PostNord och Wish i samarbete för smidigare e-handel
Från och med idag klockan 18.00 svensk tid kommer kunder som gör nya beställningar på e-handelsplattformen Wish inte
längre behöva betala moms eller hanteringsavgift när försändelserna anländer till Sverige eftersom dessa avgifter
hanteras av Wish med PostNord vid köptillfället. Det innebär att inga ytterligare kostnader tillkommer för köpet än de som
kunden ser i checkouten.
Momsdeklarationen kommer att göras direkt vid försändelsens ankomst till Sverige och hanteras av PostNord och Wish. Den som
handlar från Wish kommer att få varan snabbare med redan inbetald moms, och behöver inte betala en hanteringsavgift till PostNord.
– Det är glädjande att PostNord tillsammans med Wish har kunnat ta fram en lösning där momsen hanteras direkt vid köpet. Det gör
det betydligt billigare för konsumenten samtidigt som vi kommer att slippa en krånglig och manuell hantering av en stor andel av alla
försändelser som kommer utifrån EU:s tullunion, säger Peter Hesslin, chef för Solutions på PostNord Sverige.
I det nya systemet kommer Wish att ta in momsen direkt vid köpet, sätta på en speciell etikett på paketen och betala en
hanteringsavgift till PostNord. Dessutom kommer elektronisk information om försändelserna, s.k. EDI, skickas till PostNord. Vid ankomst
till Sverige skannas etiketten och med förbetald moms kan försändelsen deklareras direkt och, efter godkännande av Tullverket,
skickas till mottagare.
– Vi hoppas på att fler internationella e-handlare kommer att ansluta sig till den här lösningen. Det skulle gynna den växande ehandeln samtidigt som fler konsumenter kan handla till betydligt lägre kostnader och känna sig trygga med att momsen är hanterad,
avslutar Peter Hesslin.
Övriga e-handlade varor och andra försändelser med kommersiellt värde som anländer till Sverige från länder eller områden utanför
EU:s tullunion kommer tills vidare att hanteras enligt de regler som har gällt från och med 1 mars i år.
Vid frågor kontakta:
PostNord Medierelationer, tel 010-436 10 10, e-post press@postnord.com
Vi levererar! PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi
säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät
utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2017 hade koncernen
cirka 31 000 anställda och en omsättning på drygt 37 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i
Solna. Besök oss på www.postnord.com

