FÖRSÄKRAN FÖR TULLFRIHET
för varor avsedda för skydd mot och bekämpning av covid-19

Försäkran ska fyllas i av verksamhetsansvarig vid det organ eller den organisation
som ska använda varorna för bekämpning av covid-19
Organets/organisationens namn

Organisationsnummer

Postadress

Telefonnummer

Kontaktperson

Mobilnummer

E-postadress

Importör (om annan än ovan)
Importörens namn

Organisations-/personnummer

Postadress

Telefonnummer

Kontaktperson

Mobilnummer

E-postadress

Uppgifter om varorna för vilka tullfrihet begärs
Varubeskrivning

Kvantitet

KN-nr enligt den
vägledande förteckningen1

Tull-id
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Försäkran
För att Tullverket ska kunna bedöma om er organisation har rätt till tullbefrielse behöver ni lämna
ytterligare information. Det är viktigt att ni fyller i försäkran korrekt. Vi ber er därför att noggrant läsa
igenom alternativen och välja de som stämmer in på er verksamhet.
De uppgifter ni lämnar kommer att ligga till grund för Tullverkets bedömning av om tullbefrielse kan
beviljas. Felaktiga uppgifter kan leda till avslag och att eventuella avgifter debiteras. Uppgifterna kan
komma att granskas av Tullverket vid en efterkontroll.
Organisation

Jag intygar att vår organisation är (sätt kryss i ruta framför tillämpligt alternativ):
☐ ett offentligrättsligt organ, såsom en statlig myndighet, en regional eller kommunal verksamhet.
☐ ett annat offentligrättsligt organ, till exempel ett privat företag som (1) tillhandahåller offentlig
verksamhet, (2) vars verksamhet är offentligrättsligt reglerad och (3) är kontrollerad av
myndigheter.
☐ en katastrofhjälporganisation, en välgörenhetsorganisation eller en filantropisk organisation som
har godkänts av Tullverket som mottagare för tullfri import.
Användning av varor

Jag försäkrar att de på första sidan angivna varorna är avsedda för (sätt kryss i ruta framför tillämpliga
alternativ):
☐ att kostnadsfritt delas ut i vår verksamhet till personer som drabbats av eller riskerar att drabbas
av covid-19 eller som deltar i bekämpningen av covid-19-utbrottet.
☐ att kostnadsfritt ställas till förfogande i vår verksamhet för personer som drabbats av eller riskerar
att drabbas av covid-19 eller som deltar i bekämpningen av covid-19-utbrottet, samtidigt som
varorna förblir vår egendom.
☐ att endast användas inom den offentligt finansierade delen av verksamheten (gäller endast andra
offentligrättsliga organ som har både privat och offentlig verksamhet).
☐ att tillgodose vår godkända katastrofhjälporganisations behov under den period då vi ger
katastrofhjälp till personer som drabbats av eller riskerar att drabbas av covid-19 eller som deltar i
bekämpningen av covid-19-utbrottet.
Rutin för tullhantering

☐ Jag försäkrar också att:
• vi kommer att upprätta en förteckning över de varor vi erhåller tullfrihet för. Vilka uppgifter
förteckningen ska innehålla kan du läsa om här2,
• om inte varorna kommer till avsedd användning eller inte längre kommer att användas av oss
för att bekämpa covid-19 kommer vi att anmäla det till Tullverket och betala tull för varorna
om inte Tullverket medger annat. Vi är medvetna om villkoren i artiklarna 78–80 i rådets
förordning (EG) nr 1186/2009, se sidan fyra, samt
• vi kommer att underlätta alla kontroller som Tullverket anser nödvändiga för att säkerställa
att villkoren för tullfrihet är eller förblir uppfyllda.
Om information och villkor

☐ Jag försäkrar också att vi har tagit del av informationen och villkoren för tullfri import av varor för
skydd mot och bekämpning av covid-19 på Tullverkets webbplats2.
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https://www.tullverket.se/sv/foretag/importeravaror/tullfriavaror/varoravseddaforskyddmotochbekampningavcovid19.4.226de36015804b8cf3537
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Försäkran av mottagande organ/organisation vid överlåtelse, uthyrning eller lån av
covid-19-varor som tidigare har importerats tullfritt enligt kommissionens beslut
(EU) 2020/491.
Den som vill överta, hyra eller låna varor avsedda för skydd mot och bekämpning av covid-19 från en
annan tullfrihetsberättigad organisation ska fylla i samtliga fält i blanketten utom fälten ”Importör” och
”Tull-id”.
Utöver detta ska i fältet nedan uppgifter om det organ/organisation som ni köper, hyr eller lånar varorna
från lämnas. Den ifyllda blanketten skickar ni till det/den organ/organisation som ska bifoga er försäkran
vid sin anmälan till Tullverket om överlåtelse, uthyrning eller lån av covid-19-varor som de tidigare har
importerat tullfritt enligt kommissionens beslut (EU) 2020/491.
Namn på det/den organ/organisation som överlåter etc. varorna till er

Organisationsnummer

Postadress

Telefonnummer

Kontaktperson

Mobilnummer

E-postadress

Tänk på att Tullverkets godkännande krävs före en överlåtelse etc. kan äga rum.
De uppgifter ni lämnar kommer att ligga till grund för Tullverkets bedömning av om varorna kan överlåtas,
hyras ut eller lånas ut till er. Uppgifterna kan komma att granskas av Tullverket vid en efterkontroll.

Underskrift av den som är ansvarig för verksamheten vid organet/organisationen
Jag försäkrar att de uppgifter som jag lämnat är riktiga och sanningsenliga.
Ort, datum

Underskrift

Namnförtydligande

Tjänstetitel

En digital kopia av den ifyllda blanketten ska vid importtillfället skickas till e-postadress:
rod.kanal.import@tullverket.se
Originalet ska kunna visas om Tullverket begär det.
Tidsfrist för användning av varorna

Varorna ska ha använts för bekämpning av covid-19 före den dag EU-kommissionens beslut om befrielse
från tull och moms upphör att gälla. Om organisationen vid den tidpunkten har personlig skyddsutrustning
eller medicinsk utrustning som importerats tullfritt kvar ska detta inom två månader från upphörandet
anmälas till Tullverket. För mer information se Tullverkets webbplats3.
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Bestämmelser om överlåtelse etc. i rådets förordning (EG) nr
1186/2009
Artikel 78
1.

2.

En organisation som åtnjuter befrielse får inte, vare sig mot ersättning eller kostnadsfritt, låna ut, hyra ut
eller överlåta, de varor som avses i artikel 74.1 på andra villkor än de som fastställs i den artikeln utan att
först ha anmält detta till de behöriga myndigheterna.
Skulle varor lånas ut, hyras ut eller överlåtas till en organisation som själv är berättigad till befrielse enligt
artikel 74 ska befrielsen fortsätta att gälla under förutsättning att den senare organisationen använder
varorna för ändamål som berättigar till sådan befrielse.
I andra fall ska utlåning, uthyrning eller överlåtelse tillåtas först sedan importtullar betalats till den tullsats
som gäller den dag då utlåningen, uthyrningen eller överlåtelsen äger rum, på grundval av den typ av varor
och det tullvärde som fastställs eller godkänns den dagen av de behöriga myndigheterna.

Artikel 79
1.

2.

När varor enligt artikel 74.1 b inte längre används av katastrofoffer får de inte lånas ut, hyras ut eller
överlåtas, vare sig mot ersättning eller kostnadsfritt, utan att detta först har anmälts till de behöriga
myndigheterna.
Skulle varor lånas ut, hyras ut eller överlåtas till en organisation som själv är berättigad till befrielse enligt
artikel 74, eller i förekommande fall till en organisation som är berättigad till befrielse enligt artikel 61.1 a,
ska befrielsen fortsätta att gälla under förutsättning att organisationerna i fråga använder varorna för
ändamål som berättigar till sådan befrielse.
I andra fall ska utlåning, uthyrning eller överlåtelse tillåtas först sedan importtullar betalats till den tullsats
som gäller den dag då utlåningen, uthyrningen eller överlåtelsen äger rum, på grundval av den typ av varor
och det tullvärde som fastställs eller godkänns den dagen av de behöriga myndigheterna.

Artikel 80
1.

2.

3.

Organisationer enligt artikel 74 som inte längre uppfyller de villkor som berättigar till befrielse, eller som
avser att använda de varor som importerats tullfritt för andra ändamål än de som föreskrivs i den artikeln,
ska underrätta de behöriga myndigheterna om detta.
Om varor förblir i organisationers ägo som inte längre uppfyller de villkor som berättigar till befrielse, och
varorna överlåts till en annan organisation som är berättigad till befrielse enligt artikel 74, eller i
förekommande fall till en organisation som själv är berättigad till befrielse enligt artikel 61.1 a, ska befrielsen
fortsätta att gälla under förutsättning att organisationen använder varorna i fråga för ändamål som ger rätt
till sådan befrielse. I annat fall ska tillämpliga importtullar betalas för varorna till den tullsats som gäller den
dag då dessa villkor inte längre uppfylls, på grundval av den typ av varor och det tullvärde som fastställs eller
godkänns den dagen av de behöriga myndigheterna.
För varor som används av den organisation som åtnjuter befrielse för andra ändamål än de som fastställs i
artikel 74 ska tillämpliga importtullar betalas till den tullsats som gäller den dag då dessa varor börjar
användas för andra ändamål, på grundval av den typ av varor och det tullvärde som fastställs eller godkänns
den dagen av de behöriga myndigheterna.

