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På tal om Japan: Företag söker partners i Sverige

Är du intresserad av att komma i 
kontakt med något av dessa 
företag, kontakta oss på 
een@foretagarna.se

Du kan även använda EENMatch 
för att söka efter företag som just 
du är intresserad av.

i samarbete med:

Tips: Vem betalar tullen?

Japan

Tillverkare av medicinsk utrustning 
söker distributörer av hälso- och 
sjukvårdsprodukter i Sverige: hand-
skar för bröstcancerundersökning, 
olika träkolsprodukter, fotmassag-
eanordning, med mera för försälj-
ning på den svenska marknaden.

Referens: BOJP20160628001

Japan

Ett japanskt företag har utvecklat 
ett verktyg för att manuellt mala 
kaffebönor, teblad och kryddor 
med hjälp av en innovativ keramisk 
kniv som ger bättre resultat än 
liknande produkter. De söker nu en 
distributör i Sverige.

Referens: BOJP20170127001

Japan

Elektronikhandelsföretag söker 
leverantörer av snygga och moder-
na mobilaccessoarer såsom skal, 
hörlurar, högtalare och batterier för  
försäljning i Japan. Även innovativa 
bärbara fitness trackers och smart 
home devices eftersöks.

Referens: BRJP20170324001

För att hålla dig uppdaterad kring finansieringsmöjligheter, kurser, seminarier, events och företagsspecifika 
lagar, regler och direktiv, följ oss på FACEBOOK och TWITTER! Dessa uppdateras  flera gånger i veckan. 

Mässor, ett axplock
3 oktober 2017
IoT Solutions World Congress 2017
Barcelona, Spanien

2 november 2017
AquaMatch 2017
Amsterdam, Nederländerna

7 november 2017
ICT Business Matching Event 2017
Tokyo, Japan

Nu har du äntligen hittat en leverantör eller distributör utomlands, grattis! Men när du väl står där med ordern 
i handen dyker en massa frågor upp, för din samarbetspartner råkar befinna sig utanför EU, och det betyder ju 
tull. Vem betalar tullen? Här kommer lite tips om hur du skall hantera frågan.

- Ni bestämmer! Det finns inga exakta lagar om detta, så kom överens om det från början. Det innebär att priset 
som faktureras kan variera, beroende på om tullavgift tillkommer eller inte. Läs vidare, så får du veta mer om hur 
ni bestämmer det.

- Skriv ett avtal: när man sysslar med import eller export är det alltid bra att ha ett välskrivet avtal. Det behöver 
inte vara långt, och det kan handla om en engångstransaktion. Men det säkrar allt det du och din samarbets-
partner har bestämt. I det avtalet kommer ni bl.a. att bestämma om vem som står för tullavgiften, men även alla 
tullförfaranden. För enkelhetens skull kan du köpa en mall.

- Välj en Incoterm som passar er: en Incoterm är en standard klausul som används i internationell handel. Den 
bestämmer vem som väljer transportbolag och försäkring, vem som är ansvarig för varorna under transport om 
det skulle hända något, vem som står som exportör och importör på tullpapperna och vem som betalar tullav-
giften och eventuell importmoms! Det finns, i sista uppdateringen från 2010, 11 olika varianter att välja mellan: 
EXW, FCA,  FAS, FOB, CFR, CIF, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP. Alla länder har samma definition av dessa, så ni slipper 
missförstånd om det skulle hända något. Det enda ni behöver skriva i avtalet (utöver själva transaktionen) är 
tre magiska bokstäver och vips: tull- och transportfrågorna är avklarade. Titta på den här bilden för ett enkelt 
schema.

 -Tips från experten: Undvik EXW och DDP! Många nybörjarexportörer använder EXW, för enkelhetens skull, då 
köparen tar hand om allt. Men det innebär att säljaren aldrig står som exportör på tulldokumenten, och det blir 
svårt för säljaren att bevisa exporten när man ska deklarera en ex-moms faktura till skatteverket. Detsamma för 
DDP, fast omvänt. 

- Obs! Incoterms fungerar självklart även innanför EU, men då enbart för transport och försäkring, eftersom ing-
en tull tillkommer. Bra att veta är att vårt ovanstående tips gäller även för innanför EU, då det blir momsfrågor, 
men det tar vi en annan gång!

Utlandssatsning? Pengar finns

Länsstyrelsen i Stockholm har i 
dagarna meddelat att de gör en ny 
utlysning för Internationaliserings-
checkar då det fortfarande finns 
pengar kvar i potten. Missade du 
att skicka in din intresseanmälan 
innan deadline i våras, är det här 
ett ypperligt tillfälle att kickstarta 
ditt internationaliseringsprojekt. 
Vad kan man då använda dessa 
pengar till? 

Man kan använda pengarna till allt 
från att göra en förberedande stu-
die på en specifik marknad till att ta 
det faktiska steget och etablera sig. 
Hur man går tillväga är upp till er 
och man kan välja att använda sig 
av en projektanställd medarbetare 
eller att köpa in extern kompetens 
i form av konsulter. På länsstyrel-
sens hemsida finner ni alla kriterier 
som måste uppfyllas och även mer 
ingående om vad som är godkänt 
och icke godkänt att söka för.

Företag baserade utanför Stock-
holmsregionen får, tyvärr, vänta på 
nästa utlysningstillfälle i sin region. 

Events
9 november - EU-Japan Center an-
ordnar en halvdagskurs angående 
att göra affärer med Japan. Under 
kursen kan du förvänta dig att få 
information om allt från att mingla 
till att skriva ett kontrakt.

14 december - Vi på Enterprise Euro-
pe Network anordnar vår heldags-
kurs Global marknad och export. 
Under dagen tittar vi på allt från en 
intern analys av ert företag till part-
nersök och tullar och moms. Kursen 
är kostnadsfri, men det tillkommer 
en kostnad på 280 kr för förtäring.

För anmälan eller frågor.
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