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1.

Inledning

Jordbruksverket har sammanställt vägledningar för olika stödsystem.
Vägledningarna är sammanfattningar av och förklaringar till EU:s
förordningar och de nationella förordningar/föreskrifter som gäller på
området.
Observera att vägledningarna inte är heltäckande, utan endast ska ses som
en hjälp att orientera sig i regelverket. Det kan också ha skett ändringar i
reglerna efter vägledningens utgivning. Vägledningarna ersätter inte EU:s
regelverk när det gäller att avgöra vad som är rätt.
Denna vägledning beskriver hur du ansöker om licenser via Internet. Det
finns även andra vägledningar som beskriver ansökningsförfarandet och
som du behöver sätta dig in i om du ska söka licens. Dels generella
vägledningar för import och export av jordbruksprodukter, samt specifika
vägledningar för varje kategori av jordbruksprodukter.
Alla vägledningar kan hämtas på Jordbruksverkets webbplats
www.jordbruksverket.se. Klicka på ”visa alla e-tjänster”, sök under
bokstaven ”L” och välj ”Licnet licensansökan” i listan. Då kommer du till
Välkommen till LICnet – licensansökan via Internet. Informationen ligger
till vänster under rubriken ”Så använder du licnet”. Vägledningarna ligger
då till höger på sidan.
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2.

2.1.

Vad krävs för att kunna använda E-tjänsten
LICnet?

Anmäl dig till tjänsten

För att kunna använda tjänsten krävs att alla på företaget som ska kunna
söka en import och eller en exportlicens har en fullmakt för att agera för ett
företag gällande import- och exportlicenser. Även personer utanför det
egna företaget kan få fullmakt att göra licensansökningar.
Anmälan till E-tjänsten LICnet görs på blanketten (E22.2) som
Jordbruksverket tagit fram. Fullmakten ska undertecknas av behörig
firmatecknare med penna. Sedan scannar du in blanketten och
mailar in den till Jordbruksverket. Mailadress är
marknadsstod@jordbruksverket.se
När personerna är registrerade i Jordbruksverkets system som
användare av tjänsten meddelas dessa med ett e-postmeddelande.
Det är därför viktigt att det står en korrekt angiven epost-adress på
fullmakten.
Blanketten kan som sagt mailas in till Jordbruksverket. Alternativet är att
skicka den med post.
Du hittar blanketten på Jordbruksverkets webbplats
www.jordbruksverket.se. Tryck på ”Sök” (förstoringsglaset). Skriv in
ordet ”Webbutiken” och tryck sök. Tryck på ”Rapporter , broschyrer och
blanketter” och sedan på ”Gå till webbutiken”. Välj ”handel, import och
export” och därefter ”blanketter” därunder och sedan på ”import och
export”. Sedan väljer du ”E22.2 – Anmälan – elektronisk ansökan om
import- exportlicenser”. Klicka på blanketten och på den blå ”ladda ner
PDF-symbolen” så kommer du in i blanketten.
2.2.

E-legitimation

För att kunna logga in på E-tjänsten LICnet och skicka in en licensansökan
krävs att du har en e-legitimation, det är Mobilt BankID eller BankID. En
e-legitimation är enkelt uttryckt en id-handling på Internet som du
använder för att skriva under elektroniska handlingar på samma sätt som
du skriver under ett vanligt papper.
Mer information om e-legitimation finns på Jordbruksverkets webbplats
www.jordbruksverket.se. Klicka på ”visa alla e-tjänster” och välj under
hitta på listan ”L”, sedan väljer du ”Licnet licensansökan” i listan.
Då kommer du till Välkommen till LICnet – licensansökan via Internet.
Informationen ligger till höger under rubriken
”Vad är e-legitimation?”
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3.

Inloggning

För att komma till E-tjänsten går du till Jordbruksverkets webbplats
www.jordbruksverket.se. Klicka på ”visa alla e-tjänster”. Gå till
bokstaven L och välj ”Licnet licensansökan” i listan. Då kommer du till
sidan med rubriken ”Välkommen till LICnet – licensansökan via
Internet”. Längre ner på sidan finns inloggningsrutan.
För att logga in väljer du inloggningsmetod, BankID, Mobilt BankID. Sedan
anger du lösenordet för din e-legitimation.
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4.

Ansökan om licens

4.1 Ny ansökan

Här skapar du nya licensansökningar. Beroende på vilken licenstyp du ska
söka väljer du Import- eller Exportlicens. I exemplet nedan visas en
importlicensansökan:
1. För att lättare hitta ansökan under ”sparade ansökningar”, döper du
den till ett passande namn, t e x Ris, Indien 202X-XX-XX.
Detta är för att du ska kunna skilja den gjorda ansökan från andra
licensansökningar som du redan gjort eller kommer att göra.
2. Under sökande hämtas uppgifter från Jordbruksverkets intressent
register. I denna kolumn går det inte att redigera, om någon uppgift
inte stämmer, vad god kontakta någon kontaktperson för LICnet.
3. Visar den inloggade personens namn och telefonnummer. I denna
kolumn går det inte heller att redigera, om någon uppgift inte
stämmer, vad god kontakta någon kontaktperson för LICnet.
4. Här väljer du med hjälp av rullgardinsmenyer ansökanstyp
(standard- eller kvotlicens), Avsändningsland (det land som varan
senast var i innan det kom till EU) Ursprungsland (Det land där
varan producerades eller växte) och skriver in eventuellt
kvotnummer.
5. Fyll i handelsbeteckning, exempelvis ”Nötkött” eller ”Ris”. KNnummer, KN står för Kombinerade Nomenklaturen och är EU´s
lista över varukoder. Produktnummer eller Taricnummer är andra
ord för samma sak. Klicka på länken ”hämta varubeskrivning” –
varubeskrivningen hämtas in automatiskt. Kvalitet ska endast
fyllas i vid import av vete eller majs. Lägg också in licensens
kvantitet (oftast antal kilo nettovikt, kan i undantagsfall vara i
hektoliter) och ev. särskilda upplysningar.
6. Klicka på ”beräkna ikonen” - säkerhetsbeloppet för aktuell
licensansökan visas. Observera att du inte behöver betala
in säkerhetsbelopp som är mindre än 100 euro om du
ansökt om en vanlig licens (standard).
7. Om det finns särskilda villkor för licensen fyller man i dessa här.
8. Om du vill att en viss säkerhet ska belastas skriver du in
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säkerhetsnumret här, t ex 202X (År) och 123 (Nr). Lämnar du
tomt väljer systemet automatiskt mest lämpliga säkerhet.
9. Om det krävs bilagor till licensen som du skickar postledes
markerar du det här med en bock. Innebär att licensen inte kommer
att utfärdas förrän bilagorna kommit till Jordbruksverket.
10. Här väljer du vilken licens du vill ha, elektronisk licens om du ska
använda licensen i Sverige, då överförs licensen elektroniskt till
tullens datasystem. Om du ska använda licensen i annat EU-land
markerar du alternativ papperslicens.
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4.2 Sparade ansökningar
Här i arkivet sparas alla ansökningar samt licensändringar, d.v.s. - begäran
om frisläppande av säkerhet, dellicens och överlåtelse. Genom att välja
kopiera kan du återanvända gamla ansökningar som du sedan kan redigera i
och skicka in på nytt. Markera den ansökan du vill bearbeta eller välj ny
ansökan från menyn. Tänk på att om du har ändrat någon kontaktuppgift
gällande dig eller företaget så blir det fel om du kopierar en sparad ansökan
som är gjord före ändringen. Skapa i dessa fall en helt ny ansökan.

4.3 Begäran av överlåtelse eller dellicens
4.3.1 Överlåtelse av licens
Menyval: Ansökan / Ny ansökan / Överlåtelse
Om du vill överlåta en licens till ett annat företag så gör du enligt följande:
1. Markera den licens du vill överlåta och välj licensmeddelande.
2. Scrolla till det nedre blocket på licensmeddelandet och bocka i
”Ansökan om överlåtelse”
3. Fyll i Till företagets organisationsnummer, Namn, Adress och From
datum.
4. Fyll i lämpligt namn på ansökan i rubriken ”Spara som”, t ex
Överlåtelse av licensnr XXXXX.
5. Klicka slutligen på Skicka knappen
och signera ansökan,
ansökan arkiveras i sparande ansökningar som en licensändring.
4.3.2 Ansökan om dellicens
Menyval: Ansökan / Ny ansökan / Dellicens
För att dela upp din licens på flera mindre licenser så gör du enligt följande:
6. Fyll i lämpligt namn på ansökan i rubriken ”Spara som”, t ex
Dellicens på licensnr XXXXX.
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7. Markera den licens du vill ansöka dellicens för och välj
licensmeddelande.
8. Scrolla till det nedre blocket på licensmeddelandet och bocka i
”Ansökan om dellicens”
9. Fyll i önskad kvantitet för dellicensen.
10. Klicka slutligen på Skicka knappen
och signera ansökan,
ansökan arkiveras i sparande ansökningar som en licensändring.
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5.
5.1.

Självbetjäning
Licensinformation

Menyval: Självbetjäning / Licensinformation.
I denna bild kan du se alla licenser som ditt företag har tillgång till. Det
finns också möjlighet att begränsa urvalet på ansökanstyp, om du t ex bara
vill se exportlicenser väljer du det i rullgardinsmenyn under ansökanstyp
och trycker på Sök knappen. Under licensärenden finns också två
alternativ, Giltiga licenser och Alla licenser. Med giltiga licenser menas de
licenser där sista giltighetsdatum inte har gått ut.

5.1.1 Skriva ut licensmeddelande
Menyval: Självbetjäning / Licensinformation.
Markera den licens du vill skriva ut och klicka med musen – välj därefter
alternativ Licensmeddelande. Skriv ut sidan genom att trycka på
längst ned på sidan.

5.1.2 Avräkningar
Menyval: Självbetjäning / Licensinformation
Markera den licens du vill se avräkningar på och klicka med musen – välj
därefter alternativ Avräkning. För varje avräkning ser du ett datum när
exporten/importen gjordes, vilket tullid som avses samt hur stor kvantitet
som avräknats. Längst ned på sidan visas hur stor kvantitet aktuell licensen
gäller för, samt hur mycket som hittills avräknats.
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5.2 Översikt säkerheter
Menyval: Självbetjäning / Översikt säkerheter
Här visas en översikt av de säkerheter som företaget har att tillgå. Längst
ned i bilden är en totalsumma som visar hur stort det disponibla beloppet
är för tillfället.

För mer information om varje enskild säkerhet kan du klicka på länken
detalj info, då visas vilka licenser som ligger belastade på respektive
säkerhet.

5.3 Beräkna säkerheter
Menyval: Självbetjäning / Beräkna säkerheter
Här har du möjlighet att beräkna storleken på den säkerhet du behöver för
licensansökan. I exemplet nedan ska jag beräkna säkerhetsbeloppet för en
importlicens för ris. Med hjälp av rullgardinsmenyerna väljer du i tur och
ordning Licensart (import eller export), Licenstyp (vanlig, kvotlicens,
anbud eller aktiv förädlingslicens), avsändingsland och ursprungsland,
skriv in aktuellt kn-nummer (exempelvis10063098 – rissort), kvantitet
(20 000 kg) och klicka på beräkna knappen.
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5.4 Frisläppande av säkerhet
Menyval: Självbetjäning / Frisläppande av säkerhet
Här kan du begära frisläppande av säkerheter på dina licenser som ännu
inte avslutats. Markera de licenser som du vill avsluta och klicka på
”skicka- knappen”. I kolumn utnyttjandegrad ser du hur stor del av
licensen som utnyttjats, kontrollera att denna siffra stämmer innan du
skickar in begäran. För att hela säkerheten ska frisläppas krävs att minst
95 % av licensen ska vara utnyttjad.
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