
finns tre alternativ för att fastställa produktens
ingångspris. Alternativen är fakturerat belopp
(transaktionsvärdet), redovisat belopp (värdet vid
konsignation) eller ett schablonvärde som fastställs
av EU-kommissionen.
Om du köpt varan kan du antingen använda
fakturavärdet eller schablonvärdet för att fastställa
ingångspriset. Om schablonvärdet är högre än
varans fakturavärde kan detta innebära att tullsatsen
blir lägre. Det värde du valt som ingångspris ska
också vara produktens tullvärde.

När använder jag mig
av ett enhetspris?

port av varor som inte tillverkas inom EU i tillräck
lig omfattning, dels att begränsa importen av varor
om importen är till skada för näringslivet inom EU.
En tullkvot är en viss mängd eller ett visst värde
av en vara som sammanlagt kan importeras tullfritt
eller till lägre tull än den normala under en angiven
tidsperiod. När kvoten är fylld faller tullförmånen
bort och du får därefter betala full tull.
Importen av varor som omfattas av kvotbestäm
melserna regleras antingen genom importlicenser
eller genom först till kvarn-förfarandet. När du
använder importlicenser så ansöker du i förväg
om kvottilldelning hos Jordbruksverket. Använder
du förfarandet med först till kvarn, ska du begära
tilldelning av kvoten i tulldeklarationen när du
anmäler varan till fri omsättning. Du kan läsa mer
om tullkvoter på jordbruksverket.se.

Var hittar jag reglerna?

Importerar du frukt eller grönsaker i konsignation
kan du använda dig av enhetspriser. Det är EUkommissionen som fastställer enhetspriserna var
fjortonde dag. Varukoden styr de avgifter som du
ska betala för varan.
Konsignation är en form av kommissionshandel
som innebär att varorna förblir exportörens egendom
tills de sålts till tredje man. Detta innebär i sin tur att
försäljningspriset inte har fastställts för dessa varor när
de övergår till fri omsättning.

Vad är en utjämningsavgift?
En utjämningsavgift kan under vissa perioder och
under vissa omständigheter läggas på en vara vid
import för att skydda producenter av liknande varor
inom EU. Avgiftens storlek beror på varans import
pris jämfört med de minimipriser som EU-kommis
sionen fastställer.

I Tullverkets författningshandbok V:1 hittar du
importföreskrifterna för livsmedel och livsmedels
tillsatser.

Jag vill ha mer information!
Sök gärna information i Taric söksystem på
tullverket.se om de livsmedel du planerar att
importera. Där hittar du importbestämmelser och
information om tullsatser och andra avgifter för alla
slags livsmedel och livsmedelsberedningar.

Kontakt med andra myndigheter
Livsmedelsverket, Box 622, 751 26 Uppsala
Telefon: 018-17 55 00, www.slv.se
Jordbruksverket, 551 82 Jönköping
Telefon: 0771-223 223, www.jordbruksverket.se
Storföretagsskattekontoret, 771 83 Ludvika
Telefon: 0771-778 778, www.skatteverket.se
Läkemedelsverket: Box 26, 751 03 Uppsala
Telefon: 018-17 46 00, www.lakemedelsverket.se

Vad är en tullkvot?
För att styra importen av vissa varor finns det ett
kvotsystem. Syftet med kvoter är dels att säkra im

Box 12854, 112 98 Stockholm
Telefon: 0771-520 520
tullverket.se

Tv 790.23 • Juni 2015

4 (4)

