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Tullfrihet för dig som flyttar till 
Sverige från ett land utanför EU
När du flyttar till Sverige från ett land utanför EU betraktas du antingen som Inflyttare eller Åter-

vändare. Eftersom bestämmelserna om flyttsakstullfrihet är olika berättar vi om skillnaden mellan 

en person som flyttar till Sverige och en person som återvänder till Sverige. Med tullfrihet menar vi 

att du slipper betala tull och andra skatter för dina flyttsaker. För att få reda på vilka bestämmelser 

som gäller för dig så läser du vidare under rubriken Villkor för respektive kategori. I det här fakta-

bladet besvarar vi också dina frågor om  

vilka bestämmelser som gäller för de flyttsaker du tar med dig •	

vad du måste göra och vilka blanketter du måste lämna till oss•	

hur du anmäler flyttsakerna till oss.•	

vilka särskilda bestämmelser som gäller för bland annat alkohol, tobak och fordon.•	

Är jag Inflyttare  
eller Återvändare?
Inflyttare är du exempelvis 

om du har bott tillsammans med din familj i • 
ett land utanför EU i minst ett år eller aldrig 
tidigare har varit bosatt i Sverige
om du är ensamstående och helt saknar anknyt-• 
ning till Sverige, det vill säga du är anmäld som 
utflyttad och har varken bostad eller arbete här.

Återvändare är du exempelvis
om du på grund av tidsbegränsat arbete har vis-• 
tats i ett land utanför EU i minst ett år och har 
haft din bostad och familj kvar i Sverige
om du är ensamstående och har varit tjänstledig • 
från din tillsvidareanställning i Sverige för att 
vistas och arbeta utanför EU i minst ett år.

Kan jag få  
flyttsakstullfrihet om jag  
har vistats utanför EU för studier?
Om du har studerat utanför EU kan du vanligtvis 
inte få flyttsakstullfrihet, eftersom du inte har flyttat 
din normala bostad och därför inte räknas som 
inflyttare. Du har inte heller vistats utanför EU på 
grund av arbete och kan därför inte räknas som 
återvändare.

Under vissa omständigheter kan du ändå räknas som 
inflyttare, till exempel 

om du tar din familj med dig till ett land utanför • 
EU i minst ett år, eller
du helt saknar anknytning till Sverige, det vill-• 
säga du är anmäld som utflyttad och har varken 
bostad eller arbete här.
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Vem meddelar att 
mina flyttsaker har kommit?
När dina flyttsaker kommer till Sverige läggs de på 
ett lager. Du blir kontaktad av lagerhavaren eller av 
transportören.

Hur anmäler jag  
mina flyttsaker till tullen? 
Du anmäler dina flyttsaker till oss genom att fylla i 
blanketten Enhetsdokument, Tv 718.3. Du ska också 
fylla i blanketten Försäkran för flyttsakstullfrihet, 
Tv 740.41. Blanketterna hittar du på vår webbplats, 
tullverket.se.
På vår begäran ska du kunna styrka uppgifterna du 
lämnar i flyttsaksförsäkran med till exempel

inköpshandlingar som faktura, kvitto, avbetal-• 
ningskontrakt
utländska försäkringshandlingar• 
registrerings- och trafikförsäkringshandlingar • 
för fordon
frakthandlingar.• 

Du ska också kunna styrka att du har varit bosatt 
utanför EU genom exempelvis

registrering i den kommun där bostaden fanns• 
arbets- eller uppehållstillstånd• 
intyg från arbetsgivare• 
hyreskontrakt för bostaden• 
bevis om inflyttning till Sverige.• 

Instruktioner om hur du ska fylla i blanketterna 
finns också på vår webbplats tullverket.se. 
Uppgifterna som du lämnar i flyttsaksförsäkran 

tillsammans med de styrkande handlingarna, ligger 
till grund för vår bedömning om du ska anses vara 
Inflyttare eller Återvändare.

Vill du inte sköta tullhanteringen själv så kan 
du anlita en speditör som ombesörjer anmälan till  
tullen.

I nästa steg beslutar vi om dina flyttsaker uppfyl-
ler kraven för befrielse från tull och andra skatter. I 
de fall kraven inte är uppfyllda får du ett beslut med 
uppgift om hur mycket du måste betala.

När tullformaliteterna är klara och eventuella 
importavgifter är betalda får du en utlämningssedel. 
Den är ett kvitto från oss till lagerhavaren på att 
dina flyttsaker kan lämnas ut till dig.

Villkor för Inflyttare
Du kan få tullfrihet för personlig egendom om du 
har haft din normala bostad i ett land utanför EU 
under en sammanhängande tid av minst ett år. Den 
personliga egendomen ska under minst sex månader 
före inflyttningen ha ägts av dig och använts av dig 
eller din familj i det land där du har haft din nor-
mala bostad.

Inom ett äktenskap eller registrerat partnerskap 
kan en vara, som ägs av den ena maken och som 
inte är enskild egendom genom exempelvis äkten-
skapsförord, i detta sammanhang anses ägas även 
av den andra maken. Motsvarande gäller för sambor 
om sambolagen kan tillämpas.

Förutom ovanstående finns det ytterligare be-
stämmelser för fordon och andra transportmedel. 
Läs mer under rubriken Särskilda bestämmelser för 
fordon.

Kan jag få tullfrihet för flyttsaker  
som jag importerar i förväg?
Du kan få tullfrihet för flyttsaker i förväg, om du 
förbinder dig att flytta hit inom en tid av 6 månader. 

Din normala bostad är den plats där du stadigva-
rande bor minst 185 dagar per kalenderår på grund av 
personlig och yrkesmässig anknytning. En person med 
familj har vanligtvis sin normala bostad där familjen 
bor. Som familj räknas make, maka, sambo, registrerad 
partner, barn och föräldrar som du bor tillsammans 
med.

Om du inte har familj är din normala bostad den plats 
till vilken du har starkast anknytning. Här vägs faktorer 
som till exempel folkbokföring, bostadsförhållanden 
och arbete in.

Personlig egendom är egendom avsedd för personligt 
bruk eller för att användas i hushållet. Personlig egen-
dom får inte vara av sådant slag eller mängd som kan 
ge intryck av att den importeras i kommersiellt syfte.

Som personlig egendom räknas allt som ingår i ett 
hem, till exempel husgeråd, linne, möbler, personliga
ägodelar, cyklar, bilar och andra fordon samt sällskaps-
djur.
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Du kan också få tullfrihet för flyttsaker i förväg 
om du på grund av yrkesmässiga åtaganden måste 
lämna din normala bostad utanför EU utan att flytta 
direkt till Sverige. Som villkor gäller att du förbin-
der dig att flytta hit inom en tid som vi med hänsyn 
till omständigheterna fastställt. I båda fallen gäller 
att du måste ställa en säkerhet för tull och andra 
skatter. 

Kan jag få tullfrihet för flyttsaker som 
jag importerar efter att jag har flyttat in?
Du kan få tullfrihet i efterhand om du importerar 
flyttsakerna inom ett år räknat från den dag som du 
flyttade till Sverige.

Kan jag få dispens  
om jag inte uppfyller tidskraven?
I vissa fall kan du få dispens om du inte uppfyller 
tidskraven. Läs mer under rubriken Dispenser.

Vad gäller efter förtullningen?
Den personliga egendom, som du har fått tullfrihet 
för, ska under första året efter förtullningen använ-
das på det sätt som den är avsedd för. Om du inom 
ett år från förtullningen vill överlåta, pantsätta, hyra 
ut eller låna ut någon del av egendomen ska du 
meddela oss innan och betala tull och andra skatter. 
Du kan inte få dispens från tidskravet.

Finns det varor 
som jag måste betala avgifter för?
Du måste betala tull och andra skatter för kom-
mersiella transportmedel och viss hantverks- och 
yrkesutrustning som du tar med i ditt flyttgods. 

Detsamma gäller de alkohol- och tobaksvaror 
som ingår i den personliga egendomen och som är 
avsedda för ditt eller din familjs personliga bruk. 

Den avgiftsfria resanderansonen får du däremot 
ta med dig under förutsättning att du transporterar 
den personligen. För att få ta med alkohol och to-
baksvaror ska du ha fyllt 20 år respektive 18 år.

Resanderanson alkohol:
1 liter spritdryck eller 2 liter starkvin, inklusive • 
mousserande vin,
4 liter vin,• 
16 liter starköl.• 

Resanderanson tobaksvaror:
200 cigaretter• 
100 cigariller• 
50 cigarrer• 
250 röktobak eller proportionellt urval av dessa • 
tobaksvaror.

Förutom resanderansonen får du tull- och skattefritt 
ta med dig andra varor för 4300 svenska kronor om 
inresan sker med flyg eller färja i chartertrafik. 

Sker inresan med annat färdsätt är det tull- och 
skattefria beloppet 3000 svenska kronor.

Villkor för Återvändare
Du kan få tullfrihet för personlig egendom om du 
har din normala bostad i Sverige men på grund av 
arbete har vistats i ett land utanför EU i minst ett år. 
Du kan inte få dispens från kravet på utlandsvistel-
sens längd.

När du ska räkna ut hur lång tid som du har vis-
tats utanför EU får du räkna in tiden för besök som 
du har gjort i EU. Besöken får sammanlagt uppgå 
till högst 72 dagar under en ettårsperiod. Om tiden 
för ett och samma besök överstiger 72 dagar får du 
inte till någon del räkna in det besöket i tiden för din 
vistelse utanför EU. 

Du ska vara ägare till den personliga egendomen 
vid den tidpunkt när du återvänder till Sverige.

Inom ett äktenskap eller registrerat partnerskap 
kan en vara, som ägs av den ena maken och som 
inte är enskild egendom genom exempelvis äkten-
skapsförord, i detta sammanhang anses ägas även 
av den andra maken. Motsvarande gäller för sambor 
om sambolagen kan tillämpas. 

Du ska även ha haft behov av och använt varorna 
på det sätt de är avsedda för i det land utanför EU 
där du har vistats.

Förutom ovanstående finns det ytterligare be-
stämmelser för fordon och andra transportmedel. 
Läs mer under rubriken Särskilda bestämmelser för 
fordon.

Kan jag få tullfrihet för flyttsaker  
som jag importerar i förväg?
Som återvändare kan du inte få tullfrihet för flyttsa-
ker som importeras i förväg.
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Kan jag få tullfrihet för flyttsaker som 
jag importerar efter att jag har återvänt?
Det finns inget krav på att flyttsakerna måste impor-
teras vid samma tillfälle som när du själv återvän-
der. Däremot ska det vara i nära anslutning till ditt 
återvändande. För att den personliga egendomen 
inte ska förlora karaktären av flyttsak så bör den 
normalt importeras inom ett år efter återvändandet.  

Vad gäller efter förtullningen?
Personlig egendom som du har fått tullfrihet för ska 
du ha behov av och använda i Sverige efter återvän-
dandet. 

Finns det varor  
som jag måste betala avgifter för?
Du måste betala tull och andra skatter för de 
alkohol-och tobaksvaror som ingår i den personliga 
egendomen och som är avsedda för ditt eller din 
familjs personliga bruk. 

Den avgiftsfria resanderansonen får du däremot 
ta med dig under förutsättning att du transporterar 
den personligen. För att få ta med alkohol och to-
baksvaror ska du ha fyllt 20 år respektive 18 år.

Resanderanson alkohol:
1 liter spritdryck eller 2 liter starkvin, inklusive • 
mousserande vin,
4 liter vin,• 
16 liter starköl. • 

Resanderanson tobaksvaror:
200 cigaretter,• 
100 cigariller,• 
50 cigarrer,• 
250 röktobak eller proportionellt urval av dessa • 
tobaksvaror.

Förutom resanderansonen får du tull- och skattefritt 
ta med dig andra varor för 4300 svenska kronor om 
inresan sker med flyg eller färja i chartertrafik. 

Sker inresan med annat färdsätt är det tull- och 
skattefria beloppet 3000 kronor.

Särskilda bestämmelser för 
fordon
Det vi tar upp här om fordon gäller också för 
motorcyklar, husvagnar, båtar, luftfartyg och andra 

transportmedel. Läs också övriga villkor under 
rubrikerna Villkor för Inflyttare och Villkor för Åter-
vändare.

Bestämmelser för Inflyttare
Fordonet ska under minst sex månader före inflytt-
ningen, ha ägts av dig och använts av dig eller din 
familj i det land utanför EU, där du har haft din nor-
mala bostad. Ägandetiden räknas från och med den 
dag fordonet, med äganderätt, levererades till dig, 
till och med den dag du lämnar din normala bostad 
utanför EU för att flytta till Sverige

Tullfrihet får du även om fordonet omfattas av 
någon form av hyr-, hyrköp eller leasingkontrakt. 
Som villkor gäller att du själv slutit kontraktet och 
att du får använda fordonet för privat bruk en längre 
tid. Det är alltså inte tillåtet att din arbetsgivare eller 
någon annan tredje part har slutit kontraktet även 
om avsikten har varit att du skulle använda fordonet 
för privat bruk. Du ska kunna styrka detta genom 
att visa upp ett kontrakt som täcker minst den tid 
som fordonet ska ha ägts och använts av dig, det vill 
säga sex månader.

Med användande av ett fordon menas att du 
under ägandetiden ska ha brukat det på det sätt som 
är normalt för fordonet med hänsyn till klimat och 
andra förhållanden. Vi tar även hänsyn till dina och 
din familjs levnadsvanor. Tänk på att transporttiden 
till Sverige inte får räknas med i tiden för användan-
det.
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Vad gäller efter förtullningen?
Ett fordon som du har fått tullfrihet för får du inte 
överlåta, pantsätta, hyra ut eller låna ut, förrän ett år 
efter att fordonet anmälts till förtullning. Om beho-
vet skulle uppstå innan tidskravet är uppfyllt måste 
du anmäla detta till oss och betala tull och andra 
skatter. Du kan inte få dispens från detta krav.

Fordon som du fått tullfrihet för ska under det 
första året efter förtullningen användas på det sätt 
som de är avsedda för. Det innebär, exempelvis för 
en bil, att efter den blivit registrerad i Sverige så 
måste du även anmäla till Trafikregistret att du vill 
ställa på den för att använda den som transportme-
del under detta år. Anmälan kan du göra på Vägver-
kets webbplats, vv.se. 

För information om registreringsbesiktning och 
under vilken tid fordonet har varit i trafik använder 
vi oss av Trafikregistret. 

Fordon med giltig utländsk registrering får 
användas i en vecka räknat från införseldagen till 
Sverige. För att fortsättningsvis kunna använda for-
donet måste du ansöka om tillfällig registrering eller 
få fordonet godkänt vid en registreringsbesiktning. 
Till ansökan ska du bifoga de handlingar och upp-
gifter som Vägverket begär. Ansökan behandlas av 
Vägverket, Kundtjänst för fordonsfrågor, som också 
svarar på frågor om fordonsskatt, registrering och 
registreringsskyltar. Mer information och telefon-
nummer hittar du på deras webbplats, vv.se.

Från den 1 januari 2009 kommer delar av infor-
mationen på Vägverkets webbplats, vv.se att flyttas 
till Transportstyrelsens webbplats,  
transportstyrelsen.se.

Bilprovningen svarar på tekniska frågor och 
frågor om avgasrening. Telefonnummer hittar du på 
deras webbplats, bilprovningen.se.

Kan jag få dispens om jag inte uppfyller 
tidskravet?
I vissa fall kan du få dispens om du inte uppfyller 
tidskraven. Läs mer under rubriken Dispenser.

Bestämmelser för Återvändare
Fordonet ska under minst ett år före återvändandet 
ha ägts av dig och använts av dig eller din familj i 
det land utanför EU där du har vistats. Du ska också 
ha haft behov av fordonet i det land utanför EU där 
du har vistats.

Ägandetiden räknas från och med den dag fordonet, 
med äganderätt, levererades till dig, till och med den 
dagen du återvänder. Om du innehar fordonet på 
grund av kreditköp med förbehåll om återtagande-
rätt, till exempel genom leasing, kan du anses vara 
ägare till fordonet om det framgår av avtalet att det 
är parternas avsikt att den som innehar fordonet ska 
bli ägare av det vid kredittidens eller hyrestidens 
utgång. 

Du ska kunna styrka detta genom att visa upp ett 
kontrakt som täcker minst den tid som fordonet ska 
ha ägts och använts av dig, det vill säga ett år.

Med användande av ett fordon menas att du 
under ägandetiden ska ha brukat det på det sätt som 
är normalt för fordonet med hänsyn till klimat och 
andra förhållanden. Vi tar även hänsyn till dina och 
din familjs levnadsvanor.

När det gäller transporttiden till Sverige får du 
räkna med den i tiden för användandet under förut-
sättning att det är ett transportsätt och en transport-
väg som normalt används, till exempel transport av 
bil med båt från New York direkt till Göteborg. 

Tullfriheten är begränsad till ett fordon av 
samma slag per treårsperiod. Med fordon av samma 
slag menas till exempel motorcykel, bil, husvagn 
eller båt.

Vad gäller efter förtullningen?
Du ska ha behov av fordonet i Sverige. Ett fordon 
som du har fått tullfrihet för får du inte överlåta 
förrän ett år efter att fordonet anmälts till förtull-
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ning. Om behovet skulle uppstå innan tidskravet är 
uppfyllt måste du anmäla detta till oss och betala
tull och andra skatter. 

De fordon som du fått tullfrihet för ska under det 
första året efter förtullningen användas på det sätt 
som de är avsedda för. Det innebär, exempelvis för 
en bil, att efter den blivit registrerad i Sverige så 
måste du även anmäla till Trafikregistret att du vill 
ställa på den för att använda den som transportme-
del under detta år. Anmälan kan du göra på Vägver-
kets webbplats, vv.se. För information om registre-
ringsbesiktning och under vilken tid fordonet har 
varit i trafik använder vi oss av Trafikregistret.

Fordon med giltig utländsk registrering får 
användas i en vecka räknat från införseldagen till 
Sverige. För att fortsättningsvis kunna använda for-
donet måste du ansöka om tillfällig registrering eller 
få fordonet godkänt vid en registreringsbesiktning.

Till ansökan ska du bifoga de handlingar och 
uppgifter som Vägverket begär. Ansökan behandlas 
av Vägverket, Kundtjänst för fordonsfrågor, som 
också svarar på frågor om fordonsskatt, registrering 
och registreringsskyltar. Mer information och tele-
fonnummer hittar du på deras webbplats, vv.se.

Från den 1 januari 2009 kommer delar av infor-
mationen på Vägverkets webbplats, vv.se att flyttas 
till Transportstyrelsens webbplats,  
transportstyrelsen.se.

Bilprovningen svarar på tekniska frågor och 
frågor om avgasrening. Telefonnummer hittar du på 
deras webbplats, bilprovningen.se.

Kan jag få dispens om jag inte uppfyller 
tidskraven?
I vissa fall kan du få dispens om du inte uppfyller 
tidskraven. Läs mer under rubriken Dispenser.

Dispenser
Frågan om dispens prövas från fall till fall men ge-
nerellt kan sägas att det ska vara fråga om omstän-
digheter som du inte har kunnat råda över.

Exempel på när vi har givit inflyttaren dispens 
från tidskravet är när:

varorna på grund av krig, juridisk tvist eller • 
krav på exporttillstånd inte har kunnat importe-
ras inom ett år efter inflyttningen
det har styrkts att inflyttaren uppenbarligen • 
hade för avsikt att bo utanför EU under en sam-
manhängande tid av minst ett år.

Exempel på när vi inte har givit inflyttaren dis-
pens från tidskravet är när:

tidskravet för ägandet och användandet utanför • 
EU inte är uppfyllt på grund av att det fordon 
som importeras har köpts som ersättning för ett 
annat fordon som skadats svårt i trafikolycka 
eller stulits
inflyttaren på grund av ändrade arbetsförhåll-• 
anden flyttar till Sverige innan tidskravet för 
ägandet och användandet av varorna utanför EU 
har uppfyllts
varorna av ekonomiska skäl inte har importerats • 
inom ett år efter inflyttningen
det inte har styrkts att svensk myndighet i Sve-• 
rige eller i utlandet har lämnat felaktiga upplys-
ningar om villkoren för tullfrihet och detta har 
gjort att villkoren för tullfrihet inte uppfyllts.

Exempel på när vi har givit återvändaren dis-
pens från tidskravet är när:

det har styrkts att svensk myndighet i Sverige • 
eller i utlandet har lämnat felaktiga upplysning-
ar om villkoren för tullfrihet och detta har gjort 
att villkoren för tullfrihet inte uppfyllts.

Exempel på när vi inte har givit återvändaren
dispens från tidskravet är när:

tidskravet för ägandet och användandet utanför • 
EU inte är uppfyllt på grund av att det fordon 
som importeras har köpts som ersättning för ett 
annat fordon som skadats svårt i trafikolycka 
eller stulits
återvändaren på grund av ändrade arbetsförhåll-• 
anden flyttar till Sverige innan tidskravet för 
ägandet och användandet av fordonet utanför 
EU har uppfyllts.

Hur söker jag dispens?
Du ansöker om dispens genom att lämna en skrift-
lig ansökan till oss. Ansökan prövas först efter att 
varorna anlänt till Sverige och har anmälts till oss.
Ansökan kan göras på något av följande sätt:

du anmäler varorna och betalar avgifterna. Där-• 
efter ansöker du om dispens och vid ett positivt 
beslut betalar vi tillbaka avgifterna till dig.
du kan också på egen bekostnad lägga upp va-• 
rorna på ett tullager, anmäla dem till förtullning 
och ansöka om dispens. Vid ett positivt beslut 
medger vi tullfrihet direkt.



Box 12854, 112 98 Stockholm  
Telefon: 0771-520 520 

tullverket.se 
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Var hittar jag bestämmelserna om flyttsakstullfrihet?
Inflyttare
Bestämmelser om flyttsakstullfrihet för personer som flyttar sin normala bostad från ett land utanför EU till Sverige finn  i 
artiklarna 2-10 i rådets förordning (EEG) nr 918/83 och i 2-4 §§ Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 1994:57) om 
tullfrihet m.m.

Återvändare
Bestämmelser om flyttsakstullfrihet för personer som har sin
normala bostad i Sverige finns i 7 § p 2 lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m., 7-8 §§ förordningen (1994:1605) om tullfrihet 
m.m. och 45-49 §§ Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 1994:57) om tullfrihet m.m.


