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Nyheter om handel och marknad 

Nyhetsbrev NR 1. 2022-08-25 

För att få söka kvotlicenser under det kommande 

kvotåret behöver du visa ”Bevis på handel” eller 

referenskvantitet  

 

När du söker kvotlicens (för att få tullnedsättning) så behöver du visa att du handlat 

med varor inom ditt varuområde. Detta gäller inom alla varuområden (exempel på 

ett ”varuområde” är ”ris”). Kvotåret för ris, olivolja, champinjoner och spannmål 

börjar den    1 Januari och löper till den 31 december. Den första 

ansökningsperioden för dessa varuområden är 23 – 30 november. 

Du måste visa handel vid det första tillfället som du söker kvot under det 

aktuella kvotåret och handeln ska visas för två stycken på varandra följande 

tolvmånadersperioder. 

Det är de tolvmånadersperioderna som löper ut två månader innan den första 

kvotansökan kan lämnas in för kvotåret. 

Det innebär att för kvoter som söks under perioden 23 – 30 november 2022 ska 

handel visas under tolvmånadersperioderna:  

23 september 2020 – 22 september 2021 

och för perioden  

23 september 2021 – 22 september 2022. 

 

För kvotansökningar inom Ris och Olivolja från Tunisien krävs att du visar 

handel på      25 ton per tolvmånadersperiod för att din ansökan ska var giltig. 

 

För konserverade Champinjoner ska så kallad referenskvantitet beräknas. 

Denna ligger till grund för hur mycket som du får söka kvot för under kvotåret. Be 

Tullverket om ett underlag som visar all Champinjonimport från det aktuella landet 

(oftast Kina) under tolvmånadersperioderna ovan. 
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För spannmålsimport på kvot gäller olika krav; kolla i bilaga II i förordning (EU) 

2020/761. 

Visa handel 

 

Du visar handel genom att kontakta Tullverket på mailadress: 

tullverket@tullverket.se eller per post till adress: 

 

Tullverket 

Box 12854 

112 98 STOCKHOLM 

Be om utdrag ur Tulldatasystemet (TDS) och att uppgifterna ska skickas vidare 

till Jordbruksverket på mailadress marknadsstod@Jordbruksverket.se  

 

Tullverket behöver tid för sin hantering så du uppmanas att begära utdragen ur 

Tulldatasystemet så snart som möjligt efter den 22 september. 

 

Observera att ovanstående bevisning samt tillräckligt säkerhetsbelopp måste 

komma in till Jordbruksverket innan ansökningsperioden går ut, tisdagen den 30 

november kl 13.00. 

Övrig information 

 

För varuområdena vitlök (referenskvantitet), nötkött (kvoterna har olika 

beviskrav) och socker (bevis på handel 25 ton/tolvmånadersperiod) så börjar 

kvotåren senare under kalenderåret. 

För detaljerade regler, se Jordbruksverkets information gällande respektive 

varuområde. Visa handel med hjälp av Tullverket 

 

Tänk på att nyhetsbrevet inte är heltäckande. De fullständiga reglerna hittar du i  

Kommissionens förordningar (EU) 2020/760 och i (EU) 2020/761 
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https://jordbruksverket.se/mat-och-drycker/handel-och-marknad/import--och-exportlicenser
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Vill du veta mer? 

Du kan kontakta: 

Björn Ekblom 

e-post: bjorn.ekblom@jordbruksverket.se 

Telefonnummer: 036-15 58 62 

Emma Jansson 

e-post: emma.jansson@jordbruksverket.se   

Telefonnummer: 036-15 58 78 

Sandra Johansson 

e-post: sandra.johansson@jordbruksverket.se  

Telefonnummer: 036-15 58 82 
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