Rubrik

Temporär import av häst
Ingress
Norska Tollvesenet kräver ett depositionsbelopp motsvarande momsen vid införsel av hästar
till Norge. Beloppet betalas tillbaka efter utförsel, men det kan ta flera månader innan
hästägaren får tillbaka pengarna.
Beskrivning av problemet
1. Normalt kräver norska Tollvesenet in ett depositionsbelopp motsvarande momsen vid
införsel av hästar till Norge. Beloppet betalas tillbaka vid utförsel när ägaren/speditören
uppvisar dokument för införsel och utförsel samt kvitto på depositionen. Problemet är att
handläggningstider är alldeles för lång, från en till flera månader. Dessutom blir problemet
ännu större om hästen under kort tid förs fram och tillbaka flera gånger. Då kan ägaren få
ligga ute med flera depositionsbelopp.
2. Ett annat problem är att hästägarna inte vet vilka dokument de behöver visa upp vid
utförsel av hästar (utförseldeklaration, hälsocertifikat och hästpass för tävlingshästar)
3. Djurägaren uppger för lågt värde på hästen för att minska depositionsavgiften.
4. Ägarna upplever olika praxis vad gäller tull och moms i olika tullregioner. För en häst som
varit i landet för träning, beräknas livsomkostnader för hästen som bearbetningskostnader,
vilket ska läggas på hästens värde vid beräkning av tull och moms.
Liknande problem kring depositionsbelopp (privatpersoner har ingen avdragsrätt),
fastställande av hästens värde och bristande information finns vid temporär import av hästar
till Sverige.
Konkret exempel
Hästar förs temporärt över gränsen mellan Sverige och Norge för att tävla eller tränas. Såväl
tullmyndigheterna som hästägarna upplever brister i kunskap och information kring
värdering av hästen, deposition av moms, dokument som ska visas upp, etc. Hästägare
upplever också att olika praxis gäller i olika tullregioner (Norge).

Vem berörs av problemet
De som drabbas av problemen är de hästägare eller de som för hästägarna transporterar
hästar över norsk-svenska gränsen utan kunskap kring moms- och tullreglerna. Indirekt
drabbas också aktuella intresseorganisationer som har svårt att på korrekt sätt informera
sina medlemmar. Hästägarna kan vara privatpersoner, kommersiella stuterier, tävlingsstall
eller ridskolor.
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Juridisk orsak
Problemen kring temporär import av hästar uppstår på grund av ländernas momslagar,
otydlig praxis samt bristande information.
Lösning av problemet
Tullmyndigheterna kan gå igenom sina regelverk och eventuellt förenkla onödigt
komplicerade regler kring temporär import av hästar samt förkorta sina handläggningstider.
Problemen kan också minskas genom att bägge länders tullmyndigheter arbetar fram en
heltäckande information som kan spridas via alla kända organisationer som arbetar med
hästar, så att dessa i sin tur ska sprida informationen till sina medlemmar och via t ex
veterinärer. Framtagen information behöver också spridas i tullmyndigheternas
informationsfunktioner (Tollvesenets Infosenter och Tullverkets Tullsvar) som ofta får denna
typ av frågor från hästägare i respektive land. Det är mycket viktigt att frågeställarna som
vänder sig till dessa informationsenheter får ett heltäckande svar.
Vem kan lösa problemet?
1. Tollvesenet och Tullverket går igenom sina regelverk och förenklar onödigt komplicerade
regler, kortar handläggningstider samt skapar en praxis som är lika i alla tullregioner.
2. Informationen från myndigheterna kompletteras och sprids.
3. Vid omprövning kan det uppgivna värdet för hästen jämföras med hästens
försäkringsvärde.
Vilka länder berör det (Lista på länder)
Sverige
Norge
Kommentarer
I kontakter med Tullmyndigheterna har det framkommit att de aktörer som temporärt
importerar sina hästar ofta drar paralleller till de förenklingar som finns för hundägare.
Hundar behöver endast ett hundpass för att fritt passera den norsk-svenska gränsen.
Hästägarna vill ha samma förenklingar för sina hästar och ifrågasätter därför den skillnad i
hanteringen som råder mellan hundar och hästar.
Ladda upp filer (ex. här kan vår utredning laddas upp eller andra rapporter om hindret)
Ladda upp förstudie ”Temporär import av hästar”.
Kontaktperson
Annika Daisley, +46 733 358512, annika.daisley@svinesundskommitten.com
Organisation och kontaktuppgifter
Svinesundskommittén, 452 80 Strömstad
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