Nyheter om handel och marknad
NYHETSBREV NR 10  2020-10-01

1–14 oktober kan du söka licens för importkvot
vid import av ris
Nu är det dags att söka licens för importkvot för ris. Med licensen kan du importera ris från
länder utanför EU utan att betala någon tull eller så får du betala en lägre tull. Här kan du läsa
en sammanfattning av de viktigaste reglerna.

När ska jag söka?
Du kan söka licens för importkvot från och med torsdagen den 1 oktober till och med onsdagen
den 14 oktober 2020 klockan 13.00. Om ansökan kommer in vid någon annan tidpunkt får du
ingen licens.

Vem som kan söka?
För att få licens för importkvot måste ditt företag ha sitt säte i Sverige och vara momsregistrerat
i Sverige.

Hur länge gäller licenserna?
Licenserna börjar gälla från och med den dag då Jordbruksverket utfärdar licensen. De gäller
för den månad då du ansöker och i ytterligare tre månader.

Hur mycket får jag betala i tull?
För råris med varukod 1006 20 är tullen 15 % av värdet.
Om du får licens för importkvot behöver du inte betala någon tull för slipat eller delvis slipat ris
med varukod 1006 30.
Om riset importeras från USA så tas en så kallad tilläggstull på 25 % ut av Tullverket.
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Hur mycket kan jag söka?
Den här kvoten finns i hela EU i oktober 2020 och gäller för råris med varukod 1006 20XX.
Ursprungsland
Kvotnummer
Antal kilo
Andra länder

09.4148

1 476 000

Den här kvoten finns i hela EU i oktober 2020 och gäller för slipat ris eller delvis slipat ris med
varukod 1006 30.
Ursprungsland

Kvotnummer

Antal kilo

Andra länder

09.4138

24 883 420

En ansökan för varje kvotnummer
Du får bara lämna in en ansökan för varje kvotnummer.

Visa ett ursprungsintyg för tullen
När du importerar riset ska du visa ett ursprungsintyg för tullen. Ursprungsintyget ska vara
utfärdat av den behöriga myndighet i det land som riset kommer ifrån.

Tänk på det här när du fyller i ansökan om licens för importkvot


Fyll i ursprungsland på licensansökan och markera ordet ”ja” med ett kryss. Licenserna
gäller bara för ris som kommer från det land som du har skrivit.



I ansökan om licens för importkvot ska du ange antal kilo i hela kilo och varukoden med
8 siffror.



I ruta 20 under särskilda upplysningar ska du fylla i kvotnumret.



I ruta 20 ska du också redovisa vilken storlek på förpackningen som riset kommer i.
Redovisa om det är förpackningar på 5 kg eller mindre eller förpackningar på över 5 kg.



Första gången som du söker licens för importkvot måste du bifoga tulldokument som
visar att ditt företag har handlat med ris och risprodukter med länder utanför EU under
de två närmaste tolvmånadersperioderna innan den här ansökningsomgången. Ta
kontakt med ditt tullkontor och begär utskrifter av ärenden ur tulldatasystemet. Tänk på
att du måste be tulltjänstemannen att skriva under och stämpla utskrifterna.

Du måste ställa en säkerhet
När du söker licens för råris med varukod 1006 20XX måste du ställa en säkerhet på 30
euro/ton.
När du söker licens för slipat eller delvis slipat ris med varukod 1006 30XX måste du ställa en
säkerhet på 46 euro/ton.
Vilken valutakurs som gäller hittar du på vår webbplats.
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Om efterfrågan på licens för importkvot är stor
Om efterfrågan på licens för importkvot är större än de kvantiteter som finns får alla som
ansökt en minskad kvantitet som procentuellt är lika stor för alla.

Vill du veta mer?
Här kan du läsa mer om licens för importkvot vid import av ris.
Om du vill veta mer kan du kontakta:
Björn Ekblom
Telefonnummer 036–15 58 62
E-postadress: bjorn.ekblom@jordbruksverket.se
Tänk på att nyhetsbrevet inte är heltäckande. De fullständiga reglerna hittar du i de här
förordningarna:



Kommissionens förordning (EG) nr 1273/11 om öppnande och förvaltning av vissa
tullkvoter för import av ris och brutet ris.



Kommissionens förordning (EG) nr 1301/06 om gemensamma regler för
administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett
system med importlicenser.

De kvantiteter som finns tillgängliga under aktuell period, publiceras på EU-kommissionens
hemsida:
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agriculturalpolicy/market-measures/trqs_en

