Kontrollrutin gällande träemballage från Kina och Vitryssland – för importörer
1. Urval av vilka kontroller som ska göras
Du som importerar de aktuella KN-numren blir ibland kontaktad av Jordbruksverket via e-post med
uppmaning att anmäla aktuella importer under angiven period. I mailet finns en anmälningsblankett som
ska fyllas i och bifogas i mail till Jordbruksverket. Jordbruksverket svarar på mailet och meddelar om det
blir kontroll eller inte.
Det är viktigt att du som importör gör anmälan till Jordbruksverket så snabbt som möjligt för att
minimera risken för förseningar. För sändningar som kontrolleras på någon av Jordbruksverkets
importkontrollplatser, som finns i Stockholm, Arlanda, Göteborg, Landvetter, Helsingborg och Malmö,
ska anmälan ha kommit in senast kl 10:00 vardagen innan sändningen finns tillgänglig för kontroll. Om
du har önskemål om kontroll på annan plats behöver din anmälan komma in till Jordbruksverket senast
fem dagar innan sändningen finns tillgänglig för kontroll.
Om din sändning blivit utvald för kontroll ska du ange åtgärdsindikator 12 (call-me kod) i
tulldeklarationen och skriva i fält 44 att sändningen ska kontrolleras av Jordbruksverket.
2. Kontrollen
Kontrollen görs lämpligen vid Jordbruksverkets importkontrollplatser. Det kan även ske på tullager efter
överenskommelse med Jordbruksverket. Kontrollen måste genomföras före övergång till fri omsättning,
dvs på ett tullager. Resultatet av kontrollen kommer i form av ett beslut per e-post med kopia till
Tullverket.
Vid kontrollen undersöker kontrollanten om träemballaget är behandlat och märkt enligt den
internationella standarden ISPM 15 och att träemballaget inte är angripet av allvarliga skadedjur.
Du behöver se till att de delar av sändningen som vi vill kontrollera lastas ur. Du är skyldig att se till att
det finns maskinförare och truck eller annan lastningsutrustning på plats om det behövs.
Vid godkänd kontroll –
I beslutet från Jordbruksverket finns ett sändningsnummer som du som importör anger i
tulldeklarationens fält 44. Skriv i fritextfältet att sändningen är kontrollerad av Jordbruksverket och
godkänd, ange sändningsnumret för att sändningen ska klareras.
Vid underkänd kontroll –
Följ instruktioner från Jordbruksverket gällande åtgärder i det specifika fallet.
3. Anmälan till Tullverket
För samtliga importer med de specificerade KN-numren från Kina och Vitryssland gäller att importören
ska ta ställning till om det är träemballage eller inte. Det görs i särskilda upplysningar, fält 44, av
tulldeklarationen. Ange dokumentkod 9040 ”Sändning med träemballage” eller dokumentkod 9041
”Sändning utan träemballage” i tulldeklarationen.
4. Växtskyddsavgift
Varje import av specificerade KN-nummer med träemballage ska erlägga en växtskyddsavgift på 160 kr
per tull-id, avgiften tas ut genom tullräkningen.
Förenklad handläggning
För att hålla ner administrativa och ekonomiska kostnader för alla parter har importörerna ett stort
eget ansvar på detta kontrollområde. Om det skulle visa sig att denna frihet under ansvar missköts
riskerar det enskilda importföretaget fördröjd importklarering hos Tullverket. Det finns då risk att

även importer av andra varuslag än de specificerade för detta kontrollområde drabbas av förseningar
och fördröjd klarering.

