2013-05-08

Frågor om förskottsinbetalning och bankgaranti
Vilken metod ska vårt företag använda för att betala dessa avgifter?
Det finns inget generellt svar att ge på denna fråga. Det beror på hur många importer företaget har,
hur väl det går att planera importerna, hur stora belopp det rör sig om med mera.
Har man en årlig bankgaranti eller annan säkerhet i banken, så kallad "spärrkonto"/pantsättning
(kontakta din bank för information), undviker man risken att sändningen blir stående vid gränsen.
Samtidigt kan det vara onödigt att teckna en bankgaranti för några få sändningar per år, för vilka man
kan planera förskottsbetalning.

Kan man betala in en klumpsumma som successivt avräknas i takt med importen?
Nej, det är tyvärr inte möjligt, eftersom det kräver en alltför stor administration.
Förskottsinbetalningen avser en specifik import och inte ett antal i framtiden förväntade importer.

Hur vet gränskontrollstationen att importören har gjort en förskottsinbetalning?
Vid inbetalning är det viktigt att uppge referensnumret (mer information finns till vänster under
rubriken Betalningsrutiner). Detta referensnummer ska sedan finnas med på det kvitto/den
betalningsbekräftelse som skickas till gränskontrollstationen. Då går det lätt att bekräfta att avgiften
för den aktuella importen har betalats.

Hur bestäms nivån på bankgarantin?
Betalningsunderlaget baserar sig på de avgifter som betalats under den senaste
tolvmånadersperioden. Mot bakgrund av dessa uppgifter beslutar Livsmedelsverket hur stor garanti
importören behöver. Nivån är satt så att skulden till Livsmedelsverket vid ett visst tillfälle inte ska
överstiga den nivå som bankgarantin gäller för. Om importörens skuld vid något tillfälle under året
förväntas överstiga det specificerade beloppet ska Livsmedelsverket informeras. Miniminivån för
bankgarantin är 10 000 SEK.

Vilken sorts varor omfattas av denna avgift?
Avgiften för gränskontroll gäller import av ett antal livsmedel från länder utanför EU. Det gäller
framför allt livsmedel av animaliskt ursprung, men även vissa typer av vegetabiliska livsmedel och
köksredskap från Kina eller Hong Kong.
Läs mer under rubrikerna Animaliska livsmedel, Vegetabiliska livsmedel respektive Köksredskap från
Kina och Hong Kong.
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Vad är en bankgaranti?
En bankgaranti är en borgensförbindelse där banken i en affärsuppgörelse mellan flera parter ställer
sig som betalningsgarant för sin kund.

En bankgaranti kan lämnas vid entreprenadarbeten, import- och exportaffärer, hyresavtal och vid
många andra tillfällen.

Så här fungerar bankgarantin
I affärssammanhang händer det att din motpart vill vara säker på att du verkligen kommer att
genomföra det du har åtagit dig. Ofta begär motparten då en bankgaranti.
Du ansöker om en bankgaranti för ett visst belopp. Det innebär att banken ställer sig som garant för
din skuld - det vill säga går i borgen för ditt företag.

Du får skriva på en så kallad motförbindelse där du förbinder dig att ersätta banken för alla
eventuella kostnader som kan uppstå i samband med bankgarantin. Banken gör en sedvanlig
kreditprövning innan bankgarantin beviljas.

