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Sammanfattning 

Idag importerar Westinghouse uran från hela världen vilket innebär att uranet skall importeras 
och man måste som företagare betala tull och moms. Uran har ett högt varuvärde vilket 
resulterar i höga momsinbetalningar. Här påverkas kassans likviditet negativt samt att det 
även blir räntekostnader för den tid företaget ligger ute med momsen. 

Uppsatsens syfte är att ta redan på om uppdragsgivaren kan dra nytta av att investera i ett 
tullager just för att få ett jämnare flöde i kassan men även för att minska de räntekostnader 
som finns idag. 

Logistik är idag ett stort ord som har olika betydelser men grunden i logistik innebär att 
företagens egna flöden skall fungera så pass bra att produktionen skall flyta på så bra som 
möjligt men vara konstadseffektivt. Den vanligaste typen av logistik är transportlogistik 
eftersom den ligger till grund för det naturliga varuflödet i världen. 

Det finns olika typer av tullager och det som är mest aktuellt är tullager C där man har rätt att 
ha varor som inte tillhör företaget i sig vilket är fallet med uran då det ägs av kunderna. När 
importen sker läggs allt gods där för att sedan plockas ut vid behov och det är först då som 
själva importen sker där tull och moms även skall betalas in. Just uran har 0 % i tullsats men 
utläggen för moms blir ändå stora då en sändning på 60 ton uran har en moms på ca 
165 000 000 kr. 

För att utveckla ett tullager krävs det att man uppdaterar sina affärssystem så att man kan visa 
att godset ligger på ett tullager. Vid en aktiv förädling där varorna endast importeras för att 
förädlas och sedan exporteras till ett icke EU-land igen passar ett tullager bra. Vid en aktiv 
förädling betalas varken tull eller moms vilket gör att kassans likviditet blir jämnare och 
räntekostnaderna sjunker. 

Rekommendationerna i detta arbete är att företag som importerar stora sändningar bör lägga 
upp dessa på tullager och plocka ut godset efter behov. Ett resultat av att administrera ett 
tullager är att det kan bli ett behov att anställa någon specifikt för den tjänsten. Det medför 
även att det finns en risk för att företaget backar ekonomiskt de första åren men att det senare 
kommer att vända så att företaget kan dra nytta av sitt tullager. 



 



 

Abstract 

Westinghouse imports uranium from all over the world, that means that the uranium must be 
imported and the company must pay customs and VAT. Uranium is very expensive which 
means that the VAT payment will be quiet high. This have a negative effect on the financial 
liquidity and the interest charges between the payment and the refund from the state. 

The purpose of this essay is to find out if the client can get a better movement in the financial 
liquidity and lower the interest charges by investing in a customs warehouse. 

At these times logistics is a word that is heavily used and it has different meanings but the 
ground principles is to have a flow at the factory so that the production runs smoothly and be 
as cost effective as possible. The most common type of logistics is transport logistics and that 
is because transports are a part of the natural commodity movements around the world. 

There are different types of customs warehouses today and the most suitable type is C, at that 
warehouse the company can store goods that are not theirs which in this case is exactly the 
situation since the uranium is owned by the customers. When the production needs the 
uranium the goods have to be imported and the customs fee is 0 % so only VAT has to be 
paid to the Swedish Customs. If you had to pay the VAT when the goods arrive the sum for 
60 tons of uranium is about 165 000 000 SEK. 

To invest in a customs warehouse the business system must be updated so that anyone can 
follow the commodities in a easy way. When you import goods and then refines it and intend 
to re-export it to a country outside of EU a warehouse of this type is good. When you import 
on active refinement neither customs or VAT has to be paid and that gives a smother activity 
in the cash account and the interest charges drops. 

The recommendation in the essay is that if a company imports large shipment they should 
invest in a customs warehouse and import when they actually intend to use the products. As a 
result of this the administration will be heavier and the company might need to employ 
especially for this assignment. There is also a risk that the company might loose profit the first 
couple of years but this will turn someday and the companies should be able to take 
advantages.



 



 

Förord 

Grunderna för denna magisteruppsats är förslag från författaren (mig) själv och presenterades 
för uppdragsgivaren i förhoppning om att den skulle godkännas. Westinghouse anser att 
denna magisteruppsats kan komma att ha betydelse för hur arbetet med import av uran skall 
fortskrida på företaget. 

Genom detta förord vill jag då tacka Westinghouse för att jag får chansen att skiva denna 
uppsats. Den har varit intressant redan från början och det intresset har fortsatt även till slutet. 

Jag vill även tacka Göran Stöth för ett mycket bra samarbete som min handledare. 

Tack även till Thor Shipping som varit ett bra stöd för mig när jag haft funderingar kring 
tullager, innehåll och liknande frågor. 

Tusen tack! 
Med vänliga hälsningar 
Frida Häggström 
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1. Inledning 

Detta examensarbete har utförts på transportenheten på Westinghouse Electric Sweden AB:s 
kontor i Västerås. Westinghouse är ensam aktör på den svenska marknaden med att tillverka 
brännelement till kärnkraftverk. Deras kunder är utspridda i EU men även i övriga delar av 
världen. I inledningen kommer en beskrivande bakgrund till problemet att redovisas. 

1.1. Bakgrund 

Idag importerar1 Westinghouse2 uran3 från länder i Europa men även från länder som ligger 
utanför EU. Det innebär att godset inte är en gemenskapsvara och vid importen måste 
företaget betala moms. Detta måste göras trots att uranet ägs av kunderna, men eftersom 
kunderna inte är aktiva och registrerade i Sverige kan de heller inte lyfta momsen4. 

Uran är en vara med högt värde vilket resulterar i en hög momskostnad för Westinghouse och 
för att försöka undkomma de höga kostnaderna detta medför finns funderingar kring om 
tullager skulle löna sig. Detta lager kan medföra att utläggen för moms blir mer realistiska och 
skapar ett bättre flöde i kassan. 

1.2. Syfte 

Syftet med detta arbete är att utreda om Westinghouse kan dra nytta av att införa tullager för 
att undvika kostnader som påverkar kassaflödet. 

För att uppnå detta bryts syftet ner där underliggande frågeställningar skall besvaras: 

 Vad är tull och import? 

 Vad innebär tullager och vad får det för konsekvenser? 

 Hur mycket kostar det att importera enligt de rutiner som idag finns hos 
uppdragsgivaren? 

Även om det idag finns fungerande rutiner finns det fortfarande en chans att man kan tjäna på 
att ändra arbetssättet. 

1.3. Avgränsningar 

Denna uppsats kommer enbart att beröra den kostnad uranet anbringar från import tills att det 
tas ut ur lager och in i produktion. Alla siffror som presenteras är fiktiva på grund av 
                                                            
1 Uranet ägs ej av Westinghouse, se 2.1.3. 
2 Westinghouse Electric Sweden AB 
3 Uranhexaflourid UF6 
4 Se kapitel 3.4.2. där finns en beskrivning om vad moms innebär 
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sekretesskrav från uppdragsgivaren. Då antalet transporter varje år varierar kommer enbart ett 
exempel att presenteras. Dels för att läsaren skall få en förståelse för hur en transport kan se ut 
samt att ur ett företagsperspektiv inte avslöja för mycket känslig information. Resultatet av 
det kommer att synas genom att analyser, slutsatser med mera enbart tar hänsyn till just denna 
fiktiva transport. 

Inblandade avsändare, företag eller transportörer kommer inte att namnges och även detta av 
samma grund som de ekonomiska delarna. Anledningen till sekretessen är i första hand att 
företaget producerar kärnbränsle vilket i sig genererar en viss säkerhetsrisk. 

1.4. Metodval 

Detta avsnitt handlar om att redogöra vilken ansats som används, hur datainsamlingen ser ut 
och vilken typ av data som används för att avsluta projektet. Det är också viktigt att 
inriktningen på arbetet syns här och hur lösningen på problemet skall presenteras. Viktigt är 
också att utvärdera resultatet genom att titta på reliabiliteten och validiteten. 

1.4.1. Inriktning 

Det finns flera olika tillvägagångssätt för att forska. 

- Explorativ – en grundläggande kunskap ger bättre förståelse av ämnet och är en bra 
grund för vidare utredning av problemområdet 

- Beskrivande – här kartläggs fakta inom ett specifikt produktområde och används ofta 
när frågeformuleringen är väl specificerad 

- Förklarande – här kopplas faktorier med varandra när man vill observera vissa 
förhållanden i problematiken 

- Förutsägande – ett prognosbaserat resultat med redan givna förutsättningar 

Den här studien är baserad på en explorativ inriktning, det innebär att problemområden 
kartläggs. Det ökar kunskapen och förståelsen för just det här specifika området. Den kunskap 
som framkommer kan sedan användas som eventuella framtida ställningsåtaganden och nya 
idéer. 5 

I denna uppsats kommer beräkningar att göras för att se om tullager är lönsamt för 
Westinghouse, det kan sen stå som grund till huruvida de går vidare eller ej. 

1.4.2. Kvantitativ eller kvalitativ ansats 

Denna fallstudie grundar sig på specifika transporter varav den kvalitativa ansatsen kommer 
att åberopas. Här finns varken tid eller en grund till att rikta in svaren mot en kvantitativ 
ansats. För att uppnå en så hög tillförlitlighet har intervjuer utförts med inblandade parter. Det 
är de som besitter grunden till kunskapen om det rent ekonomiskt och systemmässigt går att 
implementera ett tullager eller ej. 

                                                            
5 Lekvall och Wahlbin, Information för marknadsföringsbeslut (sida: 185‐187) 
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Den stora skillnaden mellan de olika ansatserna är att man inte kan analysera den kvalitativa 
genom en matematisk formel eftersom man genom den samlar in data som inte kan 
sammanräknas på något sätt.6 

1.4.3. Datainsamling 

Den primära datainsamlingen till detta arbete kommer att vara från just intervjuer. Detta 
eftersom de personer sitter på en stor kunskap som idag inte finns dokumenterad. Alla 
intervjusvar kommer att bearbetas och enbart relevant information kommer att finnas. 
Eftersom att denna typ av insamling kan vara bristfällig har detta funnits i åtanken under 
arbetets gång. Intervjuerna sker under någon sånär samma period för att kunna ha tid att 
återkomma till de intervjuade personerna vid behov. 

Beräkningar på värden, moms och övriga kostnader kommer att göras och den informationen 
samlas in genom att man använder värden som finns på Proformor7, uppskattade kostnader 
och redan befintliga momssatser. Detta måste göras för att nå resultat i denna uppsats. 

Den sekundära datainsamlingen kommer främst från internet då detta arbete har ett ämne som 
inte skrivits om så mycket, det innebär att informationen inte går att finna någon annanstans. 
Dock har tillförlitliga källor varit det primära att söka information ifrån för att få så bra 
validitet som möjligt.8 

1.4.4. Validitet 

Som nämnts ovan ska detta arbete uppnå hög tillförlitlighet vilket innebär att direkt upplevd 
validitet tillämpats. Intervjufrågorna har skickats till personerna innan själva intervjun för att 
de ska kunna förbereda sina svar och funderingar. De flesta av frågorna går in i varandra men 
är dock inte alltid exakta frågor men för att inte tappa valideringen har samma frågor ändå 
skickats ut till alla även om vissa personer är de som står för just deras svar. 

1.4.5. Reliabilitet 

Huruvida samma resultat visas om denna uppsats skulle göras igen om 3 månader är svårt att 
bevisa. Dock kommer slutresultatet troligen att bli den samma då det idag och inom 6 
månader kommer att se likadant ut både gällande importerat gods samt ekonomi på företaget. 

   

                                                            
6 Lekvall och Wahlbin, Information för marknadsföringsbeslut (sida: 199‐218) 
7 Transportfaktura 
8 Lekvall och Wahlbin, Information för marknadsföringsbeslut (sida: 249‐262) 
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2. Nulägesbeskrivning 

I detta kapitel presenteras företagets bakgrund samt att grunden till denna uppsats berörs 
mer på en djupare nivå för att få en bättre förståelse till varför en utredning om tullager bör 
göras. 

2.1. Westinghouse Electric Sweden AB 

Bolagets grundare Georg Washington föddes 1846 i New York och redan som 21 åring 
ansökte han om sitt första patent. Hans patent gällde rotary ångmotor och några år senare tog 
han även patent på lyftbromsar till tåg. Det var även då han startade sitt första företag 
Westinghouse Air Break Company. Detta var ett av alla företag han grundade. Det var inte 
förrän 1886 han grundade Westinghouse Electric Company. Den stora utvecklingen då var 
elgeneratorn9. 

Under åren har Westinghouse tillverkat en hel del som varit av stor betydelse för oss 
människor och som fortfarande har betydelse. Exempelvis brödrosten och de kommersiella 
radiosändarna för hemmabruk10. 

1952 förädlade Westinghouse zirkonium för att kunna tillverka styrstavar till kärnkraftverk. 
En styrstav reglerar kärnklyvningen i en kärnreaktor genom att föras in och ut ur härden. Vid 
ett haveri eller olycka skjuter man inte styrstavar i härden och då avbryts kedjereaktionerna 
direkt, ett såkallat snabbstopp11. Westinghouse började bygga kärnreaktorer 1957 och har sen 
dess byggt flertalet reaktorer runt om i världen12. 

Fabriken i Västerås byggdes1969 av ASEA-ATOM, det innebar att ASEA ägde hälften och 
den svenska staten ägde den andra delen. Så sent om 1982 blev det privatägt. 1988 gick 
företaget in i en världskoncernen ABB vilket ledde till att man ett år senare bytte namn till 
ABB-ATOM. År 2000 såldes ABB den radioaktiva delen av företaget till det brittiska BNFL, 
även här bytte man namn till Westinghouse Atom AB. För att göra Westinghouse varumärke 
ännu starkare valde man år 2003 att byta namn till Westinghouse Electric Sweden AB. Under 
oktober 2006 blev Westinghouse en del av Toshibakoncernen13. 

2.1.1. Kundfokusering 

Westinghouse kunder finns till största delen i Europa och USA. Uranet som används för att 
tillverka bränslepatronerna kan komma från olika anrikare14, kundernas anrikare finns i 
Europa, USA och Ryssland. Westinghouse bestämmer inte vilken anrikare kunderna ska 

                                                            
9 http://www.westinghousenuclear.com/, 1846‐1899 
10 http://www.westinghousenuclear.com/, 1900‐1939 
11 http://energilexikon.svenskenergi.se/, Styrstav 
12 http://www.westinghousenuclear.com/, 1940‐1979 
13 http://www.westinghousenuclear.com/, Westinghouse Västerås 
14 Uranförsörjare, företagen som säljer uran 
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använda utan det styrs helt av deras egna kontrakt. Detta innebär också att det inte går att 
förutspå från vilken anrikare uranet kommer. 

2.1.2. Tillverkning av bränsle 

Alla bränslepatroner tillverkas efter en specifik design och är projektrelaterade. Westinghouse 
tillverkar olika typer av bränslepatroner och den vanligaste patronen är fyrkantigt, andra kan 
vara sexkantiga eller liknande. 

För att kunna tillverka en bränslepatron krävs även uran. Uran är ett metalliskt radioaktivt 
grundämne (U) som finns naturligt i bergrunden. Här i Sverige finns en hel del uran men 
halten uran i bergarten granit är så låg att det inte är kostnadseffektivt att utvinna det. De 
svenska kärnkraftverken har en förbrukning på ca 1 500 ton naturligt uran varje år, efter att 
man anrikat det motsvarar det 200 ton uran. 

Man bryter uran på likande sett som andra metaller och oftast i ett dagbrott. 
Tillvägagångssättet är att malmen krossas och därefter utsätter man den krossade malmen för 
kemiska. Där man använder sig av starka syror och en sodalösning för att laka ut uranet. Efter 
denna process får man fram en gul massa som kallas för yellow cake, och det är inte förrän 
den renats ytterligare en gång som det blir en flyktig uranhexafluoride (UF6) vilket är det 
Westinghouse i stort importerar. Denna process kallas konvertering och det är här man anrikar 
uranet. Anrikningen innebär att man ökar halten av ett specifikt ämne och i 
bränsletillverkning anrikar man isotopen U-235 då den är enklare att skilja från de övriga två 
isotoperna. Den naturliga anrikningen i uran är 0,7 procent och genom denna process ökar 
man till ca 4 %, eller den anrikning som krävs av kunden, oftast kommer UF6 till fabriken 
färdig anrikat. 

Nästa steg i processen är att omvandla UF6 till pulver. Detta pulver kallas urandioxid och 
man pressar sedan detta material till små centimeterstora cylinderformade så kallade kutsar. 
Sedan slipar man dessa kutsar och trycks ned i rör som är av materialet zircaloy (zirkonium- 
och tennlegering). Sedan sätter man ihop dessa stavar till bränsleelement där antalet stavar 
beror på kundens design.15 

2.1.3. Import av UF6 

All uran ägs av kunderna och ägs aldrig av Westinghouse. Uran importeras hit till Västerås 
färdiganrikat även om Westinghouse ibland blandar till en svagare anrikning här på fabriken. 
Anrikarna16 finns i Europa men även i Rysslanda och USA. Godset skickas ibland till fabriken 
i stora sändningar och fabriken har detta stående på lager i väntan på att gå vidare in i 
produktionen. Då plockar man in en cylinder i taget. 

En cylinder är en behållare som uranet levereras i, den är testad och godkänd för att få 
transportera bränslet i. Detta är viktigt eftersom de inte får utstråla något och riskera att det 
blir läckage. Cylindrarna ägs ibland av kunderna och ibland av Westinghouse. De är gjorda i 

                                                            
15 http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/, Kärnbränsle ‐ från uran till slutförvar 
16 De som tillverkar UF6 
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metall och ser ut ungefär precis som en cylinder. Dessa lastas senare i en overpack (se figur 
2.2) för att skydda innehållet extra mycket. 

 

Figur 2:1 och Figur 2:2 

2.1.4. Export av kärnbränsle 

När godset är tillverkat, packat och redo för att exporteras ser processen lite olika ut beroende 
på om mottagaren finns i EU eller utanför EU. Finns mottagaren i EU behövs ingen export 
göras utan det registreras som en utförsel och anmäls till statistiska centralbyrån i Sverige. 

Finns mottagaren i ett land utanför EU måste en export registreras hos tullverket eftersom att 
det måste finnas en exportlicens på radioaktivt gods. Om det finns komponenter i bränslet 
som importerats från ett icke EU-land och att företaget tullat in godset som en aktiv 
förädling17 meddelas detta till Tullverket vid exporten. Idag kan detta inte göras på tullfria 
varor förutom vid handelspolitiska skäl varvid uran importeras och Westinghouse betalar 
moms.  

                                                            
17 Se kapitel 3.6. för en mer ingående beskrivning av aktiv förädling 
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3. Teoretisk referensram 

I det här kapitlet kommer teori presenteras som är relevanta för att få en bättre förståelse för 
rapportens innehåll. Den kommer att byggas med logistik, handel, import, export och tull som 
grund. 

3.1. Logistik 

Logistik är idag ett stort ord och används med olika meningar och därför är det svårt att tolka 
ordet på rätt sätt. Det finns dock idag flertalet begrepp av vad logistik är i stort. 

Det viktiga för att förstå betydelsen av logistik är att man försöker tänka utifrån vad kunderna 
villa ha och hur man ska kunna tillgodo se det utan att kostnaderna blir för höga. För att kunna 
komma till en bra planering och en bra grund för att uppnå kundernas önskningar måste man 
som företagare se till att den egna organisationen fungerar korrekt. För att inte missa viktiga 
milstolpar i exempelvis produktionen är det otroligt viktigt att man har fungerande flöden. 
Dels ska produktionen flyta på men samtidigt skall det även vara kostnadseffektivt. Viktigt är 
också att man inte glömmer bort hela flödet. För att ha ett fullt fungerande logistikföretag 
måste alla vara inblandade. 

Transportlogistik är den vanligaste typen av logistik i dagens samhälle då transporter är en 
naturlig del i materialflödet.18 

3.2. Farligt gods 

Med farligt gods menar man ett ämne som är uppbyggt så att de kemiska eller fysikaliska 
egenskaperna kan genom sig själv eller genom kontakt med andra ämnen, såsom luft eller 
vatten, orsaka skador som påverkar naturen, människan eller annat gods. Som en följd till det 
måste ämnen som är farliga deklareras på något sätt. Detta kan ske genom de regelverk som 
finns idag. De man generellt använder sig av är IMDG-koden den styr reglerna till sjöss, sen 
finns ADR för vägtransport, RID för tågtransporter och sist men inte minst IATA som styr 
farligt gods med flyg och som också är den som ställer högast krav. 

Det finns 9 olika klasser av farligt gods och de är indelade efter vilken typ av farlighet 
godset/ämnet har. 

1. Explosiva ämnen 

2. Komprimerade, kondenserande och under tryck lösta gaser 

3. Brandfarliga vätskor 

4. Brandfarliga fasta ämnen, ämnen som kan självantända och ämnen farliga i kontakt 
med vatten 

                                                            
18 Oskarsson med flera, Modern logistik (sida: 17‐21, 119‐120) 
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5. Oxiderande ämnen och organiska produkter 

6. Giftiga ämnen och smittämnen 

7. Radioaktiva ämnen 

8. Frätande ämnen 

9. Diverse farliga ämnen 

Denna numrering är internationell och återfinns i alla regelverk.19 

Eftersom UF6 är radioaktivt går alla dessa transporter under kategorin farligt gods och alla 
transporter in och ut (även det färdiga bränslet) skall märkas korrekt. Dessutom kräver den 
Svenska Strålsäkerhetsmyndigheten att all sådan trafik skall ske bevakad dels för att det är 
farligt gods men också för att risken för stöld ökar då man transporterar kärnbränsle. Detta 
medför att man måste ansöka om tillstånd till att få transportera denna typ av gods. Det kan 
även vara så att man vid import eller export också kan behöva ha ett transporttillstånd för 
gods som har dubbla användningsområden.20 

3.3. Internationell handel 

Idag florerar handel mellan länder i hela världen. I stort sett importerar och exporterar de 
flesta företag idag varor och tjänster av olika slag. Detta leder till att vi i Sverige idag har en 
stor kontakt mellan de olika världsdelarna. 

3.3.1. Incoterms 2010 

Incoterms är regler eller leveransvillkor som används vid handelsavtal mellan två parter, de 
består av 3 bokstäver och styr huruvida vem som bär ansvar för olika skeden i transporterna 
som sker. Kort kan man säga att åtgärder, kostnader och risker staplas upp för att få en lättare 
förståelse för ansvaret för köpare eller säljare vid leveranser. 

Dessa regler är internationellt erkända standardvillkor och en av fördelarna med att använda 
sig av Incoterms är att oavsett språk så finns det en skrivelse om hur reglerna fungerar. De 
gynnar alltså den internationella handeln. Den ansvariga utgivaren är ICC21 som har 
representanter i hela världen. 

Genom att använda dessa regler har man redan ett svar på hur ansvaret fördelas, vem som är 
står för transportskador respektive försäkring av godset. När man ska välja vilken typ av regel 
man ska använda sig av är den som lämpar sig bäst med hänsyn av gods, transportsätt osv. 
Det viktigaste är att man anger regeln på korrekt sätt, det är idag väldigt vanligt att man gärna 
hänvisar till en regel men glömmer exempelvis att skriva rätt stad eller plats efter själva 
regeln. 

                                                            
19 Lumsden K, Logistikens grunder (sida: 647‐650) 
20 http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/, Transporter 
21 International Chamber of Commerce (Internationella Handelskammaren) 
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Incoterms är idag indelat i två olika inriktningar. Det ena är leveransvillkor som gäller för alla 
transportsätt medan den andra inriktningen enbart gäller sjöfart. Dock kan man fortfarande 
använda villkoren för alla transportsätt på vissa sträckor när man skickar gods via sjöfarten. 
Dock kan man inte använda sig av sjöfartsvillkoren när man transporterat gods med annat 
transportsätt. 

Ett exempel på ett leveransvillkor är FOB (Free On Board – fritt ombord) Norrköping 
(destination), detta villkor kan enbart användas för sjötransporter. Här avlämnar säljaren 
godset när det är lastat ombord på fartyget som ligger till kaj i den angivna lastningshamnen. 
Köparen tar då över risken, försäkring och transportkostnader för varan. 

DAP (Delivered At Place – levererat angiven plats) Westinghouse Västerås (angiven plats och 
destination), detta villkor påverkas inte av transportsättet utan fungerar på alla typer av 
transporter. Transportkostnader betalas av säljaren till angiven plats och risken för godset går 
över på köparen när godset är redo att lossas från det sista transportmedlet (exempelvis 
lastbil).22 

3.3.2. Transporträtt 

När man transporterar gods är det viktigt att man redan innan avtalat om hur transporten skall 
gå till. Detta styrs oftast enligt Incoterms (3.3.1) men kan även avtalas exempelvis via ett 
kontrakt mellan kund och säljare utöver Incoterms. Vid en normal DAP sändning kan 
avsändaren stå för all försäkring men det är inte ett krav. Det brukar även framgå av avtalet 
eller handelsfakturan vilket leveransvillkor parterna kommit överens om.23 När det kommer 
importer av uran har ändå Westinghouse en tillvalsförsäkring. Det är en nukleär försäkring 
som måste stå på mottagaren för att transporttillståndet skall gälla. Exempelvis är det så för 
Westinghouse i vissa kontrakt. Uranet kommer som en DAP sändning men trots det bär 
Westinghouse ansvaret av den nukleära försäkringen så snart godset ankommit svenskt 
farvatten. Dock kan fortfarande avsändaren stå för varuförsäkringen. 

3.4. Import 

När en vara skickas från ett tredjeland och når EU:s gräns måste den tullas in. Importören 
måste alltså anmäla till Tullverket vad man importerar, värdet på det man importerar samt 
antalet. För att kunna importera måste företaget ha ett EORI-nummer24, detta krävs för att 
kunna bevisa vilket företag som importerar varorna och används även vid export. Som 
privatperson behöver man inte ansöka om detta, inte heller om företaget ligger utanför EU och 
gör en temporär import och godset senare ska exporteras igen. 

   

                                                            
22 Incoterms 2010 (sida: 7‐9, 63, 89) 
23 Göran Stöth, Transport‐ och logistikrätt (sida: 36) 
24 Economic Operator Registration and Identification, ett registreringsnummer vid import och export 
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3.4.1. Tull 

När man importerar är det viktigt att man ser till att leverantören anger rätt varukod och värde 
då detta står som grund till vilken tullsats varorna skall ha vid importen. Ett exempel kan vara 
att man importerar en topplatta till en bränslepatron. Produkten finns inte i tulltaxan25 vilket 
gör att man kollar vilket material varan är gjord av. I detta fall är det en profil av stål med 
borrade hål vilket ger varukod 7301 20 00 00 och en tullsats på 0 % av värdet. Även om det är 
0 % i tull måste varan ändå momsregistreras. Det är viktigt att man är noga med varukoden 
för att få en så rättvis handelsstatistik som möjligt. 

Importtullen baseras på tullvärdet som alltid består av varuvärdet samt transportkostnad och 
försäkring till EU-gränsen. Ibland kan kostnad för transport och försäkring redan ingå i 
varuvärdet, detta beroende på vad för leveransvillkor man använt sig av. För att registrera 
importen gör man en deklaration till Tullverket.26 

3.4.2. Moms 

Moms är en mervärdesskatt och betalas av både privatpersoner och företag när man köper 
varor eller tjänster. Som företagare betalas momsen direkt till staten och som privatperson är 
momsen redan inräknad i priset.  

När man importerar varor från ett icke EU-land betalas momsen till Tullverket.27 

Moms delas upp i 2 delar där ingående moms som finns på en inköpsfaktura från en 
leverantör blir ett tillgodohavande hos staten. Utgående moms finns på säljfakturor och ses 
som en skuld till staten. Ofta pratas det om att man ”lyfter” momsen, med det menas att 
företagen kan kvitta moms genom att räkna ut vad som skall betalas eller återfås. Ett exempel 
på detta kan vara enligt nedan: 

Moms på säljfakturor  225 000 kr 
Moms på inköpsfakturor   -  312 000 kr 
   -   87 000 kr 

Just i detta fall skall företaget betala in 87 000 kr till staten.28  

3.5. Förfarandekoder 

Vid en import eller export anger man i deklarationen till Tullverket en fyrsiffrig kod som 
kallas för förfarandekod. De två första siffrorna i koden anger det begärda förfarandet, de två 
sista siffrorna anger om det finns tidigare förfaranden för just denna vara. Ett exempel är 5100 
där 51 står för att man vill ta in godset på en aktiv förädling (enligt suspensionssystemet där 

                                                            
25 Tullverkets databas för varor, http://taric.tullverket.se/taric/bin/tagNrDetaljerFrame.cgi 
26 http://www.tullverket.se/, Import 
27 http://www.skatteverket.se/, Vad är moms? 
28 Thomasson med flera, Den nya Affärsredovisningen (sida: 152‐153) 
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man ej betalar tull eller moms för varan eftersom den senare ska exporteras ut ur EU) och 
siffrorna 00 står för att varan inte hanterats tidigare. 

När man senare ska exportera dessa varor använder man sig av förfarande kod 3151 där 31 
(det förfarande man nu anser göra) innebär återexport och 51 innebär att man återexporterar 
efter en aktiv förädling och står för det man hittills gjort med varan. 

Detta system är användbart när man som företagare importerar en komponent som man 
förädlar för att senare exportera. Det är alltså ett bra system för att slippa betala tull och moms 
för en vara som ändå inte ska finnas kvar i EU i slutändan. 29 

Idag används även ett annat system som kallas för aktiv förädling enligt restitutionssystemet 
där man vid import betalar både tull och moms för att senare vid en export kräva tullen 
tillbaka. Detta system kommer att så småningom slussas ut eftersom det idag innebär en hel 
del administrativt arbete för Tullverket och de måste tillhanda en del resurser för att bearbeta 
de återbetalningskrav företagen skickar efter exporten. 

3.6. Aktiv förädling 

Aktiv förädling innebär att importören inte behöver betala den eventuella tullavgift varan har 
vid importen och kan bara appliceras på varor som enbart skall bearbetas/förädlas/förändras 
och som senare skall återexporteras. Aktiv förädling kan enbart användas på varor som är 
tullbelagda men även på handelspolitiska varor med importlicens även om dessa är tullfria 

Det finns två olika system idag för aktiv förädling där det ena är enligt restitutionssystemet 
vilket innebär att man importerar varan som vanligt men man använder sig av en specifik 
förfarandekod. Tull och moms betalas in till Tullverket men så fort varan är exporterad skall 
exportören ansöka om att få tullkostnaden återbetalad. Detta system kräver en hel del 
administration. 

Det andra alternativet är enligt suspensionssystemet. Här ansöker man om tillstånd innan 
importen sker. Här betalas varken tull eller moms vilket innebär en mindre belastning för 
kassaflödet hos företagen. Även tullfria varor som omfattas av handelspolitiska åtgärder kan 
importeras på aktiv förädling.30 

3.7. Export 

Till skillnad mot import skickar man ut varan ur EU vid en export detta sker oftast i samband 
med en försäljning. Man behöver inget speciellt tillstånd för att få exportera normalt men det 
finns tillfällen när det är ett krav. Även vid en export ska man göra en deklaration till 
Tullverket och företaget måste vara EORI-registerat. 

                                                            
29 http://taric.tullverket.se/, Förfarandekoder 
30 http://www.tullverket.se/, Aktiv förädling, tillstånd 
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En exportvaras värde skall avspegla försäljningsvärdet Det kan även vara så att varan skickas 
till ett land som EU har ett handelsavtal med vilket innebär att mottagaren kan slippa att 
betala importtull vid importen. Exempel på länder EU har handelavtal med är Norge, Indien 
mm. Likaså är det även här viktigt att man angett rätt varukod. Att ge en vara en varukod 
kallas för att man klassificerar. 

Vissa länder har även krav på hur exporten går till och för att veta hur det ligger till med 
landet företaget exporterat till kan man kontakta Business Sweden som tidigare hette 
Exportrådet.31 

3.8. Tullager 

Tullager är en godkänd plats där man kan lagra egna eller andras oförtullade varor. 
Grundtanken med tullager är att om företaget inte tänkt använda produkterna direkt vid 
importen kan man lägga upp dem på tullager tills vidare. Då slipper man betala tull och moms 
utan det är först när varorna tas ut från tullagret detta sker. 

Det finns fler fördelar med att ha tullager än den ovan nämnd. Godset kan stå på detta lager 
under obegränsad tid, samt att man inte behöver en importlicens för att ställa godset där utan 
först när godset skall importeras. Dessa lager kan vara bra om det råkar bli en akut transport 
men att man inte behöver använda godset riktigt än. 

3.8.1. Olika typer av tullager 

Det finns idag 4 olika typer av tullager. 

Typ A: Detta är det enda tullagret som är allmänt. Vem som helst kan lägga upp sina varor 
här. Den som lägger upp sina varor på här behöver inte vara den som äger lagret. 

Typ C: Detta är den vanligaste typen av tullager och är helt privat. Här bestämmer ägaren av 
lagret vilka som får förvara sina varor dennes lager. Här är den som anmäler varornas rörelse 
in och ut ur lagret samma person/företag. 

Typ D: Detta är ett privat tullager och den som äger lagret ansvarar även för att rätt varukod, 
kvantitet och värde ges till Tullverket. 

Typ E: Detta är också privat men här förvarar man godset på en plats som inte godkänts av 
Tullverket som tullager. Precis som vid typ D ansvarar lagerinnehavaren för att ange rätt 
varukod, kvantitet och värde. Eftersom detta inte är ett godkänt tullager anger man i 
bokföringen när man plockar ut gods härifrån. Det medför också att Tullverket ställer högre 
krav på lagerbokföringen.32 

3.8.2. Tullager för mellanlagring 

                                                            
31 http://www.tullverket.se/, Export 
32 http://www.tullverket.se/, Tullager, tillstånd 
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Tullager kan också vara bra att ha som mellanlagring. Exempel om företagen importerar gods 
till Norge via EU kan varan läggas upp på tullager för att senare exporteras igen.33 

När en återexport görs av varor på ett tullager finns ingen skyldighet att en exportdeklaration 
skall göras utan en notering i bokföringen räcker.34 

3.8.3. Förutsättningar till att få ha tullager 

För att få tillstånd till att ha ett tullager måste man uppfylla ett antal villkor eftersom detta 
kräver hård kontroll av både företaget i sig samt ifrån Tullverkets sida och med jämna 
mellanrum utförs revisioner för att se att kraven uppfylls. 

Dessa är att företaget: 

  har ett ekonomiskt behov av ett tullager 

 är etablerad i EU 

 ansvarar för att varorna inte tas bort från lagret 

 har en godkänd lagerbokföring 

 måste kunna kontrollera lagret 

 har en god ekonomi (eventuellt kan du få ställa en säkerhet). 

För att ha lagertyp typ D och E ställer Tullverket ännu högre krav än de ovannämnda eftersom 
att dessa lager kräver en högre flexibilitet. 

När man ansöker om tullager görs en kreditprövning och oftast behöver inte företagen ha 
någon säkerhet men det kan förekomma. Tullverket kollar även på hur högt företagets 
kreditvärde är, hur varorna har höga tullsatser samt hur länge det är tänkt att de ska ligga på 
lager innan användning.35 

3.8.4. Godkänd lokal till tullager 

De lokaler som uppfyller kraven mot obehörigt tillträde kan godkännas som lager för de flesta 
varor. Det kan röra sig om en hel byggnad, en del av en byggnad, ett öppet område eller en 
viss ruta på ett vanligt lager. För vissa produkter kan Tullverket ställa högre krav. 

Även om lager E inte kräver ett godkännande som tullager i förväg måste man ändå anmäla 
lagerplatsen till Tullverket innan den man börjar använda den.36 

3.8.5. Lagerredovisning 

När man lägger upp gods på tullager måste man kunna verifiera var just det specifika godset 
finns men det krävs inget mer än att företagen kan visa med exempelvis en målad linje att 
tullagret finns innanför. För att göra detta ger man godset ett unikt godsnummer. Detta 

                                                            
33 http://www.ecus.se/, Tullager 
34 http://www.tullverket.se/, KSF03 Återexport utan tulldeklaration efter förvaring på tullager typ A, C, D eller E 
35 http://www.tullverket.se/, Vilken lokal kan godkännas som tullager? 
36 http://www.tullverket.se/, Förutsättningar för att få tillstånd till tullager  
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nummer består av två delar där den ena är godsplatsen och den andra är ett löpnummer. Man 
för in det numret i redovisningsjournalen samt på de dokument som tillhör godset. 

Lagerbokföringen ska vara ordnad så att man lätt kan följa ett specifikt gods för att man ska 
kunna se om allt är flyttat eller om det finns delar av den sändningen kvar på tullagret. Denna 
lagerbokföring ska godkännas av Tullverket innan tillstånd ges.37 

3.9. Handelsstatistik 

En annan del i varför det är viktigt med att ha rätt varukoder vid import respektive export är 
att Statistiska centralbyrån (SCB) får in handelsstatistik. Allt som importeras eller exporteras 
anmäls till Tullverket och sen kommer den informationen fram till SCB, detta system kallas 
Extrastat. 

När man skickar gods inom EU måste man som företagare anmäla detta själv och då kallas 
detta för Intrastat. 

3.10. IT-teknik / program 

I dagens samhälle sker det mesta arbetet via någon typ av datorprogram, det kan vara allt från 
e-post till ett avancerat affärssystem. Genom detta arbetssätt finns fler och fler hjälpmedel för 
företagen. 

3.10.1. TID 

När man gör en deklaration via Tullverkets hemsida använder man sig av en web-applikation 
som heter Tullverkets internetdeklaration (TID) och för att kunna använda sig av denna krävs 
det att företaget är registrerat. Här lämnar man både en import- och exportdeklarationer. Som 
företagare kan man även ha ett kundregister för att slippa fylla i alla uppgifter varje gång man 
ska använda TID.38 

3.10.2. SAP 

Ett affärssystem är ett programpaket som integreras med ett IT-system. Ett annat namn för ett 
affärssystem är ERP (Enterprise Resource Planning) och är den internationella beteckningen. 
Vissa företag märker stora fördelar med ERP samtidigt som det är vanligt att affärssystemen 
ofta får skulden när ett företag går dåligt.39 

ERP-system innebär att ett företag kan integrera flera olika affärsprocesser. Systemet består 
av olika databaser som delas av samtliga enheter på företaget. En av fördelarna är att man 
lättare kan följa en produkt genom hela processen samt att kunna effektivisera för att spara 

                                                            
37 http://www.tullverket.se/, Lagerhavarens redovisning 
38 http://tullverket.se/, Tullverkets internetdeklaration, TID, tjänsten 
39 http://sv.wikipedia.org/, Affärssystem 
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pengar. En av världens ledande leverantörer av ERP-system är SAP AG, där förkortningen 
står för System Application Products.40 

Westinghouse använder sig idag av ett SAP som även är ihopkopplat med andra 
Westinghouse-bolag utanför Sverige. 

   

                                                            
40 Monk med flera (2012), Concepts in enterprise resource planning 
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4. Empiri och genomförande 

Här presenteras insamlad information om hur verkligheten ser ut. Informationen är insamlad 
genom intervjuer och erfarenheter. Först presenteras uranets del i Westinghouse verksamhet 
och senare kommer även information om dagens tillvägagångssätt vid import och hur det kan 
se ut (tänk på att det är fiktiva siffror). Samt hur det skulle se ut i olika importsituationer. 

4.1. Uranets flöde  

Westinghouse importerar uran efter kundernas behov vilket innebär att olika anrikningar 
skickas från anrikarna. Allt från naturligt uran som har en naturlig anrikning på 0,71 och till 
uran som har en anrikning på 4,95. 

När stora sändningar kommer ställs detta på lager för att successivt plockas in till produktion. 
Det finns alltid ett säkerhetslager ifall man skulle behöva använda sig av en anrikning som 
tagit slut. 

Uranet i sig är inte märkt på något sätt om vem som äger det utan uranet klassas som en 
bulkvara som förvaras i mindre behållare, däremot kan man genom kundernas beställningar 
och lager se hur mycket utav uranet som finns på lager de faktiskt äger. Westinghouse 
importerar den mängs som är planerad att gå åt i produktion även om man inte alltid tar just 
importerade uranet utan i produktion använder man sig av FIFO41 så att uranet inte står för 
länge utan att användas. När man producerar en reload42 konverterar man ungefär 15 ton uran 
i veckan plus minus 5 ton. Det resulterar i att man har ett flöde av ca 60 ton i månaden. 

4.1.1. Flödesschema 

För att få en enklare bild av hur produktionen ser ut och hur uranets flöde är genom fabriken 
visas här nedan en illustrerande bild. Den visar enkelt de steg som utförs på fabriken i 
Västerås från att uranet importeras till att det är färdig packat för att gå ut till kund och den 
ungefärliga ledtid för denna process är ca 3 månader. Ibland står dock godset på lager innan 
tillverkningen och ibland även efter tillverkningen för att passa in på kundernas leveranskrav. 

                                                            
41 First in, first out (Först in, först ut) 
42 En kundtillverkningsorder 
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Figur 4:1 

4.2. Importen av uran 

Som tidigare nämnts importeras idag uranet från flera länder. Främst importeras uran från 
Ryssland, USA och EU. När uranet kommer från Ryssland och USA måste det anmälas till 
Tullverket som en import vilket gör att man måste betala tull och moms, dock är just uran en 
tullfri vara men momsen måste ändå betalas in. 

När uranet kommer från en anrikare som finns i EU är varan redan en gemenskapsvara vilket 
gör att tull och moms inte behöver registreras. Dock anmäls transporter och värde till 
handelsstatistiken. 

UF6

• Inkommande transporter
• Från Ryssland, USA eller EU

Pulver

• När uranet plockas från lager går det in i produktionen för att konverteras till 
pulver

Anrikning

• Efter konverteringen kan ibland pulvret mixas för att få en ny blandning 
(anrikning)

Kuts
• Nu tillverkar man små kutsar av pulvret. Dessa ser ut som små cylindrar

Rör

• När kutsarna är tillverkade läggs dessa i lång rör som är tillverkade av 
zirkaloy

Patron

• När alla rören är klara ska dessa in i en bränslepatron. Det är också här man 
vet hur kunderna vill ha sin design och rören placeras på sina rätta plats

Leverans

• Nu när patronerna är klara packas dessa i skyddande emballage för att senare 
transporteras ut till kunderna och det är här den aktiva förädlingen avslutas
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4.2.1. Kostnader vid en import 

Importen av 60 ton UF6 har ett värde av ca 660 000 000 KR vilket leder till en momskostad 
på ca 165 000 000 KR. Beroende på när importen anländer ligger Westinghouse ute med 
momsbeloppet olika antal dagar. Tullverket fakturerar varje vecka medan staten 
momsredovisar en gång i månaden. 

Den bästa situationen vore att godset importeras (i en månad med 30 dagar som november) 
mellan den 29/10 innan fram till den 4/11 förutsatt att den 30 november är på en fredag. Det 
är just då Westinghouse ligger ute med momsen under kortast tid. 

Bästa 

60  ton uran 

       660 000 000,00 kr   värde 

       165 000 000,00 kr   moms 

4%  internränta 

           6 600 000,00 kr   ränta/år 

                 18 082,19 kr   ränta/dag 

29  dagar 

               524 383,56 kr   räntekostnad 

 
 Figur 4:2 

I denna situation ovan kommer den totala räntekostnaden att bli ca 525 000 KR. En kostnad 
som påverkar företaget oavsett om pengarna kommer från kassan eller från ett lån på banken. 
Beroende på transportens leveransvillkor kan inte alltid transporten planeras efter bästa 
möjligheten. Vid en DAP sändning är det avsändaren som planerar transporten och 
sändningen kan ankomma vid sämsta tillfälle. 

Skulle transporten anlända när kostnaden blir som störst är räntekostnaden för samma 
transport enligt nedan bild. 

Sämsta 

60  ton uran 

       660 000 000,00 kr  

       165 000 000,00 kr   moms 

4%  ränta 

           6 600 000,00 kr   ränta/år 

                 18 082,19 kr   ränta/dag 

48  dagar 

               867 945,21 kr   räntekostnad 

 
Figur 4:3 
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Här kan man lätt se hur värdet påverkas av när själva importen sker. Skulle importen ske en 
vecka senare än det bästa scenariot är skillnaden i räntekostnader 343 361 kr (867 945,21 - 
524 383,56). 

4.3. Tullager C 

Om importen sker och dessa 60 ton uran tillfälligt står på ett tullager innan de går in i 
produktionen kommer inga räntekostnader på momsutläggningen eftersom momsen betalas 
när själva importen sker. Det tullager Westinghouse skulle ha är tullager C eftersom uranet 
inte ägs av Westinghouse. 

60 ton uran ryms i 40 cylindrar då en cylinder i snitt innehåller ca 1 500 kg uran. Scenariot 
skulle då bli att dessa cylindrar läggs in på tullagret. 

4.3.1. Uppläggning tullager 

När gods läggs in på ett tullager måste detta lagerföras i den enhet man plockar ut det och 
godset får en specifik identitet som man ska kunna följa genom hela kedjan. Då uran är en 
bulkvara kommer cylindern att bli den identitet som används och den kan man följa ända tills 
man tömmer cylindern när man tillverkar pulver. 

 

Figur 4:4 

Ovan ser man en uppläggning på tullager som fått identitet 13-01. Den visar alla behållare, 
antal samt vikt och innehåll.43 Vid nästa import skapar man ett nytt G-nr vilket troligen 
kommer bli 13-02. Sen fyller man på denna vid varje inkommande transport. 

4.3.2. Uttag tullager 

När godset skall tas ut från tullagret ska det importeras till EU och bli en gemenskapsvara. 
Först gör man ett hemtag där man anger vilken typ av import det är. Skall godset in på aktiv 
förädling skall detta synas här, missar man det blir det fel senare vid exporten av godset när 
det förädlats. 

Uttagen registreras på samma blankett som uppläggningen. Det gör att det blir lättare att följa 
flödet av godset och tullverket kan vid en revision lätt se om allt är ifyllt enligt mallen. 

                                                            
43 Se Bilaga 1 

G-nr Datum Ink. Handling Kolli (motsv.) Vikt (kg) Varubeskrivning
13-01 2013-01-13 Cyl-1 1 1500 Uran

Cyl-2 1 1500 Uran
Cyl-3 1 1500 Uran
Cyl-4 1 1500 Uran
Cyl-5 1 1500 Uran

UPPLÄGGNING:
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Figur 4:5 

Här registreras datumet för importen, vad det är för förfarandekod, tull-id, antal samt kg. Här 
ser man att 4 utav cylindrarna har importerats och 2 av dessa skall senare exporteras till ett 
icke EU-land och har därmed registrerats som en aktiv förädling. 

Efter denna avräkning ska man fylla i en saldodel för att man lätt ska se om det finns något 
kvar på någon utav posterna. 

 

Figur 4:6 

4.4. Aktiv förädling enligt suspensionssystemet 

När importen görs är det som redan nämnt viktigt att man gör på rätt sätt. Tillståndet för den 
aktiva förädlingen kan man söka direkt på importdeklarationen. Här anger man vissa specifika 
data och koder. 

När man använder sig av detta system kommer behöver man inte betala tull eller moms vilket 
underlättar företagets likviditet och räntekostnaderna. 

Som importör har 3 år på sig att efter importen exportera ut godset när man använder sig av 
suspensionssystemet. När exporten sen sker är det lika viktigt som vid importen att man gör 
rätt för när allt har gått iväg ska man fylla i en avräkningsnota som skall skickas till Tullverket 
inom en månad från exporten. Där ska man tydligt se att varan enbart varit i EU för att 
förädlats och sedan skickats till kund.44 

Nedan visas samma exempel som ovan med 60 ton uran där lite av det kommer att gå ut till 
kunder utanför EU medan en del av uranet kommer att stanna och bli en gemenskapsvara. 

                                                            
44 http://www.tullverket.se/, Så här använder du ditt tillstånd till aktiv förädling 

Datum Förf. Tull:id mm Kolli (motsv.) Vikt (kg)
2013-02-01 5100 ABC 1234567 1 1500

2013-03-15 1000 ABC 1234569 1 1500
2013-02-01 5100 ABC 1234567 1 1500
2013-03-15 1000 ABC 1234569 1 1500

UTTAG:

SALDO
Kolli (motsv.)

0
1
0
0
0
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Figur 4:7 

Vid plock från tullager behöver man inte bry sig när i månaden det är som lämpligast att 
importera godset på grund av momsavräkningen till staten. Företaget kan låta produktionen 
styra och tulla in uranet vid behov. Vid detta tillfälle vet man också om varan skall 
transporteras till EU eller till ett icke EU-land efter tillverkningen. 

Räntekostnaden är fortfarande framräknad med en internränta på 4%. Med internränta menar 
man den avkastning som en investering ger där kostnader och vinst är medräknade. Lånar 
man pengar från företagets egen kassa blir det fortfarande en kostnad. 

Här ses tydligt att Westinghouse kan spara en del på att använda sig av tullager i kombination 
med aktiv förädling för att göra besparingar. På en sändning där man plockar ut enligt figur 
4:7 kan en besparing på nästan 370 000 kr göras. Dels gör man besparingen men samtidigt 
minskar kassaflödet drastiskt. 

 

Figur 4:8 

Den största besparingen är att jämföra det värsta alternativet för en sändning med DAP som 
leveransvillkor med att ställa godset på tullager som sedan plockas ut enligt figur 4:7. 

 

Figur 4:9 

På samma sändning skulle Westinghouse kunna spara ända upp till nästan 550 000 kr enligt 
figuren ovan. Dessa besparingar är enbart uträknade på en sändning med 60 ton uran. 

Vecka 1 2 3 4

Ton uran EU 9 9 0 9

Ton uran Akt. Föräd. 3 9 15 6

Moms 24 750 000,00 kr         24 750 000,00 kr         ‐  kr                             24 750 000,00 kr        

Dagar 48 41 36 29

Räntekostnad 130 191,78 kr              111 205,48 kr              ‐  kr                             78 657,53 kr                

Total kostnad 320 054,79 kr             

Moms 33 000 000,00 kr         49 500 000,00 kr         41 250 000,00 kr         41 250 000,00 kr        

Räntekosntad ej AF 173 589,04 kr              222 410,96 kr              162 739,73 kr              131 095,89 kr             

Total kostnad 689 835,62 kr             

Besparing AF 369 780,82 kr             

Moms bara EU‐gods 33 000 000,00 kr         49 500 000,00 kr         41 250 000,00 kr         41 250 000,00 kr        

Moms på allt gods 24 750 000,00 kr         24 750 000,00 kr         ‐  kr                             24 750 000,00 kr        

Skillnad kassaflöde 8 250 000,00 kr           24 750 000,00 kr         41 250 000,00 kr         16 500 000,00 kr        

Räntekostnad enligt sämsta möjliga sändning 867 945,21 kr             

Räntekostnad enligt figur 4:7 med aktiv förädling 320 054,79 kr             

Besparing 547 890,41 kr             
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4.5. Övriga kostnader för införande av tullager 

Att införa ett tullager är inget ett företag gör under en dag utan det är en process som måste 
planeras in i varenda detalj för att minimera risken för fel när det väl ska användas. 

4.5.1. Programmeringskostnader 

Westinghouse använder sig av affärssystemet SAP och för att det ska kunna fungera korrekt 
med tullagret kan det krävas en hel del programmering. Det som kan behöva göras är: 

 nya lagerplatser 

 ping system (när plock från lagret görs skall ett meddelande skickas via email eller fax 
till behöriga avdelningar och i det meddelandet ska det stå vilken cylinder som plockas 
och till vilken kund den skall användas för så att man ser om den skall importeras som 
aktiv förädling eller som en vanlig import) 

Det är även viktigt att affärssystemet kan visa information som knyter 
tullageradministrationen med verkligenheten. Det kan vara rapporter som ska visa: 

 vad som finns kvar på lagret 

 hur flödet varit mellan vissa datum 

 hur mycket uran som tillhör vilken kund 

Programmeringskostnaderna för detta är oklara då det idag inte går att räkna ut hur lång tid 
konsulterna behöver för att få fram den information som krävs. En generell gissning skulle 
generera en kostnad på ca 100 000 kr. Den kostnaden inkluderar programmeringstid, tester 
samt igångkörning. 

4.5.2. Personalkostnader 

Att införa tullager kommer också generera mer administration för de som redan jobbar med 
tull eftersom lagret skall administreras det kommer bli fler importdeklarationer som skall 
avslutas. En personal extra har en kostnad om ca 500 000 kr45 per år om personen jobbar 
heltid. 

Ett annat alternativ är att man outsourcar46 en del av administrationen. Det kan exempelvis 
vara den slutliga importdeklarationen som exempelvis företaget som gör själva hemtaget kan 
avsluta men att själva tullagerjournalen sköts av Westinghouse. 

4.5.3. Ombudskostnader 

Kostnaden för att ett ombud gör hemtaget kan vara 450 kr per hemtag. Det är den första delen 
i självaste importen. Skulle man däremot låta ombuden göra både hemtag och den slutliga 
importdeklarationen kan kostnaden exempelvis vara 1 150 kr för båda. En totalkostnad för 

                                                            
45 http://www.verksamt.se/, Räkna ut lön och försäkringar 
46 Att man anlitar ett tredje företag som sköter en del av den egna verksamheten 
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plock enligt figur 4:7 skulle då bli 3 150 kr om enbart hemtag görs men om 
importdeklarationen med skall göras blir kostnaden 16 100 kr. 

Det borde också vara möjligt att lägga tullagerjournalen på ombudet om det skulle ta för 
mycket av den anställdes tid. 
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5. Analys 

Här presenteras den insamlade datan och analyseras utifrån den preciserade uppgiften. 
Relationen mellan den teoretiska referensramen och empirin om hur ett eventuellt tullager 
skulle kunna fungera och hur kostnaderna påverkas av ett sådant lager skall kopplas samman 
så att uppsatsens syfte kan uppnås. 

5.1. Påverkan av transporttider 

I den teoretiska referensramen beskrivs logistik som en viktig knutpunkt mellan det 
producerande företagets flöden och kundens. Vid en transport av farligt gods såsom uran är 
allting väl planerat innan avgång. Beställning på transporten görs dels av det producerande 
företaget men även av den slutliga kunden. Detta gör att transporterna inte alltid kan skeppas 
vid exakta behov och utlägg som moms bidrar till räntekostnader hos Westinghouse och 
påverkar även likviditeten negativt. Här märks det tydligt hur kassan påverkas av tidpunkten 
för självaste importen. 

5.1.1. Leveransvillkorens påverkan vid normal import 

Här har verkligen leveransvillkoren en stor påverkan. Om det exempelvis är en DAP sändning 
där Westinghouse inte kan påverka transporttiderna särskilt mycket kommer det att märkas 
negativt kassan. Här är det avsändaren som bestämmer när godset skall skickas och detta kan 
då innebära att transporten kommer under den sämsta tänkbara tidpunkten i månaden och 
räntekostnaderna för momsutläggen blir som högst. 

Är det exempelvis en FOB sändning där Westinghouse bokar transporten kan dock 
transporten ankomma när det är som mest ekonomiskt eller när det produktionsmässigt passar 
bättre och detta kan påverka räntekostnaderna en hel del. Exempelvis som i skillnaden mellan 
figur 4:2 och figur 4:3 där samma sändning visas i bästa och sämsta tänkbara scenario och 
räntekostnaderna minskar med ca 345 000 kr. 

5.1.2. Leveransvillkorens påverkan med tullager 

Här påvekar inte leveransvillkoren importen på samma sätt eftersom att importen inte sker 
förrän man gör ett uttag från tullagret. Uttaget styrs då helt av produktionens behov vilket gör 
att kontrollen av momsinbetalningar också kan påverkas positivt. Här kan man styra plocket 
utifrån de brytdatum som finns om det går hand i hand med produktionsbehov, det som krävs 
är lite mer planering. 

Skulle man plocka ut efter behov enligt figur 4:7 och jämföra den räntekostnaden med att allt 
gods ankommer samma dag kan besparingarna bli ungefär 180 000 kr och då utan att något av 
uranet ska in på aktiv förädling och den viktigaste delen i det hela är att likviditeten i kassan 
hos Westinghouse inte alls påverkas så intensivt. Vid en normal import kan det helt plötsligt 
en vecka bli en momsinbetalning på 165 000 000 kr och visst påverkar den flödet på ett helt 
annat sätt än om momsen delas upp vecka för vecka. 
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5.1.3. Leveransvillkorens påverkan med tullager + aktiv förädling 

När man kombinerar tullagret med den aktiva förädlingen enligt suspensionssystemet kan 
momsinbetalningar påverka likviditeten ännu mer än vid normalt tullager utan aktiv förädling 
eftersom att företaget som importer inte behöver ligga ute med lika stora summor pengar. Här 
kan också räntekostnadsbesparingen bli så stor som ca 550 000 kr om plock från tullager görs 
i samband med aktiv förädling under förutsättning att importen sker enligt figur 4:7. 

5.2. Den administrativa påverkan 

När man idag gör en import på en sändning blir det ett hemtag och en slutlig deklaration som 
skall in till Tullverket. Den sistnämnda tar lite längre tid och speciellt om det är en stor 
sändning som ankommer. Går man över till tullager kommer den administrativa delen att 
påverkas en hel del. Om plock från tullagret sker enligt figur 4:7 resulterar det i 7 hemtag och 
7 slutliga tulldeklarationer eftersom man måste dela upp det gods som ska på aktiv förädling 
och det gods som skall bli en gemenskapsvara. Det blir mindre att räkna samman på 
deklarationerna men det är fortfarande lika viktigt att det blir rätt mängder som anges och rätt 
värden. 

Den tidsmässiga är svår att förutse men rent generellt kan man säga att om en slutlig 
deklaration idag tar 30 minuter borde 7 deklarationer bli 3 timmar och 30 minuters arbetstid 
istället. 

5.3. Övriga kostnader 

Grovt räknat efter kontakt med IT-avdelningen kan kostnaden för att programmera om 
affärssystemet bli ca 100 000 kr vilket kan ses som en ganska hög kostnad men i det långa 
loppet är det ändå en förhållandevis liten del av den troliga besparingen som kan göras 
eftersom då denna kostnad trots allt är en engångsutgift. 

Då denna kostnad också är en uppskattningskostnad finns en chans att det blir billigare än 
beräknat då denna kostnad är högt satt. Är det slutliga valet att gå vidare med tullager måste 
denna kostnad räknas in då dagens system inte har tillräckligt administrativt stöd. 
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6. Slutsatser 

I detta kapitel redovisas resultatet ställt mot syftet. Uppsatsens syfte var att utreda om 
Westinghouse kan dra nytta av att införa tullager för att undvika kostnader som påverkar 
kassaflödet. Syftet bröts ned i underliggande frågeställningar och dessa kommer att besvaras 
innan själva huvudslutsatsen presenteras. 

6.1. Vad är tull och import? 

Tull och import är knutna till varandra genom att det vid en import tas ut en tullavgift på 
godsets värde. Detta ska registreras och genomföras av alla företag som idag importerar gods 
från ett icke EU-land. 

Att registrera sina importer gör handelsstatistik mellan Sverige (EU) och övriga världen kan 
registreras på ett korrekt sätt och därför är det viktigt att företagen importerar sitt gods med 
rätt varukod. Denna varukod styr även vilken tullsats varorna skall ha vid importtillfället. 

6.2. Vad innebär tullager och vad får det för konsekvenser? 

Tullager innebär i praktiken att när det importeras gods kan man lagra dessa på ett det 
specifika tullagret tills importen sker. När godset ställs på lager är inte importen komplett 
vilket gör att tull och moms inte betalas in till Tullverket.  Den dagen företaget bestämmer sig 
för att plocka ut sitt gods görs importen och eventuell tull och moms kommer bli fakturerade 
från Tullverket. 

Konsekvenserna blir att företagen får mer administrativa åtaganden för att kunna redovisa 
lagerföringen på ett smidigt sätt till Tullverket. Det är väldigt viktigt att godsets flöde kan 
påvisas. Fördelen med tullager är att företagen inte behöver ligga ute med så mycket pengar 
om det kommer en stor sändning utan det blir en bättre likviditet när företaget själv kan 
bestämma när importen skall göras. 

6.3. Hur mycket kostar det att importera enligt de rutiner som idag 
finns hos uppdragsgivaren? 

De rutiner som finns idag innebär att Westinghouse importerar allt i en stor sändning och är 
det 60 ton uran som ankommer måste momsen för dessa betalas i en klumpsumma. Här 
påverkas kassalikviditeten kraftigt då momsen ligger på ungefär 165 000 000 kr och den 
ligger företaget ute med i upp till 48 dagar. 

Utöver denna påverkan kan även räntekostnaderna komma att bli så höga som upp till ca 
870 000 kr. I det här fallet blir det inga extra kostnader för tull eftersom uranet idag har en 
tullsats som är lika med 0 %. 
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6.4. Relationen mellan syfte och resultat 

Här ser man tydligt att det kan finnas pengar att spara för uppdragsgivaren. Genom att göra 
beräkningarna tydliga på hur det kan se ut finns en besparingsmöjlighet på flera hundra tusen 
kronor. Denna uträkning är baserat på ett scenario och verkligheten kan se helt annorlunda ut 
eller ha liknande förutsättningar. 

Även kassaflödet kan påverkas positivt om man kombinerar tullager med aktiv förädling i de 
fall godset som ankommer är tänkt att förädlas för att senare exporteras ut ur EU igen. 

Då resultatet speglar syftet kunde ett resultat visas. Detta leder till att uppsatsens syfte är 
uppfyllt. 
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7. Egna slutsatser och rekommendationer 

I uppsatsens sista kapitel kommer jag som författare att ge mina egna slutsatser och 
rekommendationer. Även om denna uppsats är baserad på fiktiva siffror är mina åsikter 
baserade som om det hade varit sanna siffror. 

7.1. Egna slutsatser 

Mina personliga slutsatser är att Westinghouse och företag som importerar stora sändningar 
kan dra nytta av ett tullager både ekonomiskt och logistiskt. De kommer själva att kunna 
bestämma och påverka när plocket från lagret görs och därmed även när betalningar för både 
tull och moms skall göras till Tullverket. Här behövs transporterna inte planeras lika noga 
eftersom uttagen från tullagret är det som styr när importen sker. 

De kostnader som i detta fall kommer att påverka är utvecklingen av affärssystemet och det är 
tyvärr en kostnad man som företag inte kommer undan. Det är viktigt att kunna visa hur varan 
förflyttades och när den importerades. 

Administrativt kommer det att bli mer att göra än vad som görs idag. Detta kan ses som 
positivt om det idag finns tid över för personalen. Finns det inte tid över vore det en bra 
lösning om företaget anställde en person till på enheten med just tullageradministration som 
huvuduppdrag. I starten av tullagret finns heller inga bra arbetsprocesser och instruktioner och 
då måste det finnas tid att utveckla dessa för att det ska bli så bra som möjligt. 

7.2. Rekommendationer 

Jag anser att denna fråga skall tas upp som en förbättring under verksamhetsutveckling. Att 
Westinghouse går vidare med att se tidigare års importer samt prognoser för framtiden och att 
de sedan använder sig av mina beräkningsmetoder för att se hur ett tullager kunde ha påverkat 
både räntekostnader och kassans likviditet. 

Jag tror att man de första åren kan komma att få ett negativt resultat men att detta relativt snart 
kommer att vända, dels då det blir lite extra kostnader enligt ovan med programmering av 
affärssystemet men också att nya arbetsrutiner tar tid att implementera på ett väl fungerande 
sätt. Jag tror det blir en vinst trots att en heltidstjänst till kan bli möjlig. 

   



‐ 32 ‐ 
 

   



‐ 33 ‐ 
 

Källförteckning 

Tryckta källor 

Jan Thomasson med flera (2004), Den nya Affärsredovisningen, 15:e upplagan, 
ISBN: 9147074892 

Incoterms 2010 (2010), ICC’s regler för tolkning av nationella och internationella 
handelstermer, 
ISBN: 9789197622147. 

Lekvall P och Wahlbin C (2001), Information för marknadsföringsbeslut, 4:e upplagan, 
ISBN: 9789186460853. 

Lumsden K (1998), Logistikens grunder, 
ISBN: 9144004249. 

Monk E och Wagner B (2009), Concepts in enterprise resource planning, 3:e upplagan 
ISBN: 9781111820411 

Stöth G (2008), Transport- och Logistikrätt – en grundläggande redogörelse, 
ISBN: 9789147089796. 

Internet 

Bokföringstips, Internräntemetoden och internränta vid investering  
2013-03-26 
http://www.bokforingstips.se/artikel/ekonomistyrning/internrantemetoden-investering.aspx 

ECUS, Tullager 
2013-04-03 
http://www.ecus.se/vara_tjanster_tullager.html 

Skatteverket, Vad är moms? 
2013-03-01 
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/moms/vadarmoms.4.18e1b10334ebe8bc800
05374.html 

Strålsäkerhetsmyndigheten, Kärnbränsle - från uran till slutförvar 
2013-02-19 
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/start/karnkraft/sa-fungerar-ett-
karnkraftverk/karnbransle---fran-uran-till-slutforvar/ 

Strålsäkerhetsmyndigheten, Transporter, 
2013-02-23 
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/start/Karnkraft/Det-har-overvakar-vi/Transporter/ 



‐ 34 ‐ 
 

Svensk energi, Lexikon 
2013-02-17 
http://energilexikon.svenskenergi.se/wiki/Styrstav 

Tullverket, Economic Operator Registration and Identification, EORI 
2013-02-23 
http://www.tullverket.se/innehallao/e/eori/economicoperatorregistrationandidentificationeori.
4.20d5037f11c21cc27c280002998.html 

Tullverket, Taric Import Export – Varukod detaljer, 
2013-02-23 
http://taric.tullverket.se/taric/bin/tagNrDetaljerFrame.cgi?n=7301200000&valuta=KR&g=US
&geo_area_id=&i=I&d=2013-02-23&a=&lang=SV&s=S%C3%B6k 

Tullverket, Import 
2013-02-23 
http://www.tullverket.se/innehallao/i/import/import.4.4ab1598c11632f3ba9280004585.html 

Tullverket, Export 
2013-02-23 
http://www.tullverket.se/innehallao/e/export/export.4.4ab1598c11632f3ba928000441.html 

Tullverket, Tullager, tillstånd 
2013-02-23 
http://www.tullverket.se/innehallao/t/tullagertillstand/tullagertillstand.4.4ab1598c11632f3ba9
280004203.html 

Tullverket, Förutsättningar för att få tillstånd till tullager 
2013-02-23 
http://www.tullverket.se/innehallao/t/tullagertillstand/tullagertillstand/forutsattningarforattfatil
lstandtilltullager.4.746caaf2118a74da0328000226.html 

Tullverket, Vilken lokal kan godkännas som tullager? 
2013-02-23 
http://www.tullverket.se/innehallao/t/tullagertillstand/tullagertillstand/vilkenlokalkangodkann
assomtullager.4.746caaf2118a74da0328000205.html 

Tullverket, Lagerhavarens redovisning 
2013-02-23 
http://www.tullverket.se/innehallao/t/tullagertillstand/tullagertillstand/lagerhavarensredovisni
ng.4.746caaf2118a74da0328000309.html 

Tullverket, Tullverkets internetdeklaration, TID, tjänsten, 
2013-02-23 
http://tullverket.se/innehallao/tjanster/tullverketsinternetdeklarationtidtjansten.4.4ab1598c116
32f3ba92800010631.html 



‐ 35 ‐ 
 

Tullverket, Förfarandekoder 
2013-03-17 
http://taric.tullverket.se/taric/bin/tagKodforteckning.cgi?kodtyp=P&lang=SV&sok=S%C3%B
6k#Fyrsiffriga%20koder 

Tullverket, Aktiv förädling tillstånd 
2013-03-17 
http://www.tullverket.se/innehallao/a/aktivforadlingtillstand/aktivforadlingtillstand.4.4ab1598
c11632f3ba928000109.html 

Tullverket, Så använder du ditt tillstånd för aktiv förädling 
2013-03-24 
http://www.tullverket.se/innehallao/a/aktivforadlingtillstand/aktivforadlingtillstand/saharanva
nderduditttillstandtillaktivforadling.4.4ab1598c11632f3ba928000216.html 

Tullverket, Återexport utan tulldeklaration efter förvaring på tullager typ A, C, D eller E 
2013-04-03 
http://www.tullverket.se/innehallao/a/aeo/authorisedeconomicoperatoraeo/generellakrav/foren
klingsbibliotek/lagring/ksf03aterexportutantulldeklarationefterforvaringpatullagertypacdellere
.4.5b2d990b116c8e66b0f8000467.html 

Verksamt, Räkna ut lön och försäkringar 
2013-03-24 
http://www.verksamt.se/portal/web/guest/starta/anvandbara-verktyg/rakna-
ut/rakneverktyg?p_p_id=tvv_webcalc_WAR_tvv_webcalc&p_p_lifecycle=1&p_p_state=nor
mal&p_p_mode=view&_tvv_webcalc_WAR_tvv_webcalc_calcNav=4 

Westinghouse Electric Company, Historisk tidslinje 
2013-02-17, 
http://www.westinghousenuclear.com/Our_Company/history/Timeline/1846_1899.shtm 

Westinghouse Electric Company, Historisk tidslinje 
2013-02-17, 
http://www.westinghousenuclear.com/Our_Company/history/Timeline/1900_1939.shtm 

Westinghouse Electric Company, Historisk tidslinje 
2013-02-17, 
http://www.westinghousenuclear.com/Our_Company/history/Timeline/1940_1979.shtm 

Westinghouse Nuclear, Westinghouse Västerås 
2013-02-17 
http://www.westinghousenuclear.com/docs/VälkommentilW2010.pdf, sida 3 

Wikipedia, Affärssystem 
2013-04-03 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Aff%C3%A4rssystem 



‐ 36 ‐ 
 

 

   



‐ 37 ‐ 
 

Bilaga 1 

 



‐ 38 ‐ 
 

   



‐ 39 ‐ 
 

Bilaga 2 

Westinghouse 

Björn Mälström, Manager, General Accounting and Close 

Helena Lindblom, Uranium Coordinator 

Filip Melin, Head of Planning 

 

Thor Shipping 

Martina Holmberg 

Helena Nordh 

 


