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Typ av ärende: Pris GC 
kund 

Pris GC kund 
ej kontorstid  

Förklarande text 

Administrationsavgift 
Tullhantering - kund 
har eget tullombud - 
ingen köpt tjänst av 
GC. 

100 SEK per 
vagn 
300 SEK per 
tåg 

Debiteras ett 
tillägg om 70% 
måndag - fredag 
och 100% lördag 
– söndag och 
helgdagar 

Green Cargo tar alltid ut administrativ avgift vid 
gränsöverskridande transport. Om kund köpt 
tulltjänster av oss så ingår denna avgift i de övriga 
priserna. Om kund inte köpt tulltjänster (har eget 
tullombud) tar vi ut denna avgift. 
Detta sker för att vi har en administrativ hantering 
även om kund har eget tullombud. 

Import/Direktförtulln
ing -varans väg in i 
EU 

250 SEK Se ovan Direktförtullning/Vanlig importdeklaration - om 
kund vill att deras varor ska vara omsättningsbara 
direkt efter gränspassage. Tulldeklarationen ska 
vara inskickad och godkänd innan gränspassage 
(ska vara Green Cargo tillhanda senast 2 timmar 
innan gränspassage). Transitering avslutas via 
direktförtullningen/Klareringen. 

Export - varans väg ut 
ur EU 

250 SEK 
 

Se ovan Exportföljedokument EAD ska alltid följa med 
varan, tills den lämnat EU. Exportdeklaration ska 
sedan alltid göras innan påbörjad transport. 
Svensk export - om kunden har exportflöde till 
land utanför EU. 
Vid direktimport, sker exporten och utförsel i 
Sverige, Avslut transitering ingår. 
Vid indirekt export, sker exporten i Sverige men 
utförseln i annat EU-land. 

Norsk Export (tvinn) -
Varor från Norge 

250 SEK Se ovan Norsk export/Tvinn - krävs om kunden har 
exportflöde från Norge oavsett mottagarland.  

Förenklad 
deklaration 
(Hemtagning) SE/NO 
STEG 1 

200 SEK 
 

Se ovan Om kunden har flöden och är i behov av snabbare 
hantering än en vanlig deklaration kan man 
erbjuda denna tjänst. Kunden behöver då inte all 
dokumentation som krävs vid en vanlig deklaration 
under transport. Krävs dock tillstånd från 
Tullverket för detta och även ett 
betalningsanstånd. Varan måste ligga orörd tills 
den är förtullad.  
Till SE (EU C i exportdeklarationen) 

Kompletterande 
deklaration SE 
STEG 2 

250 SEK Se ovan Varan måste förtullas senast 10 dagar efter man 
utfört ovanastående (men ska vara Green Cargo 
tillhanda 5 dagar innan). Vid den kompletterande 
deklarationen behövs all dokumentation likt vanlig 
deklaration. Importörens ansvarar för att varan är 
förtullad innan den tas i bruk. 

Uppstart transitering 
från  
SE/EU-land 

300 SEK Se ovan Allt gods (till från EU) som går med järnväg över en 
gränspassage ska transiteras. Godset får passera 
gräns men är inte förtullat. Efter gränspassage ska 
transiteringen avslutas av mottagande tullkontor 
för att vara omsättningsbart.  
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Föravisering av gods 
till NO 

Ingår  Ska ske vid transitering i samband med 
gränspassage och är ett meddelande till 
Tollvesendet att vagnar ska passera gräns. 

Uppstart transitering 
från NO 

375 SEK Se ovan Allt gods som går med järnväg över en 
gränspassage kan transiteras om ingen import 
finns. Godset får passera gräns men inte är 
förtullat. Efter gränspassage ska transiteringen 
avslutas av mottagande tullkontor för att vara 
omsättningsbart.  

Ankomstavisering/ 
Klareringsbegäran till 
SE när Green Cargo 
Förtullar 

Ingår  Är ett meddelande till Tullverket att vagnar har 
passerat gräns. I klarering ingår: avslut av import, 
transitering och stängning av export. Varorna är då 
omsättningsbara. 

Ankomstavisering/ 
Klareringsbegäran till 
SE när annat ombud 
Förtullar 

Ingår  Är ett meddelande till Tullverket att vagnar har 
passerat gräns. I klarering ingår: avslut av import, 
transitering och stängning av export. Varorna är då 
omsättningsbara. 

Tollpassfraktbrev/ 
Ankomstmelding  
(ska vidare till annat 
tulllager). NO 
STEG 2 

325 SEK Se ovan Varan måste förtullas senast 10 dagar efter 
ankomst till Norge. Vid den kompletterande 
deklarationen behövs all dokumentation likt vanlig 
importdeklaration. Importörens ansvar att varan är 
förtullad innan den tas i bruk.  
Ankomstmelding är ett meddelande till den som 
införtullar, att gods finns på tullager - redo att 
införtullas och omsättas. 

Ansökan om 
efterförtullning  

2 000 SEK Se ovan Hantering i Norge om olaglig införsel skett. Först 
efter att ansökan är godkänd är varan 
omsättningsbar. 

EMCS 
(punktskattevaror) 

300 SEK Se ovan Ett system för skatteuppskov gällande 
punktskattvaror. Anmälan görs direkt i Tullverkets 
system. Används vid förflyttning av alkohol, tobak 
& bränsle. 

Avslut export DE 250 SEK Se ovan Indirekt export måste utförselbekräftas. Bevis för 
detta levereras av Tullombud till Tullverket 1 
gång/månad. 

Ansökan om licens 800 SEK - Om kund vill ha hjälp med ansökan om licens för 
att föra in vissa varor som är licensbelagda. Behövs 
vid vissa specifika varor, kontakta Tullhandläggare 
på Green Cargo för mer info. 

Certifikat (EUR1) 350 SEK   
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Konsultation 
tullspeditör – Green 
Cargo Tullombud 

800 SEK - Avser frågor av tullrelaterad art. Ett supportärende 
ska vara av den karaktären att en tullspeditör kan 
ta fram rätt information utan större svårighet.  

Konsultation 
tullspecialist – Green 
Cargo Tullombud 

1 250 SEK - Avser mer ingående arbetsinsatser och kunskap 
från LCs sida. Varje tjänst som innebär 
tilläggsdebitering skall avtalas skriftligt vid varje 
tillfälle och beställas av Tullansvariga på GC. 

Betalningsförmedling 
(vår tullkredit). 
Vidarefaktureras 

+5%  
minimum 150 

- Om kunden ej har tullkredit/betalningsanstånd hos 
Tullverket (som krävs om kund ska göra tullpapper 
själva) kan Green Cargos Tullombud gå in som 
garant. 

 


