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Ryska virkeskvoter: Status
som traditionell importör
Ryssland väntas bli medlem i WTO i augusti 2012. Det ryska WTOmedlemskapet innebär att Ryssland kommer att sänka sina exportullar för
gran och tall inom ramen för särskilda kvoter, dvs endast för en viss
bestämd kvantitet. Tullen för gran kommer att vara 13% och för tall 15%.
Detta kan jämföras med ordinarie exportullar som i dagsläget är 25%.
För import till EU finns särskilda kvoter.
För att säkra en rättvis fördelning av kvotutrymmet kommer
administrationen av kvoterna att ske i EU. I Sverige är det
Kommerskollegium som sköter administrationen.
Kvoterna delas upp i andelar för traditionella importörer och nya
importörer.
Traditionella importörer är berättigade till en maximal kvantitet (tak)
baserad på deras import år 2004 eller år 2007 eller ett genomsnitt av
importen 2004 eller 2007. För att betraktas som traditionell importör
måste du ha importerat i minst 5 000 m³ (gran och tall tillsammans).
Du måste ansöka om status som traditionell importör i förväg och ange
vilket alternativ du har valt. Importen under den valda perioden kan
lämnas enligt följande:
Företag: ………………. Momsregistreringsnr:…………………….

Gran (4403 20 11 och 4403 20 19)
Tullid

Tulldeklarationsnr

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

År

www.kommers.se

KN-nr

Kvantitet i m3

2(2)
Tall (4403 20 31 och 4403 20 39)
Tullid

Tulldeklarationsnr

År

KN-nr

Kvantitet i m3

Importuppgifterna ska styrkas av kopior av tulldeklarationer. Uppgifterna
måste lämnas till kollegiet senast 20 kalenderdagar efter publiceringen av
EU:s tillämpningsförordning. Publiceringen väntas ske den 13 juni och
uppgifterna måste i så fall vara kollegiet till handa senast den 3 juli.

***

Observera att detta meddelande endast är av vägledande karaktär. Om
väsentliga ekonomiska intressen berörs bör information inhämtas från gällande
EU-förordningar och andra bindande rättsakter. EU-rättsakter m m publicerade i
Europeiska gemenskapernas officiella tidning (EUT), kan hämtas på webbsidan
eur-lex.europa.eu.

