En möjlighet till att påverka de
kommande handelsförhandlingarna
mellan EU och Turkiet
Syftet med näringslivsundersökningen
Denna undersökning syftar till att samla in detaljerade synpunkter om de
handelshinder som svenska företag möter i sin handel med Turkiet. Vi vill
också ta reda på vilka sektorer som är av intresse för svenska företag för att
komma in lättare på den turkiska marknaden. Resultaten kommer att ingå i
Kommerskollegiums arbete med att identifiera de svenska intressena i de
kommande förhandlingarna om modernisering av tullunionen mellan EU och
Turkiet.
Kommerskollegium välkomnar alla berörda parter (företag,
näringslivsorganisationer osv) att komma med input och att lyfta fram de
problem som de möter i handeln med Turkiet. Parterna får gärna peka på andra
aspekter som anses viktiga för kollegiet att lyfta under dessa förhandlingar.
Detta är en möjlighet att påverka den svenska ståndpunkten i de ovan nämnda
förhandlingarna och framtiden för handelsrelationen mellan EU och Turkiet.
Deltagandet i undersökningen är frivilligt. Kommerskollegium följer den
svenska sekretesslagstiftningen. Samråd har skett med Näringslivets
Regelnämnd, NNR, i enlighet med samrådsförordningen (SFS 1982:668).
Välkommen med ditt svar senast den 23 mars 2017.
Den här en ifyllningsbar PDF. När du har svarat på frågorna, spara enkäten och
skicka den till anamaria.deliu@kommers.se.
Frågor besvaras av Anamaria Deliu (telefon: 0734244913, e-mail:
anamaria.deliu@kommers.se).

Box 6803, 113 86 Stockholm
Besöksadress: Drottninggatan 89
Telefon: 08-690 48 00, fax: 08-30 67 59
E-post: kommerskollegium@kommers.se

www.kommers.se
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Bakgrund till undersökningen
Den bilaterala handelsrelationen mellan EU och Turkiet styrs av
associeringsavtalet och tullunionsavtalet, som är begränsat till handeln med
industrivaror. Vissa jordbruksprodukter samt kol- och stålprodukter omfattas av
separata frihandelsavtal mellan parterna. Tullunionen bildades 1995 och de
övriga handelsförmånerna beslutades 1996 och 1998.
Tullunionen har haft en mycket positiv effekt på handeln och investeringarna
mellan Sverige och Turkiet och övergripande mellan EU och Turkiet. Nu är
tullunionen 20 år gammal och den behöver moderniseras och anpassas till hur
den internationella handeln ser ut nuförtiden.
EU och Turkiet har därför beslutat att inleda förhandlingar för att uppdatera
tullunionen och utvidga den till att även omfatta handeln med
jordbruksprodukter, fiske, tjänster och offentlig upphandling. Den
moderniserade tullunionen bör skapa bättre marknadstillträde för varor och
tjänster, ta bort handelshinder och ge bättre förutsättningar för europeiska
företag att handla med Turkiet (både vid export och import).
Förhandlingarna kommer att omfatta ett stort antal frågor, inklusive ytterligare
liberalisering av handeln med jordbruksprodukter och fiske, tjänstehandel,
investeringar, icke-tariffära handelshinder (t.ex. tekniska hinder),
handelsprocedurer, offentlig upphandling och handelsaspekterna i reglerna för
immateriella rättigheter, konkurrens samt hållbar utveckling. En viktig aspekt
med förhandlingarna är att hitta gemensamma godtagbara lösningar som
kommer att möjliggöra för Turkiet att underlätta implementeringen av de
åtaganden som landet redan gjort (genom tullunionen), men även för framtida
sådana.

Frågeformulär om handel och handelshinder - Turkiet

1. Information om företag/organisation och kontaktuppgifter
* Vi skulle uppskatta om du svarar på alla frågor som rör kontaktinformation markerade med en asterisk

Företagets/organisationens namn*
Kontaktperson*
Telefon *
E-postadress*
Bolagets huvudsakliga typ av verksamhet*
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2. Vilken typ av verksamhet sysslar du med?
Export av varor till Turkiet
Import av varor från Turkiet
Export av tjänster till Turkiet
Import av tjänster från Turkiet
Jag är en investerare i Turkiet. Vänligen ange nivån på din investering
Jag är en investerare i Sverige. Vänligen ange nivån på din investering

3. Importtullar för varor från EU eller Turkiet
Vänligen notera att handeln med industrivaror är helt liberaliserad och inga
tullar skall tillämpas av Turkiet för import från EU.
3.1 Finns det några produkter där du vill se en minskning eller
avskaffande av tullar?
Ja

Nej

Ej relevant

Vet ej

Om du svarade "ja", beskriv gärna produkterna och ange KN-nummer och/eller
motsvarande som används i Turkiet. Ange om det handlar om EU:s importtullar
eller Turkiets importtullar.

3.2 Finns det några områden där du anser att EU bör vara försiktig med
att öppna sin marknad, till exempel genom att införa längre
tulliberalisering istället för att eliminera tullarna vid ikraftträdandet av
avtalet?
Ja

Nej

Ej relevant

Vet ej

Om du svarade "ja", ange gärna KN-nummer (inklusive produktbeskrivning)
och förklara varför:

3.3 Upplever du problem angående tullvärdering av era exporter till
Turkiet eller importer till EU?
Ja

Nej

Ej relevant

Vet ej

Om du har svarat "ja", beskriv gärna kort problemet (ange även namn på
produkten)
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3.4 Finns det några avgifter relaterade till dina handelsaktiviteter med
Turkiet (export eller import) som du anser som handelshindrande och som
du skulle vilja tas bort?
Ja

Nej

Ej relevant

Vet ej

Om du har svarat "ja", beskriv gärna kort problemet (ange även namn på
produkten och typ av avgift):

3.5 Upplever du några problem i samband med Turkiets förvaltning av
tullkvoter?
Ja

Nej

Ej relevant

Vet ej

Om du svarat "ja", beskriv gärna kort problemet (ange även produkten):

4.1 Vid handel med Turkiet/EU, använder du Pan-Euro-Med
kumulationsreglerna vid fastställandet av ursprung av din(a) produkt(er)?
Ja

Nej

Ej relevant

Vet ej

4.2 Vid handel med Turkiet, upplever du problem när du använder
ursprungsreglerna? Beskriv gärna vilken typ av problem:

4.3 Om du har identifierat problem i ovanstående fråga, beskriv gärna hur
du tycker att ursprungsreglerna i handeln mellan EU och Turkiet ska se ut
för att minimera de problem som nämns:
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5. Anser du att det finns några problem med nuvarande praxis angående
handelsprocedurer i Turkiet eller EU?
Ja

Nej

Ej relevant

Vet ej

Om du har svarat "ja", ange gärna nedan vilka problem du upplever:
komplicerade eller oförutsägbara tull- och andra handelsprocedurer
tidskrävande handelsprocedurer
otydliga och inkonsekvent tillämpade tullklassificeringar
krav på extra information/dokumentation
bristande transparens angående de regler/föreskrifter som är i kraft
andra aspekter, ange vänligen
Beskriv gärna kort de aspekter som du valde ovan:

6. Har några antidumpningstullar, utjämningstullar eller andra
skyddsåtgärder orsakat problem för ditt företag i handeln med Turkiet?
Ja

Nej

Ej relevant

Vet ej

Om du har svarat "ja", beskriv gärna kort problemet (ange även produkten):

7. Anser du att Turkiet tillämpar skatter eller andra liknande avgifter
(bortsett från tullar och importavgifter) som diskriminerar utländska
företag eller deras produkter till förmån för inhemska företag?
Ja

Nej

Ej relevant

Vet ej

Om du har svarat "ja", beskriv gärna kort problemet (ange även produkten):
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8. Upplever du att det finns problem angående kvantitativa restriktioner,
import- och exportförbud och/eller licenskrav i Turkiet?
Ja

Nej

Ej relevant

Vet ej

Om du har svarat "ja", ange gärna vilka aspekter som berörs:
kvoter
licenskrav
import- eller exportmonopol
restriktioner angående antal företag
andra aspekter, ange vänligen
Beskriv gärna de problem som du identifierade i ovanstående fråga (ange gärna
även produkten):

9. Vid handel med Turkiet, upplever du att skillnader mellan EU:s och
Turkiets tekniska regler eller normer är handelshindrande?
Ja

Nej

Ej relevant

Vet ej

Om du har svarat "ja", ange gärna på vilka områden du avser att skillnaderna
utgör handelshinder:
tekniska regler
standarder
tester eller krav på tester
märkningskrav
kontroll och bedömning av överensstämmelse
bestämmelser angående energi, miljö och klimat som diskriminerar
produkter eller tjänster
tidskrävande procedurer
andra krav än de internationella godkända kraven eller internationella
etablerade praxis
andra aspekter, ange vänligen
Beskriv gärna kort de aspekter som du identifierade ovan:
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10. Upplever du att det finns hinder för tjänstehandeln mellan EU och
Turkiet?
Ja

Nej

Ej relevant

Vet ej

Om du har svarat "ja", beskriv gärna kort problemet (ange även den typ av
tjänst som berörs):

11. Upplever du problem när det gäller skydd eller tillämpning av
lagstiftning för immateriella rättigheter (IPR) (copyright, varumärken,
patent, geografiska ursprungsbeteckningar, affärshemligheter osv) i
Turkiet?
Ja

Nej

Ej relevant

Vet ej

Om du har svarat "ja", ange gärna vilka aspekter som berörs:
tillämpning av gällande lagstiftning
administrativa överföringar till inhemska företag
domstolens handläggning av ärenden
otillräckliga straffåtgärder
problem relaterade till onlinemiljöer
varumärkesrelaterade problem (till exempel: domännamn)
copyrightproblem (till exempel: olagliga nedladdningar)
andra aspekter, ange vänligen
Beskriv gärna kort de problem som du upplever relaterade till de aspekter som
du identifierade ovan:
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12. Upplever du problem med att delta i offentliga upphandlingar i
Turkiet?
Ja

Nej

Ej relevant

Vet ej

Om du har svarat "ja", ange gärna vilka aspekter som berörs:
diskriminering av utländska leverantörer
krav på lokal produktion och lokalt innehåll
preferenser relaterade till pris
påtvingad tekniköverföring
avslöjande av affärshemligheter
kravspecifikationer anpassade för nationella eller lokala
leverantörer/produkter/tjänster
andra aspekter, ange vänligen
Beskriv gärna kort de problem som du upplever relaterade till de aspekter som
du identifierade ovan:

13.1 För vilka sektorer/branscher är det särskilt viktigt för ditt företag att
få tillgång till investeringar i Turkiet i framtiden? Vänligen specificera
sektor/bransch:

13.2 Upplever du att det finns problem/svårigheter när det gäller
investeringar i Turkiet?
Ja

Nej

Ej relevant

Vet ej

Om du har svarat "ja", ange gärna vilka aspekter som berörs:
bolagets juridiska status
begränsad tillgång till marknaden genom krav på bolagsstruktur eller
ägande
begränsningar för utländskt ägande
krav på olika tillstånd
andra aspekter, ange vänligen
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Beskriv gärna kort de problem som du upplever relaterade till de aspekter som
du identifierade ovan:

13.3 Har ditt företag varit diskriminerat när det gäller tillgång till
investeringar i olika sektorer/branscher?
Ja

Nej

Ej relevant

Vet ej

Om du har svarat "ja", beskriv gärna kort problemet:

13.4 Har ditt företag varit diskriminerat i förhållande till investerare från
Turkiet när ni skulle göra en investering i landet?
Ja

Nej

Ej relevant

Vet ej

Om du har svarat "ja", beskriv gärna kort problemet:

14. Upplever du att det finns problem/svårigheter angående
personrörlighet för affärsändamål mellan EU och Turkiet?
Ja

Nej

Ej relevant

Vet ej

Om du har svarat "ja", ange gärna vilka aspekter som berörs:
svårigheter med att få visum eller uppehållstillstånd/arbetstillstånd
krav på kvalifikationer och uppvisad kompetens
krävande användning av lokalanställda
faktorer relaterade till anställnings- och arbetsvillkor
andra aspekter, ange vänligen
Beskriv gärna kort de problem som du upplever relaterade till de aspekter som
du identifierade ovan:
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15. Upplever du att det finns problem/svårigheter när det gäller
kapitalrörelser mellan EU och Turkiet?
Ja

Nej

Ej relevant

Vet ej

Om du har svarat "ja", ange gärna vilka aspekter som berörs:
överföring av medel och hemsändning av vinster
regler angående betalningsrörlighet
funktionaliteten för betalningsrörlighet
försenade betalningar
e-betalningar
andra aspekter, ange vänligen
Beskriv gärna kort de problem som du upplever relaterade till de aspekter som
du identifierade ovan:

16.1 Om du exporterar från Turkiet till andra länder i regionen/världen,
hur viktigt är det för dig att Turkiet har frihandelsavtal med de länder som
är av intresse för dig (andra än EU-länder)?
viktigt
något viktigt
inte alls viktigt
16.2 Om du svarade ”viktigt” på ovanstående fråga, nämn vänligen de
länder som du anser är viktiga för ditt företag:

17. Finns det några hinder/problem som du upplever i handeln med
Turkiet som du vill nämna och som inte togs upp tidigare? (Exempel på
möjliga problem: öppenhet, tillgång till information om gällande lagstiftning,
skyldighet att exportera för att erhålla viss investering eller importförmåner,
subventioner, korruption, restriktioner för överföring av data eller andra
praktiska problem för företag). Vänligen nämn och beskriv kort problemen:
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18. En moderniserad tullunion och ett förbättrat marknadstillträde för handeln
med jordbruksprodukter, tjänstehandeln och offentlig upphandling kan leda till
nya marknadsöppningar för handel och investeringar både i Turkiet och EU.
Vilka produkter och/eller tjänster tror du kan vara viktiga för ditt företag
eller svenskt näringsliv i framtiden? Vänligen beskriv kort nedan:

19. Vilka intressen och/eller problem som du nämnde ovan är mest
relevanta för ditt företag/bransch? Om det är möjligt, prioritera gärna dem:

20. Får vi kontakta dig om vi skulle behöva ställa fler frågor än de du
svarade på i denna enkät?
Ja

Nej

Tack för ditt medverkande!
Spara dokumentet och skicka till anamaria.deliu@kommers.se senast den
23 mars 2017.

