
PRISLISTA över Tullens företagsekonomiska prestationer 
 
1. Laboratorieundersökningar som utförs på beställning   
   
Separat prislista.      

         
 
2. Kundutbildning för utomstående    
          utan moms    moms-24 %    

2.1 Kundutbildning (mimimidebitering 1 h) 100,00 24,00 124,00 euro/timme  
2.2 Skräddarsydd kundutbildning (priset 

bestäms enligt utbildning)   

   

           
    
3. Informationstjänst och statistikservice 
 
3.1 Undersökningar och utredningar  
 
Arbetets längd fastställs i samband med beställning av prestationen. Minimidebitering för en 
halv timme. 
         

3.1.1 Kontorsarbete  60,00 14,40 74,40 euro/timme  
3.1.2 Arbete utfört av sakkunnig 80,00 19,20 99,20 euro/timme  
3.1.3 Arbete utfört av specialsakkunnig 100,00 24,00 124,00 euro/timme  
3.1.4 Skriftliga utredningar  90,00 21,60 111,60 euro/timme  

 
      3.2 Beställning av publikationer   

 
Utskrift och sändning av elektroniska 
statistikpublikationer 12,50 3,00  15,50 euro/publicering 

 
      3.3 Regelbunden statistisk rapport             80,00          19,20       99,20    euro/timme 

 
        Arbetets längd fastställs i samband med beställning av prestationen. Minimidebitering 3 timmar. 

   
3.4 Leverans av regelbundna månadsdata i standardformat ur utrikeshandelsstatistiken                       

på en CD-romskiva 
   
3.4.1 Statistik för en månad 620,00 148,80    768,80 euro/mån.  
3.4.2 Statistik för hela året (12 mån. + 

årsuppdatering 7 930,00 1 903,20   9 833,20 euro/år  
 
      3.5 Annan informationstjänst och statistikservice 
         
         Priset bestäms från fall till fall.       
   

        

4. Handledning av kontantkunder vid ifyllande av 
tulldeklaration för handelsvara, ej vanlig 
handledning enligt förvaltningsförfarandet 

 
 

19,00 

 
 
 

4,56   

 
 

23,56 

  
 
euro/deklaration  



        
 

   5. Undersökningar på beställning                 
  

5.1  Arkivundersökningar, priset bestäms 
separat  för varje uppdrag        

5.2  Specificerade plock ur databaser          
  5.2.1 Bestämning av specificerat material  500,00 120,00 620,00 euro/ny beställn. 
  5.2.1.1 Ytterligare leveranser 135,00 32,40 167,40 euro/ leverans 

   
6. Användning av Tullens lokaler, material och utrustning 
 
Priset bestäms från fall till fall.     
             
            
7. Övriga tjänster  
 
7.1 Utdrag och kopior  
7.1.1  första sidan    11,00 euro (momsfritt)  
7.1.2  följande sidor   1,00   euro (momsfritt)  

 
 Bestyrkta 
7.1.3 första sidan    11,00 euro (momsfritt)  
7.1.4 följande sidor   1,50     euro (momsfritt)  
 
7.2 Tull- och andra intyg   30,00    euro (momsfritt)  

       
7.3 Sändning av material som ingår i en affärsekonomisk prestation, på kundens 
begäran 
 
7.3.1 brevförsändelse 4,50 1,08 5,58  euro + porto   
7.3.2 paketförsändelse 7,00 1,68  8,68  euro + porto   

      
Porto debiteras enligt posttaxa. 

 
7.4 Expeditionsavgift, annat än statistiskt material 

Uppbärs när postförskott eller mottagnings-
bevis ingår i sändningen 8,00 1,92 9,92  euro + Postens kostnader 

   
  8. Tullens blanketter 

 
Separat prislista.   
 
 

 
 


