ISP är en statlig myndighet med uppdrag inom svensk utrikes- och
säkerhetspolitik. Fokus ligger på kontroll och tillsyn av strategiska
produkter, hantering av riktade sanktioner, ansvar som nationell
myndighet för kemvapenkonventionen samt internationellt samarbete,
stöd och bistånd inom dessa områden. Läs mer på www.isp.se.

Viktigt att veta vid export av
produkter med dubbla användningsområden
Information om produkter med dubbla användningsområden, vad lagstiftningen säger
om export samt när du behöver tillstånd för att exportera.

Inspektionen för strategiska produkter
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Produkter med dubbla användningsområden, förkortat PDA,
är civila produkter som också kan användas för att framställa
massförstörelsevapen eller krigsmateriel.
Exempel på produkter med dubbla användningsområden är olika
kemikalier, verktygsmaskiner, ventiler, pumpar och rör i speciallegeringar.
Det handlar i första hand om produkter som används vid tillverkning
och utveckling av andra produkter. Produkter med dubbla användningsområden har lagts under kontroll och behöver därmed tillstånd för att
få exporteras. Tillstånd kan även krävas i fråga om tekniköverföring i
form av exempelvis forskningsprojekt och konsultverksamhet. ISP prövar
export i de flesta av dessa sammanhang.
När skälig misstanke finns om att en produkt kan komma att utnyttjas
i fel syften blir export förbjudet. Vid en bedömning tittar ISP dels på produkten i sig, dels på slutanvändningen och slutanvändaren av produkten.
Med export avses i detta fall att varor och tillhörande tjänster som
finns inom EU lämnar EU:s tullområde, samt elektronisk överföring av
programvara eller teknik till en destination utanför EU. I princip krävs
inget tillstånd vid export av produkter med dubbla användningsområden
från Sverige till andra EU-länder.

Avgiftsdeklaration

Tillsynsbesök

Om ert företag tillverkar eller säljer
produkter med dubbla användningsområden ska ni årligen lämna in en avgiftsdeklaration. Deklarationen ligger sedan
till grund för den avgift ert företag ska
betala till ISP.
En rörlig avgift ska betalas om det
fakturerade värdet överstiger 2,5 miljoner kronor och en fast avgift ska betalas
om det fakturerade värdet understiger
2,5 miljoner kronor. Vid beräkningen av
det fakturerade värdet får avdrag göras
för inköp av kontrollerade delprodukter.
Observera att deklarationen ska
omfatta försäljning såväl inom Sverige
som till utlandet, samt vara inlämnad
till ISP senast den 31 januari avseende
föregående kalenderår.

ISP genomför tillsynsbesök hos företag
som tillverkar, tillhanda-håller eller
exporterar kontrollerade produkter.
Ett tillsynsbesök innebär att ISP
besöker ert företag för att kontrollera
att ni känner till regelverket, vad som
är under kontroll och att den kunskapen är införlivad i företagets arbetsprocess. Efter besöket får ni återkoppling
från ISP.
Kontakt tas med ert företag i god
tid innan det är aktuellt att genomföra
ett tillsynsbesök.

Regelverk, blanketter
& intyg
Aktuellt regelverk med produktlista,
blanketter och exempel på slut-användarintyg finns att ladda ner på vår webbplats, www.isp.se. Här finns också mer
detaljerad information gällande export
av produkter med dubbla användningsområden, vårt uppdrag och nyheter
inom våra verksamhetsområden.

Elektronisk ärendehantering
ISP har ett verktyg för elektronisk
ärendehantering, Kundwebben. Företag
med återkommande ärenden kan
ansluta sig till verktyget för att hantera
ärenden hos myndigheten på ett enklare
och effektivare sätt.

Klassificering av produkt

Begäran om förhandsbesked

Ansökan om exporttillstånd

Ytterligare restriktioner – sanktioner

Det första steget inför export är att
klassificera produkten. Detta ska i
första hand ert företag göra med hjälp
av aktuellt regelverk och tillhörande
produktlista. Det bör uppmärksammas
att det i vissa fall kan krävas tillstånd
för export av en produkt som inte är
kontrollerad.
Oavsett om ert företag tillverkar,
säljer eller förmedlar produkter behöver
ni ta reda på om de klassas som kontrollerade inför export.
Vid osäkerhet kan ni vända er till
ISP för rådgivning.

Om ert företag är osäkert på om en
export är tillståndspliktig och/eller om
exporttillstånd kan beviljas kan ni begära
ett förhandsbesked hos ISP.
Ett förhandsbesked ger endast en
indikation om vad som gäller i det
aktuella ärendet. I vissa fall innehåller
förhandsbeskedet villkor som måste
vara uppfyllda för att ett exporttillstånd
senare ska kunna ges.
Observera att en slutlig prövning av
exporten görs först när en ansökan om
exporttillstånd inkommer till ISP.

Alla produkter som är kontrollerade
kräver tillstånd för export.
Det finns olika typer av tillstånd
och vilket tillstånd som behövs beror
både på vilken produkt som exporteras
och till vilken mottagare exporten sker.
Vid export för försäljning krävs också
att den slutliga mottagaren skriver under ett så kallat slutanvändarintyg som
bland annat anger att produkterna inte
kommer att exporteras vidare.
Observera att även förmedling av
produkter eller förmedling av tjänster kräver tillstånd. Läs mer om olika
tillstånd i faktarutan nedan.

På grund av sanktioner gäller särskilda regler för export till vissa länder, vilket
innebär att handel med ytterligare produkter kan vara under kontroll eller förbjudna samt att handel med vissa mottagare är förbjuden.

Uppmärksamhet och ansvar
Det är alltid företaget som exporterar som är ansvarig för exporten och för
att ta reda på vad som gäller vid export, exempelvis om en produkt är under
kontroll eller inte. Eftersom det kan vara svårt att känna till det militärtekniska
värdet på en produkt är det också viktigt att vara extra uppmärksam på vilka
offertförfrågningar kunder lämnar.

Kontakta oss
Om ert företag har frågor eller vill boka ett möte är ni välkomna att kontakta oss
på telefon 08-406 31 00 eller e-post registrator@isp.se.

Olika tillstånd samt intyg
Individuellt tillstånd

Globalt tillstånd

EU-generella tillstånd

Catch-all

Förmedlingstjänster

Slutanvändarintyg

Om ert företag vill exportera en kontrollerad
produkt till en mottagare utanför EU krävs ett
individuellt exporttillstånd. På grund av sanktioner
så gäller särskilda regler för vissa länder.

Om ert företag uppfyller angivna krav och tänker
exportera en viss kategori av kontrollerade produkter till ett eller flera länder kan ni ansöka om
ett globalt exporttillstånd. Tillståndet berättigar till
obegränsad export under giltighetstiden.

Om ert företag vill exportera vissa produkter till
vissa länder så kan EU:s generella tillstånd användas. Tillstånden gäller utan ansökan. En
anmälan till ISP ska ske inom 30 dagar efter första
användningstillfället av varje tillstånd.

Om ert företag vill exportera produkter som inte är
kontrollerade kan dessa under vissa omständigheter ändå bli underkastade tillståndskrav, genom en
så kallad catch-all-mekanism.

Om ert företag vill tillhandahålla förmedlingstjänster från ett tredjeland till ett annat tredjeland, det
vill säga länder som inte är medlemmar i EU, så
kan tillstånd för detta krävas.

Vid ansökan om ett individuellt och globalt exporttillstånd gällande försäljning krävs ett slutanvändarintyg. Det finns tre olika intyg att använda
beroende på typ av slutanvändare.

