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Anvisningar till hur du ansöker om 
kvottillstånd  

 
Ansökan gör du på den blankett som finns på kollegiets webbplats. Du kan fylla i 

blanketten, och om du vill spara den, på din dator.  

 

Du måste skriva ut ansökan, skriva under och skicka den med vanlig post till kollegiet.  

 

Till ansökan ska du bifoga:  

 

1. Ett kontrakt eller förkontrakt för de berörda varorna mellan importören och den 

ryska exportören, 

 

2. En av importören undertecknad försäkran om att de importerade varorna 

kommer att bearbetas inom EU.  

 

Ytterligare information om kontrakt och försäkran finns nedan.  

 

1. Importör  

 

Importör är den för vars räkning virket förs in.  

 

Importören ska ange sitt momsregistreringsnummer med tolv siffror med 01 på slutet.  

 

Kontaktuppgifter är till för att underlätta för oss att ställa eventuella frågor om ansökan. 

  

2. Exportör  

 

Exportör är den som i Ryssland exporterar de berörda varorna, ansöker om exportlicens 

för att kunna föra ut varorna och då betalar de lägre exporttullarna. 

  

3. Kontrakt 

  

Kontrakt eller förkontrakt mellan importören och den ryska exportören ska bifogas för 

en kvantitet som motsvarar kvantiteten ansökan. Det är viktigt att kontrakten gäller 

leveranser under kvotåret (=kalenderår).  

 

4. Deklarant/ombud  

 

Den som gör ansökan för importörens räkning.  

 

5. Kvantitet i m3 

 

Den kvantitet i m3 som anges i kontraktet eller förkontraktet. Kvantiteten ska vara helst 

vara inklusive bark såväl i kontraktet som i ansökan om kvottillstånd. Det är dock 

möjligt att ange kvantiteten exklusive bark i kontrakt och i ansökan kvottillstånd. 
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6. Taricnummer  

 

Taricnummer är det tiosiffriga tullnummer som varan har i tulltaxan. För gran 4403 20 

11 10 eller 4403 20 19 10. För tall 4403 20 31 10 eller 4403 20 39 10.  

 

7. Varuslag 

  

En och samma ansökan kan bara omfatta ett enskilt ryskt tullnummer. 1 

 

Intyg  

 

Ett intyg från importören om att varorna kommer att bearbetas inom EU ska bifogas till 

ansökan. Intyget ska formuleras enligt bilagan på nästa sida.  

 

Du anger deklarantens namn högst upp. Datum för ansökan om kvottillstånd anger du 

där det står [dag/månad/år]  

 

Längst ner skriver du datum och ort och skriver under intyget. Intyget lämnar du på 

importörens brevpapper.  

                                                 
1 Detta gäller i praktiken, men har inte stöd i virkesprotokollet mellan EU och Ryssland 
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             Bilaga  

 

 

Försäkran  
 

Försäkran av_____________________(deklarantens namn)  

 

Undertecknad lämnar härmed följande försäkran  

 

I samband med min ansökan om kvottillstånd av den [dag/månad/år] åtar jag mig att  

 

1. avsätta de berörda produkterna för den föreskrivna bearbetningen inom ett år från det datum som 

tulldeklarationen för övergång till fri omsättning, med en detaljerad beskrivning av varorna och 

taricnummer, godkänts av de behöriga tullmyndigheterna,  

 

2. föra och bevara ett lämpligt register i den medlemsstat där tillståndet beviljades, så att 

tillståndsmyndigheten kan utföra alla de kontroller den anser nödvändiga för att säkerställa att 

produkterna verkligen avsätts för den föreskrivna bearbetningen, 

  

3. göra det möjligt för tillståndsmyndigheten att till dess belåtenhet i det berörda företagets lokaler 

spåra de berörda produkterna genom hela bearbetningsprocessen, 

  

4. meddela tillståndsmyndigheten alla faktorer som kan inverka på tillståndet.  

 

Jag intygar härmed att innehållet i ovanstående försäkran mig veterligen är sant och korrekt och att 

ingen del av det är osann.  

 

 

__________________________________                   ___________________________________ 

Ort/Datum    Underskrift 

  


