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Du kan ansöka om licens för att importera socker
till reducerad tull
Den 1 oktober 2019 startar det nya regleringsåret 2019/2020 för socker. Det innebär att de
kvoter som redovisas nedan öppnar igen. Oftast tar kvoterna slut redan vid första
ansökningsomgången som startar i september.

Ansökningstid
Du kan ansöka om licenser under de första 7 dagarna varje månad tills dess att kvoterna tar
slut. Oftast tar kvoterna slut redan vid första ansökningsomgången som startar i september.
Ansökan ska vara hos Jordbruksverket senast klockan 13.00 dag 7 varje ansökningsperiod.
OBS! Första ansökningsomgången börjar den 8 september 2019 och pågår till den 14
september 2019.
Ansökan ska vara hos Jordbruksverkets senast klockan 13.00 den 14 september 2019.

Import av råsocker för raffinering
Om du importerar detta socker måste du kunna raffinera det.
Land
Kvotnummer
Varukod
Kvantitet (ton)
Australien
09.4317
1701 13 10*
9 925
Kuba
09.4319
1701 13 10*
68 969
Alla länder
09.4320
1701 13 10*
289 977
utanför EU
Brasilien
09.4318
1701 13 10*
334 054
Brasilien
09.4329
1701 13 10*
78 000
*Gäller även varukod 1701 14 10.

Tull
98 euro/ton
98 euro/ton
98 euro/ton
98 euro/ton
11 euro/ton

Import av socker från Indien
Du kan importera alla former av socker med varukod 1701.
Land

Kvotnummer

Varukod

Kvantitet (ton)

Tull

Indien

09.4321

1701

10 000

0 euro/ton

Import av socker från länderna på Balkanhalvön
Du kan importera allt socker som börjar med varukod 1701 och 1702.
Land

Kvotnummer

Varukod

Kvantitet (ton)

Tull

Albanien

09.4324

1701 och
1702

1 000

0 euro/ton

Bosnien o H

09.4325

1701 och
1702

13 210

0 euro/ton

Serbien o Kosovo

09.4326

1701 och
1702

181 000

0 euro/ton

Fdj R Makedonien

09.4327

1701 och
1702

7 000

0 euro/ton

Det här gäller för att få söka importlicens för kvoter
Du kan söka importlicens för kvoter om du:


har ett momsregistrerat företag i Sverige och



under de senaste åren har fått licens för att importera socker på en kvot
eller
under de senaste två åren, vid minst ett tillfälle varje år, har importerat socker.

Notera att:


Om du söker importlicens för att importera socker som ska raffineras måste du
bifoga ett dokument där du åtar dig att raffinera sockret senast tre månader efter
den månad då importlicensen upphörde att gälla.



Om du söker importlicens för att importera socker från balkanländerna ska du
bifoga exportlicensen från det aktuella landet i original.

Så här söker du licensen
Du söker licenserna i vår tjänst som heter LICnet. Du hittar mer information om LICnet
här.
Du ska skicka blanketten till Jordbruksverket per post eller Mail.
Adress:

Jordbruksverket
Fiskeri- och marknadsstödsenheten
551 82 Jönköping

Mejladress:

marknadsstöd@jordbruksverket.se

Lämna en säkerhet
Innan du söker din licens ska du lämna en säkerhet på 20 euro per ton. Du kan läsa mer om
säkerheter i vår vägledning om säkerheter på vår hemsida.

Vill du veta mer?
Då kan du


läsa mer på Jordbruksverkets hemsida om import av socker.



läsa mer i förordning (EU) 891/2009.



läs kvotkvantiteter från EU - Kommissionen https://ec.europa.eu/info/food-farmingfisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/trqs_en



kontakta någon av oss:
Björn Ekblom
bjorn.ekblom@jordbruksverket.se
telefonnummer 036-15 58 62
Carina Karlsson
carina.karlsson@jordbruksverket.se
telefonnummer 036-15 59 82

