Observera att programmet kan ändras

SVERIGES STÖRSTA
MÖTESPLATS FÖR
TULLFRÅGOR

08.00–09.00
REGISTRERING

12.00–13.00
LUNCH

09.00–10.00
Aktuellt från Tullverket
Fredrik Holmberg, Överdirektör

Internationell handel – tullfrågor är i fokus
Panelsamtal

13.00–13.40

Nya tullkodexen – vad händer nu?
Stefan Björkencrona och Kenneth Persson, Tullverket
10.20–11.00
VALBARA PASS
Exportkontroll
Richard Tornberg, Group Legal Councel Ericsson
Varför kontrolleras vissa varor och hur beslutas vilka produkter som ska
omfattas av kontroll. Vilka lagar och regler styr exportkontrollen i Sverige/
EU samt en kort titt på US exportkontrollregelverk. Vad är sanktioner och
vad är viktigt för företag att tänka på i samband med export till stater som
är sanktionerade.
Nyfiken på tullvärlden
Ska ditt företag börja handla med länder utanför EU? Handlar du idag med
Storbritannien och behöver veta mer om tull inför brexit? Detta seminarium
riktar sig till dig som kanske inte själv arbetar med tullfrågor, men som vill
förstå vad tull handlar om.
Anmälan transportmedel och varor
Transportmedlets och varans väg in i Sverige består av flera steg, några är
idag manuella och några är digitala. Målet är en helt digital hantering som
är förenlig med tullkodexen. Hur ser planen ut för att ta oss dit?
Riskbedömningar och kontrollinsatser i varuflödet
Vilka möjligheter ser vi med ett digitalt informationsutbyte och vad ska
man som aktör inom internationell handel tänka på?
10.20–11.00
VALBARA PASS
Är du förberedd för revision?
Tullverket kontrollerar på olika sätt att svenska företag följer de bestämmelser
som finns. Så här gör du för att vara väl förberedd när det är dags.
Antidumpning
Kommerskollegium
Export
Det nya exportsystemet införs först efter 2020, men alla tillstånd ska
vara omprövade 1 maj 2019. Hur ser lösningen ut fram till att ett nytt
exportsystem är på plats?
Anläggning för tillfällig lagring
Den 1 november startar införandet av en ny process med digital
uppgiftslämning. Vad innebär det?

Vad är blockchain och hur kan den förändra den globala handeln?
Mikael Haglund, IBM Sweden
Ett joint venture mellan Maersk och IBM har skapat en blockchain-baserad
plattform för digitalisering av containerbaserad global handel kallad
Global Trade Digitization (GTD). Den knyter samman hela leveranskedjans
ekosystem, reducerar handelshinder och ökar effektiviteten i internationella
leveranskedjor. Med GTD delar hela leveranskedjans ekosystem en
tillförlitlig bild av frakthändelser och inlämning av dokumentation. Mikael går
igenom vad lösningen innebär och hur olika aktörer kan börja använda den.
14.00–14.40
VALBARA PASS
Ursprungsbestämmelser vid export
För att ge din kund möjlighet till tullfrihet eller tullnedsättning behöver
du som exporterar känna till vad som krävs för att kunna utfärda
ursprungsintyg. Här får du veta hur du går till väga för att ta reda på om
varor är ursprungsvaror och vilka styrkande handlingar som behövs.
Import
I slutet av 2019 införs ett nytt importsystem. Arbetet har påbörjats och nu
får du chansen att höra mer om vad förändringen innebär.
Produktsäkerhet
Produkter som släpps ut på EU:s marknad ska vara säkra att använda.
Vilket ansvar har du som importör tillsammans med Tullverket och
marknadskontrollmyndigheter i en värld där handelsmönster snabbt
förändras?
Det norsk-svenska gränstullsamarbetet
Sverige och Norge har ett sedan länge etablerat gränstullsamarbete. Så
här arbetar vi tillsammans för utveckla en modernare och effektivare
gränspassage.
15.15–16.00
Sverige efter valet
Marcus Oscarsson
Efter valet 2018 ligger nu fokus på Sveriges nya politiska landskap, den nya
regeringen och oppositionen. Varför gick det som det gick och vad händer
nu? Dessutom en analys av världspolitiken med president Trump och EU i
centrum.
16.00
AFTER TULL
Mingla och träffa branschkollegor. Vi bjuder på snittar och dryck samt
underhållning.
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