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Rapport från Barentsrådet, BEAC, Working Group 

on Customs Cooperation WGCC den 25 – 26 

september 2008 i Viborg (RU) 

 
Mötesplats: Hotell Druzhba, Viborg 

 
Svensk representant:  J. Sixten Pekkari 

 

Övriga deltagare:        Alexey A. Dyshlyuk, RU-tull (ordf) 

                                      Alexey Vassiliev, RU-tull 

                                      Alexander Chumakov, RU-tull 

                                      Dimitriy NN?, RU-tull 

 

                                      Stefan Aniszewski, FIN 

 

                                      Atle Joakimsen, NO 

 

                                      Representant för EU-KOM (Jan Zralek) var anmäld 

                                      men kunde ej delta. 

 

Språk:                          Tolkning till/från ryska/engelska, engelska/ryska. 

 

Sammanfattning 

 

Ryska ordförandeskapets andra möte i WGCC    

 

Diskuterades handlingsplan för WGCC 

 

Diskuterades högnivåmöte för generaltulldirektörer 

 

 

1. Opening remarks 

 

Ordföranden, Alexey Dyshlyuk (AD) förklarade mötet öppnat. 

Dagordningen fastställdes efter att SE och FIN ifrågasatt p. 4 på 

dagordningen. Ordföranden ansåg att p. 4 ändå kunde vara med på 
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dagordningen, eftersom Barentsrådet består av fler länder än EU-

medlemmarna FIN och SE. 

 

2. Presentation by A.A. Dyshlyuk 

 

AD lämnade ett kort referat från senaste CSO-mötet som bl a givit sitt 

godkännande till namnbytet från Working Group Trade Barriers (WGTB) 

till Working Group on Customs Cooeperation (WGCC). Vid mötet hade 

också frågan om högnivåmöte mellan generaltulldirektörerna diskuterats, 

likaså web-sidan för Barentssekretariatet. 

AD meddelade också att han hade haft möjlighet att delta i Barentsrådets 

ekonomiska samarbetsgrupps senaste möte. 

 

3. Presentation by representative of the North-West Regional 

Customs Department. 

 

Alexei Vassiliev (AV) är internationell chef vid rubricerad tulladmini- 

stration. AV redogjorde mycket kort för det internationella samarbetet 

utifrån S:t Petersburgs horisont och betonade särskilt samarbetet med 

Finland och Estland. 

 

4. Discussion of possibilities to conclude Agreements between the          

Russian Customs Service and the BEAC Member States Customs 

Administrations on preliminary information about the goods 

moved from Finland, Sweden and Norway to the Rusian 

Federation. 

 

KOM hade, innan mötet, i särskild skrivelse till RU framfört ett yrkande om 

att denna punkt på dagordningen skulle utgå eftersom frågan ligger under 

gemenskapskompetens. Detta var också skälet till varför SE och FIN 

ifrågasatte dagordningspunkten vid dagordningens fastställande. 

 

RU deklarerade att de har förståelse för den uppfattning EU-KOM, FIN och 

SE har i frågan. RU såg också fram emot fortsatta diskussioner med KOM i 

frågan. 

SE och FIN angav inte någon annan uppfattning i frågan än den som KOM 

står för, d v s att det saknas legala förutsättningar för sådant infoutbyte som 

RU önskar. Till yttermeravisso finns det inte heller tekniska förutsättningar 

(avsaknad av IT-plattform) för sådant info-utbyte.  

Från SE och FIN framfördes ändå att det finns positiva inslag i den 

diskussion som förs i Bryssel mellan KOM och RU och syftade på det 

förestående pilotprojektet. 

 

Under denna punkt på dagordningen deklarerade NO att EU och NO för 

diskussioner (förhandlingar) om förhandsanmälningar men att dessa ännu 

inte är avslutade i sin helhet. 
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Avslutningsvis angav RU att det finns överväganden i Ryssland som bygger 

på att man vill ta hjälp från ombuden vid gränsstationerna för att få in de 

rätta uppgifterna (citat ”We ask for help from the customs brokers”). 

 

5. Customs clearance of fish in border crossing point Borisoglebsk 

(Sturskug) 

 

Denna dagordningspunkt var anmäld av NO. Atle Joakimsen (AJ) är 

regionchef i Tromsö och han ville behandla frågan p g a  den problembild 

som finns i samband med exportklareringen av fisk från NO till RU. Enl AJ 

anmäls den norska exporten av fisk helt korrekt vid tullstationen i Storskog 

samtidigt som det finns starka indicier om motsatsen vid importklareringen 

på rysk sida d v s vid tullstationen i Borisgleb. Laxen ges ett annat 

importvärde än exportvärde. M a o är detta förfaringssätt en klassisk 

dubbelfakturering. 

 

6. The project ”Friendship” between Murmansk Customs and 

Tromsyo Customs (Norway) 

 

Även denna fråga var anmäld av NO. AJ ville betona den nytta som projektet 

haft för samarbetet mellan NO och RU. Projektet har existerat sedan 2001 

och gynnar inte endast samarbetsklimatet mellan tulladministrationerna utan 

främjar likväl näringslivsintressena mellan NO och RU. 

 

7. Drafting the WGCC working plan for 2008 -2009 

 

Ordföranden, AD, konstaterade att det inte finns någon skriftlig plan. AD 

ansåg inte att det fanns skäl för att ta fram en sådan plan, mycket beroende 

på att den interna verksamhetsplanen för den ryska tulladministrationen 

redan är fastställd. Den är svår att revidera enl. AD. 

 

AD menade ändå att WGCC har en hel katalog av frågor att diskutera, bl a 

- tullklareringen i Storskog/Borisgleb 

- pilotprojektet (KOM/RU) 

- EU-systemet med förhandsanmälan 

- GD-mötet 

Från FIN och SE påpekades att vid senaste mötet, den 5 juni i Moskva, 

förelåg konsensus om att frågan om timmerexport från RU skulle vara en del 

i handlingsplanen. Ordföranden AD lovade beakta den uppfattning som 

framfördes av FIN och SE. 

 

8. Drafting the agenda of the meeting of the BEAC Member States 

Heads of Customs Administration. 

 

Ordföranden, AD uttryckte en önskan om att ett eventuellt högnivåmöte 

mellan Generaltulldirektörerna skulle utmynna i en gemensam deklaration. 
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AD lämnade inga förslag på vad en sådan deklaration skulle innehålla, utan 

såg gärna att NO, FIN och SE lämnade skriftliga synpunkter på innehållet i 

en sådan tänkt deklaration. 

Från FIN, NO och SE föreslogs att det trots allt är bättre om 

ordförandeskapet tar fram ett förslag som föreläggs de övriga länderna för 

kommentarer. Detta kom också att bli mötets mening. 

 

9. Other issues 

 

FIN ansåg det otillfredsställande att RU har infört begränsningar i exporten 

av timmer. I Barentsområdet finns det tre möjliga gränsövergångar för 

timmerexport, Raja-Joseppi, Salla och Kostamus. RU har begränsat exporten 

till Kostamus. Enl. FIN är det fel att göra en sådan begränsning. 

 

Alexander Chumakov, (AC), är redaktör för tullens personaltidning i S:t 

Petersburg. AC har också haft ett uppdrag från WGTB att ta fram en 

informationskatalog med uppgift om de olika ländernas tulladministrationer 

m.m. Den just nu aktuella katalogen (endast på ryska) har relativt 

fragmentarisk information om den svenska och norska tullen. Vad gäller 

finsk och rysk tull finns bl a uppgifter om tullklareringsexpeditioner och 

deras öppettider. Katalogen är avsedd att spridas inom näringslivet varför det 

är viktigt att såväl svensk som norsk tull presenteras på samma sätt som 

finsk och rysk tull. 

AC hade därför ett önskemål om att NO och SE hjälper honom med 

relevanta uppgifter, gärna med utgångspunkt från uppgifterna i tullverket.se 

  

Inga ytterligare övriga frågor anmäldes. 

 

10. Closing remarks and operational conclusions 

 

Ordföranden, AD, tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

J. Sixten Pekkari 

 

Sändlista: 

Generaltulldirektör Karin Starrin 

Överdirektör Ted Stahl 

Dep.råd Lena Gustafson, Finansdepartementet, Skatte- och tullavdelningen 

Ambassadör Helena Ödmark, UD 

Ämnesråd Sten Luthman, UD, Enheten för östeuropa och centralasien 

 

Mathias.gronlund@foreign.ministry.se 

Anna.lund@beac.st 

 

Vls, EH/stab/int, Anette Malmberg, Ingela Ehne, Fredrik Persson,Annelie 

Wengelin, Hans Johnsson, Camilla Kyledal, Tore Rågnäs 
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