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Importsystem för frukt och grönsaker 

Om importsystemet för frukt och grönsaker, dvs. det så kallade ingångsprissystemet, finns nu detaljerade föreskrifter i två 

förordningar som finns publicerade i Europeiska unionens officiella tidning L 138, 25.5.2017:  

1. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/891 av den 13 mars 2017 om komplettering 

av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och 

sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker och komplettering av Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller påföljder som ska tillämpas på dessa sektorer och om ändring av 

kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011  

- bl.a. ingångsprissystemet  

2. KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/892 av den 13 mars 2017 om 

tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller sektorn för 

frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker  

- bl.a. ingångsprissystemets schablonimportvärden samt ett separat system med tilläggsimporttullar  

Förordningarna trädde i kraft den 1 juni 2017. Föreskrifterna är till största delen oförändrade. Schablonimportvärden 

publiceras sedan den 1 juni 2017 inte längre i Europeiska unionens officiella tidning.   

Systemet har skapats till följd av de multilaterala handelsförhandlingarna under Uruguay-rundan. Systemet har tillämpats på 

varje produkt som omfattas av systemet från början av regleringsåret 1995/1996. Regleringsåren för de olika produkterna 

börjar vid olika tidpunkter.  

Grundprincipen inom ingångsprissystemet är att ingångspriset (tullvärdet) på en produkt från tredje land inverkar på den tull 

som uppbärs för produkten. Ju lägre ingångspriset är desto högre tull uppbärs för produkten. För att denna princip skall kunna 

genomföras har produkterna, utöver tulltariffindelningen, klassificerats också enligt ingångspriser (t.ex. varukod 0702 00 00 

årligen i mars: När ingångspriset är minst 84,6 euro/100 kg, tull 8,8 %. När ingångspriset är lägre än 77,8 euro/100 kg, tull  

8,8 % + 29,8 euro/100 kg) 

Produkter som omfattas av systemet 

De produkter som omfattas av ingångsprissystemet finns uppräknade i delarna A och B i bilaga VII till förordning 2017/891. 

Produkterna finns angivna enligt KN-nummer i bilagan. Några av produkterna omfattas av systemet hela kalenderåret, andra 

bara en del av året på följande sätt: 

Del A i bilaga VII 

tomater hela året  

gurkor hela året  

kronärtskockor 1.11–30.6  

zucchini hela året apelsiner 1.12–31.5  

klementiner 1.11–slutet av februari  

mandariner, tangeriner, satsumor o.s.v. 1.11–slutet av februari  

citroner hela året bordsdruvor 21.7–20.11  

äpplen hela året  

päron 1.7–30.4  

aprikoser 1.6–31.7  

körsbär 21.5–10.8  

persikor och nektariner  

11.6–30.9  

plommon 11.6–30.9 

Del B i bilaga XVI 

gurkor avsedda för industriell förädling 1.5. - 31.10. 

surkörsbär 21.5. - 10.8. 
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Alternativa ingångspriser 

Importören kan vid importtillfället ha tre olika situationer för fastställande eller beräkning av tullvärdet på 

importpartiet. Enligt detta ingångspris klassificeras en produkt som tillhör del A i bilaga VII till förordning 2017/891 

på ”ingångsprisskalan” i tulltariffen. Ingångsprisnivån påverkar alltså tullbeloppet som uppbärs. När en produkts 

ingångspris överstiger en viss tröskelnivå, placerar sig produkten på ett sådant ställe i skalan att endast värdetull 

(procenttull) tas ut för den. Om en produkts ingångspris understiger nämnda nivå, placerar sig produkten på ett sådant 

ställe i skalan att det för produkten utöver värdetullen också tas ut en särskild kvantitetstull (euro/100 kg). När 

ingångspriset sjunker, stiger beloppet av den tillämpliga extra kvantitetstullen på motsvarande sätt upp till en viss 

nivå. 

I förordning 2017/891 avser parti de varor som tas upp i en deklaration om övergång till fri omsättning. Varje 

deklaration får endast omfatta varor med samma ursprung och samma KN-nummer (artikel 73). 

Importören (deklaranten) har tre alternativa ingångspriser enligt parti till sitt förfogande i fråga om produkter 

förtecknade i del A till bilaga VII (beräkning av ingångspris, artikel 75 i förordning 2017/891). Valet av ingångspris 

ska göras i deklarationen om övergång till fri omsättning. 

 

A Tullvärde enligt transaktionsvärde  

B Deduktivt tullvärde som ingångspris   

C Schablonimportvärde för varor som importeras i konsignation 

För tillämpning av tullar enligt Gemensamma tulltaxan är ingångspriset av försändelser av produkter uppräknade i 

bilaga VII till förordningen försändelsens tullvärde. 

A Tullvärde enligt transaktionsvärde  

När tullvärdet av de produkter som förtecknas i del A i bilaga VII ska bestämmas enligt det transaktionsvärde som 

avses i artikel 70 förordning (EU) nr 952/2013 och tullvärdet är mer än 8 % högre än det schablonbelopp som 

beräknats av kommissionen som ett schablonvärde vid import vid den tidpunkt då deklaration för produkternas 

övergång till fri omsättning lämnas, ska importören ställa den garanti som avses i artikel 148 i förordning (EU) 

2015/2447. I detta fall ska importtullen för de produkter som förtecknas i del A i bilaga VII till förordning (EU) 

2017/891 motsvara det tullbelopp som importören skulle ha betalat om den aktuella produkten hade klassificerats på 

grundval av det ifrågavarande schablonvärdet vid import.  

Det ovannämnda ska inte gälla om schablonvärdet vid import är högre än de ingångspriser som förtecknas i bilaga 

2 till del III avsnitt I i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (*) eller om deklaranten begär att det 

tullbelopp som slutligen ska betalas för varorna omedelbart bokförs i stället för att garantin ställs.  

B Deduktivt tullvärde som ingångspris   

När tullvärdet av de produkter som förtecknas i del A i bilaga VII till förordning (EU) 2017/891 ska beräknas i 

enlighet med artikel 74.2 c i förordning (EU) nr 952/2013 ska tullen dras av i enlighet med artikel 38.1 i 

genomförandeförordning (EU) 2017/892. Importören ska i sådana fall ställa en garanti med ett belopp som motsvarar 

den tull som han skulle ha betalat om produkten hade klassificerats på grundval av det tillämpliga schablonvärdet vid 

import.  

C Schablonimportvärde för varor som importeras i konsignation  

Tullvärdet av varor som importeras i konsignation ska fastställas direkt i enlighet med artikel 74.2 c i förordning 

(EU) nr 952/2013, och för detta ändamål ska schablonvärdet vid import, beräknat i enlighet med artikel 38 i 

genomförandeförordning (EU) 2017/892, tillämpas under gällande perioder. 

Artikel 75.5 i förordning (EU) 2017/891 bestämmer om tidsfrister och om eventuell förlust av garantin enligt följande:  

Importören ska inom en månad från försäljningen av de aktuella produkterna, dock senast fyra månader efter dagen 

för godkännandet av deklarationen för övergång till fri omsättning för produkterna, visa att partiet har avsatts på 

villkor som bekräftar korrektheten av de priser som avses i artikel 70 i förordning (EU) nr 952/2013, eller fastställa 

det tullvärde som avses i artikel 74.2 c i samma förordning. Underlåtelse att hålla någon av dessa tidsfrister ska 

medföra förlust av den garanti som ställts, utan att detta påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 75.6 i 

förordning (EU) 2017/891.  

Den garanti som ställts ska frisläppas om bevis för att avsättningsvillkoren iakttas visas på ett för tullmyndigheterna 

tillfredsställande sätt. I annat fall ska garantin förverkas som betalning för importtullen.  
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För att visa att partiet har avyttrats på de villkor som anges i första stycket ska importören, utöver fakturan, 

tillgängliggöra alla handlingar som är nödvändiga för att genomföra de relevanta tullkontrollerna i samband 

med försäljning och avyttring av varje produkt i partiet i fråga, inbegripet handlingar som avser transport, 

försäkring, hantering och lagring av partiet.  

Om de handelsnormer som avses i artikel 3 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 kräver att sort eller typ anges 

på frukt- eller grönsaksförpackningen, ska sort eller typ för den frukt och de grönsaker som ingår i partiet anges i 

handlingar som avser transport samt fakturor och leveransorder.  

I förordningen nämns inte mera detaljerat än så hur korrektheten av priserna ska bevisas. Återförsäljningspriserna ska 

ha en sådan nivå att man med dem kan bevisa korrektheten av det tillämpade ingångspriset. Importören har 

bevisskyldighet för att få garantin frisläppt.  

Artikel 75.6 i förordning (EU) 2017/891 gör det möjligt att på ansökan förlänga tidsfristen enligt följande:  

Medlemsstatens behöriga myndigheter får efter en välmotiverad ansökan från importören förlänga den tidsfrist på fyra 

månader som avses i artikel 75.5 med högst tre månader.  

Artikel 75.6 i förordningen förutsätter följande:  

Om medlemsstaternas behöriga myndigheter vid kontroll konstaterar att kraven i denna artikel inte har uppfyllts ska 

de återkräva den tull som ska erläggas i enlighet med artikel 105 i förordning (EU) nr 952/2013. Det tullbelopp, eller 

det resterande tullbelopp, som ska återkrävas ska inbegripa ränta från och med den dag då varorna övergick till fri 

omsättning fram till dagen för återkravet. Den räntesats som ska tillämpas ska vara den gällande räntesatsen för 

återkrav enligt nationell lagstiftning. 

Uppbörd av mervärdesskatt 

I 88 § i mervärdesskattelagen bestäms om grunden för den skatt som ska betalas för införsel av varor. Enligt 

bestämmelsen är skattegrunden det tullvärde som bestäms enligt artiklarna 69–76 i unionens tullkodex ((EU) Nr 

952/2013), artikel 71 i delegerad förordning ((EU) 2015/2446) om komplettering av tullkodexen och artiklarna 127–

146 i förordning ((EU) 2015/2447) om genomförande av tullkodexen, om inte något annat föreskrivs i 

mervärdesskattelagen.  

I mervärdesskattelagen finns ingen bestämmelse om undantag gällande skattegrund när ingångsprissystemet tillämpas. 

Vid uppbörd av mervärdesskatt utgörs skattegrunden alltså alltid av ett tullvärde som fastställts enligt ovannämnd 

tullagstiftning. Till detta värde läggs de poster som avses i mervärdesskattelagen. Mera information: 

Räkna ut mervärdesskatten på import utgående från skattergrund  

Schablonvärden vid import fastställda av kommissionen,  

i förordning (EU) 2017/892 

Kommissionen fastställer varje arbetsdag och för varje ursprungsland schablonvärden vid import för de produkter som 

omfattas av ingångsprissystemet och som upptas i del A i bilaga VII till förordning (EU) 2017/891. Värdena motsvarar 

de vägda genomsnitten av de representativa priserna, med vissa avdrag. Vidare fastställer kommissionen för varje 

produkt ett vägt genomsnitt av schablonimportvärden. Det används om inget schablonimportvärde gäller i fråga om 

ett visst ursprung. Kommissionen beräknar schablonvärdena på grundval av de prisnoteringar som medlemsländerna 

meddelat. Priserna meddelas kommissionen med stöd av artikel 74 i förordning (EU) 2017/891. 

Om ett schablonvärde vid import inte har kunnat beräknas, ska inget schablonvärde vid import tillämpas från och med 

den första dagen i tillämpningsperioderna.  

Under de perioder då produkten tidsmässigt omfattas av ingångsprissystemet och det fastställs ett schablonvärde vid 

import för produkten, ska det enhetspris som avses i artikel 142 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447 inte 

tillämpas. Detta enhetspris ska då ersättas med schablonimportvärdet.  

Varje schablonimportvärde ska gälla till dess att de ändras. De ska emellertid upphöra att gälla om inget representativt 

genomsnittspris för två på varandra följande veckor har meddelats kommissionen. Då ska schablonimportvärdet för 

ifrågavarande produkt och ursprung vara detsamma som det senaste genomsnittliga schablonimportvärdet.  

  

http://tulli.fi/sv/foretag/import/rakna-ut-mervardesskatten-pa-import-utgaende-fran-skattegrund
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Var schablonimportvärdena finns tillgängliga 

Schablonimportvärdena finns tillgängliga i Fintaric och i EU-kommissionens DDS Taric. 

Schablonimportvärdena publiceras inte längre i Europeiska unionens officiella tidning. 

Angivande av tillämpligt ingångspris vid importförtullning 

Vid manuell deklarering ska man på SAD-blanketten i fält 44 Särskilda upplysningar ange vilket ingångspris man 

använt. Alternativen är tullvärde enligt transaktionsvärdet (a), deduktivt tullvärde som ingångspris (b) eller 

schablonimportvärde för varor som importeras i konsignation (c). Uppgiften behöver inte anges med kod.  

Vid elektronisk deklarering med EDI ska man i importdeklarationsmeddelandet ange det tillämpade ingångspriset 

med koden för tillägg till särskild upplysning XAL (kodförteckning 0015). Utöver koden XAL ska man också ange 

någon av följande koder: A Tullvärde enligt transaktionsvärde B Deduktivt tullvärde som ingångspris C 

Schablonimportvärde för varor som importeras i konsignation  

Anmälan av priser och importerade produktkvantiteter till kommissionen 

För varje produkt och för de perioder som anges i del A i bilaga VII till förordning 2017/891 ska medlemsstaterna, 

för varje marknadsdag och ursprung, meddela kommissionen följande uppgifter:  

a) De genomsnittliga representativa priserna på produkter som importerats från tredjeländer och sålts på 

medlemsstaternas importmarknader. b) De totala kvantiteter som de i led a nämnda priserna avser.  

Medlemsstaterna ska meddela kommissionen de importmarknader som de anser representativa, och som ska omfatta 

London, Milano, Perpignan och Rungis.  

Om de totala kvantiteter som nämns i första stycket led b understiger tio ton ska motsvarande priser inte meddelas 

kommissionen. I Finland är det jord- och skogsbruksministeriet och dess informationstjänstcentral TIKE som 

meddelar kommissionen priserna.  

Detaljerna om de priser som ska meddelas finns i artikel 74 i förordning (EU) 2017/891.  

 

 

https://asiointi.tulli.fi/asiointipalvelu/fintaric/Default?
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=sv

