IN- OCH UTFÖRSEL
AV NARKOTIKA
Det finns ett omfattande regelverk angående reglering och uppföljning av
de narkotiska preparat som förs in och ut ur landet. Tamro har alla tillstånd
som krävs för att kunna ta hand om din administration kring importoch exportlicenser. Tamro kan rapportera in uppgifter till bland annat
Läkemedelsverket om ditt företags in- och utförsel av narkotikaklassade varor.
VARFÖR DEN HÄR TJÄNSTEN?
Regelverket kring in- och utförsel av narkotiska
preparat kräver att det finns ett partihandelstillstånd
för handel med läkemedel, ett tillstånd för handel med
narkotika och ytterligare ett tillstånd för att kunna föra
in och ut narkotika från Sverige. Tamro har samtliga
dessa tillstånd, känner till Läkemedelsverkets krav på
rapportering och har tillgång till komplett statistik
kring in- och utförsel. Det gör att vi kan hjälpa ditt
företag att sköta all administration på det här området.

BESKRIVNING AV TJÄNSTEN
Vi behöver ett beviljat tillstånd från Läkemedelsverket
att ditt företag får bedriva handel med narkotiska
varor. När tillståndet är på plats behöver vi
information från dig om vilka substanser det gäller
och vilka volymer det rör sig om på årsbasis.

Utförsel från Sverige
När du vill föra ut en narkotikaklassad vara skickar du
eller mottagande grossist aktuell importlicens till Tamro.
Vi ansöker därefter om en exportlicens för varorna hos
Läkemedelsverket. Tamro hanterar utförseln, praktiskt
och adminitrativt, och informerar Läkemedelsverket om
att varorna har lämnat Sverige.
Rapportering till Läkemedelsverket

Införsel till Sverige
Du kontaktar Tamro inför att de narkotiska varorna
ska införas till Sverige. Vi får uppgifter från dig och
med hjälp av dessa hanterar vi all administration
mot Läkemedelsverket och får tillstånd för införseln.
När varorna har ankommit till Tamro stämmer
vi av leveransen mot giltig licens och informerar
Läkemedelsverket om att inleveransen har skett.

Tamro administrerar all rapportering avseende
licenser samt in- och utförsel av narkotikaklassade
läkemedel för ditt företag. Rapportering sker
kvartalsvis och årsvis.

TA REDA PÅ MER Vid frågor som berör in- och utförsel av narkotika är du välkommen att kontakta
Jeanette Karlsson på jeanette.karlsson@tamro.com eller 031-767 76 68.

