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Summary  

The agreement covering trade in goods, GATT, is the most controversial one within the 
WTO. Violation of tariff bindings and the non-discrimination principle through national 
treatment, are rules highly disputed. Tariff binding in the WTO means a commitment not 
to increase a rate of duty beyond an agreed level. National treatment in the trade of goods 
imply that imports should be treated no less favorably than the same or similar 
domestically produced goods once they have passed customs. These rules are set out in 
GATT art. II and III. There has been uncertainty about the distinction between these 
provisions because of language that does not clarify the exact boundary between an 
ordinary customs duty and an internal charge. Within the WTO, this has especially been 
observed in the case on China – Measures Affecting Imports of Automobile Parts, 
concerning the imposition of a 25 percent charge on imported auto parts by China. The 
Appellate Body ruled that the charge imposed under the measures at question should be 
classified as an internal charge and not an ordinary customs duty. This was due to the fact 
that the obligation to pay the charge accrued based on internal factors and not because of 
the product at the moment of importation.  

The purpose of this essay is to, on the basis of the above-mentioned case, investigate the 
concepts of ordinary customs duty and internal charge and their importance in the 
context of GATT art. II and III. The question at issue is what ordinary customs duty and 
internal charge means under the provisions set out in GATT art. II:1(b) and III:2, and 
where the distinction between these different concepts lies.  

The results of the inquiry made clear that GATT art. II deals with duties on imported 
products that are applied at the border, while art. III:2 deals with internal charges on 
products within a Member’s borders. Thus, art. II applies to importation, whereas art. 
III:2 covers domestically produced goods as well as imports that have already entered the 
Member’s customs territory. The obligation to pay ordinary customs duties is linked to 
the product at the moment it enters the territory of another Member. In contrast, a key 
indicator of whether a charge constitutes an internal charge is whether the obligation to 
pay such a charge accrues because of an internal factor, in the sense that such an ‘internal 
factor’ occurs after the importation of the product of one Member into the territory of 
another Member. Nevertheless, the distinction between ordinary customs duties and 
internal charges is blurred. This is because art. II and III refer to the ability to legally 
impose additional costs at the border, even though these would exceed the tariff bindings 
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that a Member has committed to in art. II. Ad Note art. III states that in case of such a 
charge, it should be regarded as an internal charge. 
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Sammanfattning 

Handelsavtalet GATT är ett av de avtal inom WTO som är mest omtvistat. Ofta handlar 
tvisterna om överträdelser av regler för bundna tullar eller icke-diskrimineringsprincipen 
genom nationell behandling. Att binda tullar inom WTO innebär att ett land efter 
förhandlingar förpliktat sig att inte höja tullen över den bundna nivån. Nationell 
behandling på varuområdet försäkrar att importerade varor inte behandlas sämre än 
inhemska varor när det gäller bland annat interna skatter och avgifter. Regleringar för 
dessa områden finns angivna i GATT art. II och III. Det har visat sig finnas en viss 
oklarhet mellan dessa bestämmelser på grund av en ordalydelse som inte tydliggör den 
exakta gränsdragningen mellan en tullavgift och en intern avgift. Inom WTO har detta 
speciellt uppmärksammats i rättsfallet China – Measures Affecting Imports of Automobile 
Parts, där Kina införde en 25-procentig avgift på importerade bildelar. WTO:s 
överprövningsorgan Appellate Body fastslog att den införda avgiften skulle klassificeras 
som en intern avgift och inte som en tullavgift. Detta eftersom skyldigheten att betala 
avgiften uppstod som en följd av interna faktorer och inte på grund av de importerade 
produkterna vid själva tidpunkten för importförfarandet. 

Syftet med denna uppsats är att, med utgångspunkt från ovan nämnda rättsfall, utreda 
begreppen tullavgift och intern avgift, samt vilken betydelse dessa har inom ramen för art. 
II och III i GATT-avtalet. Undersökningens huvudsakliga frågeställning är vad en 
tullavgift respektive en intern avgift enligt GATT art. II:1(b) och III:2 innebär, samt var 
distinktionen ligger mellan dessa olika begrepp. 

Resultatet av undersökningen klargjorde att GATT art. II behandlar tullavgifter som 
tillämpas vid landsgränsen, medan art. III:2 behandlar interna avgifter inom landsgränsen. 
Med andra ord tillämpas art. II vid import, medan art III:2 täcker inhemskt producerade 
varor, liksom varor som redan har trätt in på ett medlemslands territorium (dvs. passerat 
tullen). Själva importhandlingen är av väsentlig betydelse vid fastställandet av en 
tullavgift, eftersom betalningsskyldigheten infaller vid tidpunkten för och på grund av 
import. En intern avgift bestäms i jämförelse beroende på om betalningsskyldigheten 
uppstår som en följd av en intern faktor. Distinktionen mellan en tullavgift och en intern 
avgift är emellertid inte alltid självklar. Detta på grund av att både art. II och III 
innehåller hänvisningar till möjligheten att lagligt införa ytterligare avgifter vid 
landsgränsen, trots att införandet av dessa skulle överskrida de tullnivåer ett land 
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förbundit sig till enligt art. II. Enligt ett tillägg till art. III ska i dessa fall en sådan avgift 
alltid klassas som intern.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Det var den 1 januari 1995 som ett internationellt samarbete sedan andra världskrigets 
slut tog sin form i ett officiellt bildande av världshandelsorganisationen World Trade 
Organization (WTO). Sammanslutningen kom till som en utvidgning av handelsavtalet 
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), som numera ingår som ett av de 
viktigaste avtalen inom WTO. Idag har organisationen 153 medlemsländer som 
tillsammans står för drygt 97 procent av världshandeln. Dess syfte är att övervaka och 
liberalisera internationell handel, men även att till viss del vidmakthålla handelshinder för 
att på så vis skapa en stabil marknad för bland annat konsumenter och näringsidkare. I 
hjärtat av WTO finns ett omfattande regelverk som ska hjälpa handeln mellan 
medlemsländerna att fungera så fritt, smidigt och förutsägbart som möjligt.1 Tvister 
mellan medlemsländer löses genom tvistlösningssystemet Dispute Settlement, där det 
centrala tvistlösningsorganet kallas Dispute Settlement Body (DSB). Om handelstvister 
som rör WTO-åtaganden uppstår, är första steget för en WTO-medlem att inleda ett 
samråd med det andra medlemslandet. Om man inte kan nå framgång genom detta har ett 
medlemsland rätt att av DSB begära tillsättandet av en panel, för att få ett avgörande i 
tvistefrågan. Panelens beslut kan överklagas till överprövningsorganet Appellate Body 
(AB) som har rätt att fastställa, ändra eller upphäva panelens rättsliga bedömningar och 
slutsatser.2 

Enligt en årsrapport från AB har GATT under åren 1996 – 2009 gett upphov till hela 62 
procent av det totala antalet inkomna överklaganden.3 Det handlar främst om överträder 
av reglerna för bundna tullar och nationell behandling, där medlemsländer har agerat 
diskriminerande antingen mot andra medlemsländer eller mot utländska produkter genom 
de åtgärder som vidtagits.4 Att binda tullar inom WTO innebär att ett land efter 
förhandlingar förpliktat sig till att inte höja tullen över den bundna nivån. Nationell 
                                                

1 World Trade Organization: Understanding the WTO, 5 uppl., Genève 2010, s 9  
2 Kommerskollegium (2010): Tvistlösning i WTO, 
http://www.kommers.se/templates/Standard2____957.aspx (2010-12-26). Se äv. Seth, Torsten: WTO och 
den internationella handelsordningen, Studentlitteratur 2004, s 93 
3 Appellate Body Annual Report (2009), 
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/appellate_body_e.htm (2011-01-03) s 9 
4 World Trade Organization (2010): Dispute Settlement: The Disputes – Disputes by Agreement, 
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_agreements_index_e.htm?id=A9#selected_agreement 
(2010-12-08) 
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behandling på varuområdet innebär i sin tur att importerade varor inte får behandlas 
sämre än inhemska varor när det gäller bland annat interna skatter och avgifter. 
Regleringar för dessa områden finns angivna i GATT art. II och III, där art. II:1(b) och 
III:2 är särskilt intressanta. Det har nämligen visat sig finnas en viss oklarhet mellan 
dessa bestämmelser på grund av en ordalydelse som inte tydliggör den exakta 
gränsdragningen mellan en tullavgift5 och en intern avgift.6 Inom WTO har detta speciellt 
uppmärksammats i rättsfallet China – Measures Affecting Imports of Automobile Parts,7 
gällande en 25-procentig avgift på importerade bildelar till Kina. Uppsatsen kommer med 
det nämnda rättsfallet som utgångspunkt att utreda begreppen tullavgift och intern avgift 
samt försöka fastställa distinktionen mellan dessa inom ramen för GATT.  

1.2 Syfte och frågeställning 
Det har i rättspraxis framkommit att en handelsåtgärd inte både kan vara en tullavgift 
under GATT art. II:1(b) och en intern avgift enligt GATT art. III:2. Gränsdragningen 
mellan begreppen – och därmed mellan bestämmelserna – förefaller dock otydlig då 
parterna vid flera tvister haft skiljaktiga meningar om vilken av dessa termer som passar 
in på en viss handelsåtgärd. En anledning till detta skulle kunna vara att en allmänt 
vedertagen definition av begreppen saknas inom WTO, varför det blir svårt att veta var, 
när och hur dessa ska tillämpas i praktiken. Syftet med denna uppsats är därför att, med 
utgångspunkt från rättsfallet China – Auto Parts, utreda begreppen tullavgift och intern 
avgift, samt vilken betydelse dessa har inom ramen för art. II och III i GATT-avtalet.  

Undersökningens huvudsakliga frågeställning är vad en tullavgift respektive en intern 
avgift, enligt GATT art. II:1(b) och III:2 innebär, samt var distinktionen ligger mellan 
dessa olika begrepp. 

1.3 Metod och material 
Jag har använt traditionell juridisk metod. Med traditionell juridisk metod avses att 
rättsreglernas materiella innehåll fastställs och analyseras genom användandet av 
rättskällor såsom författningstexter, lagförarbeten och domstolsavgöranden. Eftersom 
WTO-rätten utgör en del av folkrätten (”public international law”), närmare bestämt den 
internationella handelsrätten (”international economic law”), är det i huvudsak folkrättens 
källor och grundläggande tolkningsprinciper, som varit relevanta för undersökningen.8 
Folkrättens källor består av traktaträtt och internationell sedvanerätt. GATT är ett traktat 
som ska tolkas enligt reglerna i Wienkonventionen, vilken återspeglar internationell 
sedvanerätt. Undersökningen har därför byggt på en tolkning där begreppen granskats 

                                                
5 Eng. ”ordinary customs duty”. 
6 Eng. ”internal charge”. 
7 Fortsättningsvis refererad till som China – Auto Parts, vilket är rättsfallets officiella förkortade titel. 
8 Quershi, Asif; Ziegler, Andreas: International Economic Law, 2 uppl., Sweet & Maxwell, London 2007, s 
3-41 
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utifrån den gängse meningen enligt konventionellt språkbruk samt sammanhanget och 
traktatets ändamål och syfte.  

Utgångspunkten för undersökningen har varit innehållet i GATT art. II och III. Därefter 
har fallet China – Auto Parts, där ett klargörande mellan en tullavgift och en intern avgift 
var av väsentlig betydelse för tvisten, fungerat som huvudsaklig rättspraxis. Andra 
relevanta rättsfall för undersökningen har också berörts. Med hjälp av rättsfallen har en 
undersökning gjorts över uttolkandet av de olika begreppen i relation till lagtexten i 
GATT art. II och III. Även rättsvetenskaplig litteratur har använts på området för att 
styrka resonemang och påståenden. Jag har till största delen använt material skrivet på 
engelska, eftersom svenskt material i ämnet förefaller vara begränsat.  

1.4 Avgränsning 
Följande avgränsningar har gjorts. WTO som institution behandlas endast översiktligt 
eftersom en mer grundläggande beskrivning inte anses relevant för uppsatsens 
frågeställning. Begreppen tullavgift och intern avgift undersöks utifrån ett 
importsammanhang, dvs. när ett medlemsland importerar från ett annat, och därför 
kommer hänsyn inte tas till situationer där export föreligger. Uppsatsen ämnar utreda 
tullavgift och intern avgift enligt GATT, dock kan andra avtal inom WTO komma att 
beröras till den del det anses relevant för undersökningen. Även om art. II:1(b)9 och III:2 
specifikt ligger till grund för begreppen, kommer bestämmelserna i sin helhet att 
analyseras för att ge läsaren vidgad förståelse för begreppens betydelse. Vidare används 
rättspraxis från WTO inom ramen för undersökningen, men i sökandet efter klarhet 
kommer alla sakfrågor i rättsfallen som inte relaterar till frågeställningen att uteslutas. 

1.5 Disposition 
Framställningen består av 4 kapitel. I kapitel 2 behandlas kort GATT-avtalet och 
innebörden av art. II och III genom dess föreskrifter om tullbindningar och nationell 
behandling. En första introduktion till begreppen tullavgift och intern avgift görs därefter. 
I kapitel 3 redogörs för begreppen enligt rättspraxis, där en utredning enligt rättsfallet 
China – Auto Parts upptar största delen av kapitlet. Framställningen avslutas med en 
sammanfattning där säcken knyts ihop med några avslutande anmärkningar kring 
undersökningens resultat. 

                                                
9 Det bör klargöras att tullavgift, dvs, ”ordinary customs duty” enligt GATT art. II:1(b) första meningen 
inte har samma betydelse som ”other duties and charges” i andra meningen. I uppsatsen ligger fokus på att 
utreda den förstnämnda av dessa två.  





 

2. Tullavgift och intern avgift enligt 
GATT 

2.1 Inledning 
I detta kapitel kommer först redogöras för bakgrunden till GATT och innebörden av art. 
II och III. Därefter undersöks begreppen tullavgift och intern avgift mer i detalj utifrån 
det nämnda avtalet.  

2.2 General Agreement on Tariffs and Trade 
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) slöts 1947 med avsikt att öka den 
internationella varuhandeln genom minskade handelskvoter, tullavgifter och andra 
handelshinder.10 GATT reglerar specifikt handel av varor över landsgränser och ingår 
som ett av tre huvudavtal i WTO.11 Man skiljer på GATT 1947, som är det ursprungliga 
avtalet, och GATT 1994, som innehåller avtalets senast uppdaterade delar. GATT 1947 är 
dock införlivat i och utgör kärnan i GATT 1994.12 GATT-reglerna syftar till att skapa 
förutsägbarhet och stabilitet i den internationella varuhandeln. De centrala elementen för 
att åstadkomma detta är bland annat principen om icke-diskriminering genom mest 
gynnad nation och nationell behandling, samt bindande åtaganden ifråga om tullar.13 

2.3 Tullbindningar enligt GATT artikel II 
Tullar14 är sedan länge ett sätt att skydda den inhemska industrin från utländsk 
konkurrens.15 Regler om tullar finns i GATT art. II, vilken har titeln ”Listor över 
medgivanden”.16 Sedan ingåendet av GATT 1947 har tullförhandlingar spelat en viktig 
roll i arbetet med att eliminera handelshinder på ett internationellt plan. Principen i art. II 

                                                
10 Regeringskansliet (2010): Historisk tillbakablick, http://www.sweden.gov.se/sb/d/2653/a/140875 (2010-
12-26)  
11 De två andra utgörs av tjänstehandelsavtalet (GATS) samt avtalet om immaterialrättsliga frågor (TRIPS). 
Se Regeringskansliet (2010): Avtalen i WTO, http://www.sweden.gov.se/sb/d/2653/a/140874 (2011-01-09) 
12 World Trade Organization, s 19 
13 Kommerskollegium (2010): General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), 
http://www.kommers.se/templates/ABCterm____3502.aspx (2010-12-25) 
14 Refererade till som ”duties” eller ”customs duties” inom WTO. 
15 Lester, Simon; Mercurio, Bryan: World Trade Law – Text, Materials and Commentary, Hart Publishing, 
Storbritannien 2009, s 240 
16 Eng. ”Schedules of Concessions”. 
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är att medlemsländerna i WTO efter förhandlingar binder sina tullar, vilket innebär att de 
åtar sig att inte överskrida en viss högsta tull på en vara.17 Förteckningen över vilka 
tullsatser medlemmarna förbundit sig till framgår sedan i ländernas listor över 
medgivanden, vanligen refererade till som tullbindningslistor. Tullarna kan sänkas under 
den bundna nivån, men att överskrida vad som framgår i tullbindningslistan är ett brott 
mot avtalet. Det är alltså viktigt att göra en distinktion mellan den bundna tullnivån och 
den faktiskt tillämpade; ofta kan skillnaden vara mycket stor.18 Art. II kan sägas reflektera 
ett grundläggande syfte för hela GATT 1994. Detta kan beskrivas som: “to preserve the 
value of tariff concessions negotiated by a Member with its trading partners and bound in 
that Member's Schedule”.19  

GATT art. II tar sikte på tullar, men det stadgas också att ”other duties or charges” inte 
får förekomma om det gäller enbart importerade varor. Detta eftersom det inte alltid är 
självklart vad som är en tull. Enligt art. II:1(b) har medlemsländerna en skyldighet att i 
tullbindningslistorna inte bara ange bundna tullar utan också olika avgifter och skatter 
som utgår på import.20 

Det bör klargöras att reglerna inom WTO inte på något vis inför tullar, utan snarare 
reglerar vissa aspekter av hur länders (inhemska) myndigheter styr sina tull-regimer21. 
Själva införandet av tullar bestäms i stället av Harmonized Commodity Description and 
Coding System, förkortat Harmonized System eller HS, som är ett internationellt 
standardiserat system för klassificering av handelsvaror. HS – som innehåller ca 5000 
handelsvaror, var och en identifierad med en sexsiffrig kod – används av mer än 190 
länder runt om i världen som underlag vid tullsättning. Länder som tillträtt HS är skyldiga 
att basera sina tullordningar22 på det system med nummer och beteckningar som 
tillhandahålls genom HS, även om de sätter sina egna tullsatser.  

2.4 Icke-diskriminering – nationell behandling enligt GATT 
artikel III 

GATT art. III har rubriken ”Nationell behandling i fråga om intern beskattning och 
regleringar”.23 Det är en av de bestämmelser som orsakat mest tvister inom GATT/WTO. 
Principen om nationell behandling tillkom som ett sätt att motverka kringgåendet av 
tullbindningsreglerna genom utövandet av diskriminerande, interna åtgärder. Syftet med 
art. III har beskrivits som “to avoid protectionism in the application of internal tax and 

                                                
17 Lester & Mercurio, s 239 
18 Seth, s 151 
19 Appellate Body Report, Argentina – Measures Affecting Imports of Footwear, Textiles, Apparel and 
Other Items (Argentina – Textiles and Apparel), WT/DS56/AB/R, antagen 22 april 1998, 47 st. Citerad i 
Panel Reports, China – Measures Affecting Imports of Automobile Parts (China – Auto Parts), 
WT/DS342/R, antagen 18 juli 2008, 7.201 st.  
20 Seth, s 152 
21 Lester and Mercuiro, s 253 
22 Eng. ”tariff schedules”. En fullständig förteckning över varor som är tillgängliga för import.  
23 Eng. ”National Treatment on Internal Taxation and Regulation”. 
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regulatory measures”.24 Om en WTO-medlem helt fritt fick bestämma nivån på interna 
skatter skulle det nämligen vara väldigt enkelt att undvika konsekvenserna av bundna 
tullar, eftersom landet då bara skulle införa högre skatter på importerade produkter än 
inhemska. Genom implementeringen av nationell behandling gjordes detta i princip 
omöjligt då särbehandling för att skydda inhemsk produktion blev ett brott mott GATT 
art. III.25 Eftersom sådana interna skatter och regeringar som benämns i art. III är ett 
vanligt inslag i den nationella näringspolitiken är regeln om nationell behandling av stor 
betydelse 26.  

Art. III fokuserar på skatter och handelsrestriktioner som gäller efter import och tillämpas 
bland annat när dessa påverkar den interna försäljningen eller utbudet i landet. Själva 
diskrimineringsförbudet som finns i art. III:227 innebär att medlemmarna är fria att införa 
interna skatter så länge dessa inte är diskriminerande mot importerade produkter.28  

2.5 Tullavgift enligt GATT artikel II:1(b) 
Artikel II:1(b) stadgar: 

”The products described in Part I of the Schedule relating to any contracting party, which are 
the products of territories of other contracting parties, shall, on their importation into the 
territory to which the Schedule relates, and subject to the terms, conditions or qualifications set 
forth in that Schedule, be exempt from ordinary customs duties in excess of those set forth and 
provided therein. Such products shall also be exempt from all other duties or charges of any 
kind imposed on or in connection with the importation in excess of those imposed on the date 
of this Agreement or those directly and mandatorily required to be imposed thereafter by 
legislation in force in the importing territory on that date”. 

Ett problem med texten i art. II:1(b) är bristen på precision. I paragrafens första mening 
talas om ”those” utan att specificera vad ”those” innebär. Genom att läsa meningen 
långsamt förstår man att ”those” syftar på ”ordinary customs duties”, dvs. tullavgifter, 
vilka anges i ett medlemslands tullbindningslista.29 Vad är då en tullavgift enligt 
bestämmelsen? Inte i något av WTO-avtalen, inklusive GATT, går det att finna en 
definition av begreppet.30 Ett argument för detta skulle kunna vara att svaret inte är av 
någon direkt praktisk betydelse. Första meningen av art. II:1(b) försäkrar en exportör 
(förutsatt att importören har gjort ett åtagande på varan ifråga) om att den importerande 
parten inte inför en högre tull än till den nivå vilken man har förbundit sig till. Om det 

                                                
24 Appellate Body Report, Japan – Taxes on Alcoholic Beverages (Japan – Alcoholic Beverages II), 
WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, antagen 1 november 1996, 110 st. Citerad i Panel 
Reports, China – Auto Parts, 7.201 st.  
25 Lester & Mercurio, s 278 
26 Seth, s 134 
27 Egelund Olsen, Birgitte; Steinicke, Michael & Engsig Sørensen, Karsten: WTO Law – from a European 
perspective, Forlaget Thomson, Köpenhamn 2006, s 167-168 
28 A.a., s 172 
29 Bhala, Raj: Modern GATT LAW – A treatise on the General Agreement on Tariffs and Trade, Sweet & 
Maxwell, Storbritannien 2006, s 282 
30 Panel Reports, China – Auto Parts, 7.139 st. 
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importerande landet inför en avgift som inte är rätt karaktäriserad som en tullavgift, kan 
exportören helt enkelt förlita sig till andra meningen av art. II:1(b)31 som tar vara på de 
avgifter utanför tullavgifterna som verkar diskriminerande mot importerade varor.32 
Observera att bestämmelsen alltså innehåller två olika begrepp, och det är viktigt att inte 
blanda ihop tullavgifter enligt ordinary customs duties i första meningen med other duties 
or charges i andra meningen. 

Även om det inte finns en förklaring till begreppet tullavgift inom WTO-avtalen, har 
World Customs Organization (WCO) i Glossary of International Customs Terms 
definierat tullavgifter (i plural) som ”Duties laid down in the Customs tariff to which 
goods are liable on entering or leaving the Customs territory”.33 I Dictionary of Trade 
Policy Terms beskrivs termen som “Charges levied at the border on goods entering or, 
much less often, leaving the country”.34 Black’s Law Dictionary ger en tredje 
motsvarighet till begreppet: “2. (pl.) Duties imposed on imports and exports. 3. (pl.) The 
agency or procedure for collecting such duties”.35 Dessa definitioner verkar peka på att 
“customs duties” refererar till tullavgifter pålagda vid den tidpunkt då varor förs in eller ut 
ur tullområdet (”customs territory”) och som en följd av import eller export. Själva 
tullområdet kan beskrivas enligt följande: 

“The geographical territory upon which a sovereign nation imposes its import and 
export regulations and duties. Certain territorial possessions and special economic 
zones (such as foreign trade zones) are often considered outside the customs territory 
of a nation”.36 

2.6 Intern avgift enligt GATT artikel III:2 
Artikel III:2 stadgar: 

”The products of the territory of any contracting party imported into the territory of any other 
contracting party shall not be subject, directly or indirectly, to internal taxes or other internal 
charges of any kind in excess of those applied, directly or indirectly, to like domestic products. 
Moreover, no contracting party shall otherwise apply internal taxes or other internal charges to 
imported or domestic products in a manner contrary to the principles set forth in paragraph 1”. 

Till art. III hör ett sorts tillägg, en så kallad Ad Note som föreskriver: 

”Any internal tax or other internal charge, or any law, regulation or requirement of the kind 
referred to in paragraph 1 which applies to an imported product and to the like domestic 
product and is collected or enforced in the case of the imported product at the time of 

                                                
31 Bhala 2006, s 282 
32 A.a, s 283 
33 World Customs Organization, Glossary of International Customs Terms, 2006 
34 Goode, Walter: Dictionary of Trade Policy Terms, 4 uppl., World Trade Organization, 2003 
35 Garner, Bryan: Black's Law Dictionary, 7 uppl., West Publishing Company, 1999 
36 Hinkelman, Edward: Dictionary of International Trade: Handbook of the Global Trade Community, 4 
uppl., World Trade Press, 2000 
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importation, is nevertheless to be regarded as an internal tax or other internal charge, or a law, 
regulation or requirement of the kind referred to in paragraph 1, and is accordingly subject to 
the provision of Article III”. 

Precis som för tullavgifter finns ingen vedertagen definition av interna avgifter inom vare 
sig GATT 1994 eller något annat WTO-relaterat avtal.37 Dictionary of Trade Policy 
Terms beskriver dock interna skatter som: “Government charges applied to sale of goods 
and services inside a customs territory. Article III of the GATT requires that such charges 
are levied at the same rate for domestic products as for imported products. In other words, 
national treatment is a fundamental obligation in this regard”.38 Denna 
begreppsbeskrivning indikerar att intern syftar till ”inside a customs territory”, dvs. att 
den åtgärd som utlöser en viss betalningsskyldighet äger rum inom ett lands tullområde. 
Detta verkar stämma överens med första meningen i GATT 1994 art. III:2, som stadgar 
att varor som redan importerats till landet inte ska tyngas av interna skatter eller andra 
interna avgifter om inte också inhemska varor drabbas av densamma. En vanlig 
uppfattning är att interna skatter eller avgifter är en skatt/avgift insamlad efter att 
importerade varor har tullklarerats vid gränsen till importlandet. Denna förklaring är dock 
missvisande eftersom det påvisats att själva tidpunkten (för när dessa tas ut) är irrelevant 
för bestämmandet av huruvida en skatt/avgift är intern eller inte.39  

 

                                                
37 Panel Reports, China – Auto Parts, 7.127 st. 
38 Goode, s 194 
39 Bhala 2006, s 108 





 

3. Tullavgift och intern avgift enligt 
rättspraxis 

3.1 Inledning 
I detta kapitel redogörs först för begreppen intern avgift och tullavgift enligt fallet China 
– Auto Parts. Därefter presenters kort några relaterade WTO-rättsfall som har betydelse 
för uppsatsens undersökning.  

3.2 China – Auto Parts 
Efter två decennier av ekonomiska reformer och femton års tunga förhandlingar, var det 
med triumf som Kina år 2001 äntligen fick träda in som medlem i världsorganisationen 
WTO. Mycket stod på spel samtidigt som andra medlemsländer var spända; Kinas inträde 
innebar ett uppöppnade av en helt ny marknad och därmed ökade möjligheter för hela 
världshandeln.40 Åren därefter flöt Kinas medlemskap på rätt smärtfritt; det var inte 
förrän år 2009 som en tvist om bildelar gled Kina ur händerna och den harmoniska 
perioden skulle komma att få sig ett abrupt slut.  

China – Auto Parts drevs av tre länder; USA, Kanada och EG (numera EU). De 
handelsåtgärder som medlemsländerna yrkade på utgjordes av tre regelinstrument införda 
av den kinesiska staten,41 vilka tillsammans bildade vad man brukar kalla för China’s 
2004 Automobile Policy.42 

Tvisten grundade sig på att Kina infört en avgift på importerade bildelar använda inom 
kinesisk biltillverkning, om dessa delar karaktäriserades som ”färdigmonterade fordon”, 
till exempel genom att volymmässigt utgöra mer än 60 procent av ett komplett fordon.43 
Avgiften uppgick till 25 procent; det vill säga till samma nivå som för att föra in ett 

                                                
40 Kommerskollegium (2003): Kina som medlem i WTO – 18 månader efter anslutningen, 
http://www.kommers.se/upload/Analysarkiv/Publikationer/Kina%20WTO%20webb.pdf (2011-01-05), s 1-
2  
41 Dessa var “Policy on Development of the Automotive Industry”, “Administrative Rules on Importation 
of Automobile Parts Characterized as Complete Vehicles”, samt “Rules on Verification of Imported 
Automobile Parts Characterized as Complete Vehicles”. 
42 Bhala, Raj: Teaching China GATT, Trade, Law and Development (2009), vol. 1:1, s 10 
43 Det fanns under regelinstrumenten flera olika sätt att karaktärisera bildelar som ”färdigmonterade 
fordon”. 
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färdigmonterat fordon i landet enligt Kinas tullbindningslista.44 Om de importerade 
delarna utgjorde mindre än 60 procent (dvs. innehöll mer än 40 procent inhemskt 
producerade delar) var den påförda avgiften endast 10 procent.45 Genom detta skaffade 
sig Kina ett visst skydd för sin egen bilindustri, genom att indirekt uppmana kinesiska 
biltillverkare att använda inhemskt producerade delar istället för importerade i sin 
tillverkning.46 Utländska bildelar diskriminerades under principen om nationell 
behandling i och med att avgiften enbart drabbade importerade bildelar och inte dem som 
producerades inhemskt i landet.  

3.2.1 Kärandens påståenden och Kinas försvar 

De kärande (USA, Kanada och EG) hävdade att den av Kina införda 25-procentiga 
avgiften var en intern avgift, som genom att den tillfördes importerade men inte inhemska 
bildelar, stred mot principen om nationell behandling i GATT art. III:2 första meningen. 
De kärande gjorde också ett alternativt påstående i det fall den införda avgiften istället 
skulle komma att klassas som en tullavgift. De tre länderna framhöll då att Kina brutit 
mot GATT art. II:1(a)-(b), eftersom avgiften på 25 procent överskred tulltaxan i Kinas 
tullbindningslista, vilken var bunden till 10 procent.  

Kina hävdade emellertid att den 25-procentiga avgiften inte kunde klassas som en intern 
avgift under III:2, utan var en tullavgift enligt art. II:1(b) första meningen.47 Enligt Kina 
gav avgiften en rättvisande bild av termen ”motorfordon” i landets tullbindningslista, och 
kunde därför inte anses bryta mot några regler i art. II. Genom att de införda 
handelsåtgärderna tillät tullmyndigheterna att klassificera vissa grupper av bildelar och 
komponenter som ”färdigmonterade fordon”, förhindrade man ett kringgående av landets 
tulltaxenummer för motorfordon. Kina påstod därigenom att åtgärderna säkerställde 
administrationen av landets nationella tullagstiftning.48 

3.2.2 Panelens utslag 

Eftersom de kärande hävdade att den införda avgiften var en intern avgift, medan Kina 
menade att den inte kunde anses som något annat än en tullavgift, var den tillsatta panelen 
tvungen att göra en utredning i frågan. De slog för det första fast att en handelsåtgärd inte 
kan klassas som en intern avgift under GATT art. III och samtidigt vara en tullavgift 
under art. II.49 Ifråga om tolkningen av tullavgift pekade panelen på att: 

“… the ordinary meaning of "on their importation" in Article II:1(b), first sentence, of 
the GATT 1994, considered in its context and in light of the object and purpose of the 

                                                
44 Bhala 2009, s 11 
45 Appellate Body Report, China – Measures Affecting Imports of Automobile Parts (China – Auto Parts),  
WT/DS342/AB/R, antagen 12 januari 2009, 111 st. 
46 A.a., 113 st. 
47 Ibid. 
48 Wauters, Jasper, Vandenbussche, Hylke: China – Measures Affecting Imports of Automobile Parts, 
World Trade Review (2010), vol. 9: 1, s 201–238, s 205 
49 Panel Reports, China – Auto Parts, 7.105 st. 



  13 

GATT 1994, contains a strict and precise temporal element which cannot be ignored. 
This means that the obligation to pay ordinary customs duties is linked to the product 
at the moment it enters the territory of another Member. If the right to impose ordinary 
customs duties – and the importer's obligation to pay it – accrues because of the 
importation of the product at the very moment it enters the territory of another 
Member, ordinary customs duties should necessarily be related to the status of the 
product at that single moment. It is at this moment, and this moment only, that the 
obligation to pay such charge accrues. As stated by the Appellate Body in EC – 
Poultry, "it is upon entry of a product into the customs territory, but before the product 
enters the domestic market, that the obligation to pay customs duties ... accrues."  And 
it is based on the condition of the good at this moment that any contemporaneous or 
subsequent act by the importing country to enforce, assess or reassess, impose or 
collect ordinary custom duties should be carried out”.50 

Angående en intern avgift framfördes följande: 

“In contrast to ordinary customs duties, the obligation to pay internal charges does not 
accrue because of the importation of the product at the very moment it enters the 
territory of another Member but because of internal factors (e.g., because the product 
was re-sold internally or because the product was used internally), which occurs once 
the product has been imported into the territory of another Member. The status of the 
imported good, which does not necessarily correspond to its status at the moment of 
importation, seems to be the relevant basis to assess this internal charge. The 
distinction between ordinary customs duties and internal charges, which is of 
"fundamental importance", would be blurred if the obligation to pay an ordinary 
customs duty could accrue based on the status of the product after importation, rather 
than on its status at the moment of importation (i.e., "on ... importation")”.51 

Sammanfattningsvis hävdade panelen:  

“If the obligation to pay a charge does not accrue based on the product at the moment 
of its importation, it cannot be an "ordinary customs duty" within the meaning of 
Article II:1(b), first sentence of the GATT 1994: it is, instead, an "internal charge" 
under Article III:2 of the GATT 1994, which obligation to pay accrues based on 
internal factors”. 52 

Den 18 juli 2008 fick samtliga WTO-medlemmar ta del av panelens beslut; åtgärden 
klassades som en intern avgift enligt art. III och stred i och med detta mot art. III:2 första 
meningen.53 Panelen identifierade några egenskaper hos avgiften som hade särskild 
betydelse för ett avgörande i fallet: 

                                                
50 Panel Reports, China – Auto Parts, 7.184 st.  
51 A.a., 7.185 st. 
52 A.a., 7.204 st. Citerad i Appellate Body Report, China – Auto Parts, 131 st. 
53 Appellate Body Report, China – Auto Parts, 7 st.  
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• Skyldigheten att betala avgiften uppkom internt, dvs. efter att bildelar förts in i det 
tullområde som tillhörde Kina, samt efter att de monterats i motorfordon; 

• Avgiften lades biltillverkarna snarare än importörerna till last; 

• Avgiften baserades på hur de importerade bildelarna användes och inte på bildelarna 
vid import till landet.  

• Identiska bildelar som importerats samtidigt omfattades av olika skattesatser 
beroende på vilken bilmodell de monterats i.54 

Som kan utläsas relaterar samtliga av ovanstående på något vis till en intern faktor inom 
landsgränsen.  

3.2.3 Överklagandet till Appellate Body  

Kina menade att panelen hade gjort fel i sin bedömning; avgiften kunde omöjligt klassas 
som intern under principen om nationell behandling utan borde vara en tullavgift som en 
del av tullbindningsreglerna.55 Ett av Kinas huvudargument vid överklagandet till AB var 
att panelen hade misslyckats med att ta hänsyn till reglerna i Harmonized System (HS) 
när de utfört sin tolkning av GATT art. II:1(b), första meningen. Kina hävdade att 
panelen hade kunnat avgöra om avgiften var en tullavgift genom att enbart undersöka om 
den var relaterad till en giltig klassificering av produkten enligt bestämmelserna i HS.56 
AB förklarade att enligt Wienkonventionen måste sammanhanget vara relevant för den 
fråga som ska tolkas.57 Eftersom varje WTO-lands tullbindningslista är konstruerat med 
hjälp av HS, är reglerna i HS relevanta om problemet ligger i att avgöra en term i en av 
dessa listor. Om frågan således hade varit att undersöka om Kina kunde klassificera 
bildelar som färdigmonterade fordon, hade det varit nödvändigt att tolka in landets 
tullbindningslista i bedömningen. Detta var dock inte fallet, utan nyckelprobemet bestod i 
att definiera “tullavgift” och “intern avgift” enligt GATT art. II:1(b) respektive III:2 
första meningen. Reglerna i HS var därför inte relevanta för utredningen.58   

AB uttalade vidare i stil med panelens resonemang att interna avgifter tas ut efter 
tidpunkten för import medan tullavgifter tas ut vid tidpunkten för import. För att en avgift 
ska klassas som den senare krävs dock att betalningsskyldigheten infaller vid tidpunkten 
för och på grund av import, eller för att citera art. II:1(b): ”on importation”.59 AB 
fastställde med detta som grund att en intern avgift är en avgift som läggs på varor som 
redan blivit importerade, samt att betalningsskyldigheten för denna styrs av en intern 
faktor inom tullområdet.60 Vidare framförde man detta: 

                                                
54 Panel Reports , China – Auto Parts, 7.205-7.207 st. 
55 Appellate Body Report, China – Auto Parts, 14 st. 
56 A.a., 144 st. 
57 A.a., 151 st. 
58 Bhala 2009, s 37 
59 Appellate Body Report, China – Auto Parts, 158 st. 
60 A.a., 161 st. 
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“… In examining the scope of application of Article III:2, in relation to Article II:1(b), 
first sentence, the time at which a charge is collected or paid is not decisive. In the 
case of Article III:2, this is explicitly stated in the GATT 1994 itself, where the Ad 
Note to Article III specifies that when an internal charge is “collected or enforced in 
the case of the imported product at the time or point of importation,” such a charge “is 
nevertheless to be regarded” as an internal charge. What is important, however, is that 
the obligation to pay a charge must accrue due to an internal event, such as the 
distribution, sale, use or transportation of the imported product”.61 

Appellate Body nådde slutligen samma slutsats som panelen: 

“… A key indicator of whether a charge constitutes an “internal charge” within the 
meaning of Article III:2 of the GATT 1994 is “whether the obligation to pay such 
charge accrues because of an internal factor (e.g., because the product was resold 
internally or because the product was used internally), in the sense that such ‘internal 
factor’ occurs after the importation of the product of one Member into the territory of 
another Member…”62 

Kina fick i och med detta avslag på sin överklagan. AB menade att panelen hade granskat 
alla relevanta egenskaper63 av avgiften helt korrekt, i synnerhet dess utformning och 
funktion. Granskningen gjorde det möjligt att identifiera avgiftens “gravitationscentrum” 
baserat på dess kärna och ledande funktioner, vilket ansågs vara en viktig del av 
utredningen eftersom vissa aspekter pekade på att avgiften var en tull, medan annat 
antydde på en intern avgift.  

3.3 Relaterade rättsfall 
I fallet China – Auto Parts, var AB tvungna att fatta ett beslut huruvida den av Kina 
införda avgiften skulle anses vara en intern avgift i enlighet med art. III, eller en tullavgift 
enligt art. II. Det är inte första gången man inom WTO stått inför en sådan utmaning. 
Redan år 1952 i GATT Belgium – Family Allowances gjorde man en liknande utredning, 
där panelen på talan av norsk och dansk kommission undersökte tillämpningen av en 
avgift på utländska varor som köpts av offentliga organ, när dessa varor hade sitt 
ursprung i ett land vars system för familjebidrag inte uppfyllde särskilda krav. Denna 
skatt var fastställd enligt belgisk lagstiftning. Panelens granskning visade att avgiften, 
som omfattade 7.5 procent, endast lades på köp gjorda av offentliga organ för eget bruk 
och inte för import som sådan, samt att den togs ut, inte vid tidpunkten för import, utan 
samtidigt med betalningen. Under dessa omständigheter blev slutsatsen att avgiften skulle 

                                                
61 Appellate Body Report, China – Auto Parts, 162 st. 
62 A.a, 163 st. 
63 Beskrivna under 3.2.2. 
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behandlas som intern i den mening som avses i GATT art. III:2 och inte som en 
importavgift enligt art. II:2.64 

I ett annat fall, Argentina – Hides and Leather, konstaterade panelen att en 
förskottsbetalning av en så kallad Value – Added Tax (VAT), vilken inrättats genom den 
åtgärd ifråga som tvisten handlade om, var en intern avgift enligt art III:2 första 
meningen. Detta eftersom åtgärden tillämpades på slutgiltiga importtransaktioner, men 
bara om de importerade produkterna senare såldes vidare internt på den argentinska 
marknaden. Med andra ord handlade det här om en intern transaktion. Panelen framförde 
också med stöd av Ad Note art. III att det faktum att avgiften togs ut vid tidpunkten för 
import inte uteslöt att den skulle räknas som en “intern skatteåtgärd”.65  

I ett tredje fall, EEC – Animal Feed Proteins, undersökte panelen på talan av USA om 
EG (numera EU) överträtt reglerna i GATT art. II och III genom att införa 
importdepositioner och krav på inköp beträffande fettfri mjölk och vissa djurfoder. 
Panelen hänvisade till texten i Ad Article III, samt till the Sub-Committee at the Havana 
Conference där man yttrat att ”certain charges ... were import duties and not internal taxes 
because ... (a) they are collected at the time of, and as a condition to, the entry of the 
goods into the importing country, and (b) they apply exclusively to imported products 
without being related in anyway to similar charges collected internally on like domestic 
products”. Panelen noterade också att: ”The wording of Article II:2(a)which refers to 
"charges equivalent to internal taxes" is different from that of Article III:2 which refers to 
"internal taxes and other charges of any kind", but it appeared to be the common 
understanding of the drafters of these articles that their scope should be the same as to the 
kind of measures being covered”.66 

 
 
  

                                                
64 Panel Report, Belgium - Family Allowances (allocations familiales), G/32, antagen 7 november 1952, 2 
st. 
65 Panel Report, Argentina – Measures Affecting the Export of Bovine Hides and the Import of Finished 
Leather (Argentina – Hides and Leather), WT/DS155/R, antagen 16 februari 2001, 11.145 st. 
66 Panel Report, EEC – Measures on Animal Feed Proteins (EEC – Animal Feed Proteins), L/4599 - 
25S/49, antagen 14 mars 1978, 4.16 st. 
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4.  Diskussion 

4.1 Inledning 
I detta kapitel kommer en diskussion föras kring begreppens innebörd. Först diskuteras 
tullavgift och intern avgift var för sig, därefter görs ett försök att reda ut distinktionen 
mellan dessa samt de bestämmelser som ligger till begreppens grund.  

4.2 Tullavgift – En avgift bunden till importhandlingen 
Som tidigare nämnts finns ingen fastställd definition inom WTO-avtalen av vad som 
faktiskt menas med en tullavgift, men några olika ordböcker pekar på att det är en avgift 
pålagd vid tidpunkten för import eller export. Det finns vidare ett användbart uttalande 
från Appellate Body i Chile – Price Bands System angående tolkningen om rörliga 
importavgifter67 inom betydelsen för fotnot 1 till Agreement on Agriculture, art. 4.2 som 
fastställer: 

“In examining the ordinary meaning of the term 'variable import levies' as it appears in 
footnote 1, we note that a 'levy' is a duty, tax, charge, or other exaction usually 
imposed or raised by legal execution or process. An 'import' levy is, of course, a duty 
assessed upon importation. A levy is 'variable' when it is 'liable to vary'. This feature 
alone, however, is not conclusive as to what constitutes a 'variable import levy' within 
the meaning of footnote 1. An 'ordinary customs duty' could also fit this description. A 
Member may, fully in accordance with Article II of the GATT 1994, exact a duty upon 
importation and periodically change the rate at which it applies that duty (provided the 
changed rates remain below the tariff rates bound in the Member's Schedule)”.68 

AB:s resonemang ovan visar – i stil med vad som framkommer i ordböckerna – att själva 
importhandlingen är ett viktigt element för att fastställa en tullavgift under GATT art. 
II:1(b). Det bör i diskussionen kring detta uppmärksammas att man skiljer på 
”tullavgifter” enligt första meningen och ”andra tullar eller avgifter” i andra meningen av 
art. II:1(b). I China – Auto Parts konstaterade panelen att tullavgifter i den mening som 

                                                
67 Eng. ”variable import levies”. 
68 Appellate Body Report, Chile – Price Band System and Safeguard Measures Relating to Certain 
Agricultural Products (Chile – Price Bands System), WT/DS207/AB/R, antagen 23 september 2002, 232 st. 
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följer av art. II:1(b) första meningen, hänvisar till tullar på varor vid den exakta 
tidpunkten för varornas import till det importerade landets tullområde. Dessa måste därför 
tolkas mer restriktivt än “andra tullar eller avgifter” enligt art. II:1(b) andra meningen, 
vilka kan läggs på varor vid tidpunkten för, eller i samband med import.69 Art. II:1(b) 
refererar alltså till två olika typer av avgifter som, även om dessa ingår i samma stycke, är 
reglerade på olika sätt. Detta konstaterades även av Appellate Body i Chile – Price Band 
System: ”ordinary customs duties are governed by the first sentence of Article II:1(b); 
they are not relevant to the second sentence.” En tolkning som ger avgifterna samma 
betydelse i de båda meningarna skulle kunna ta bort incitamentet att fortsättningsvis 
reglera dem olika.70 

Vad skulle då kunna vara speciellt utmärkande för just en tullavgift enligt art. II:1(b) 
första meningen? I China – Auto Parts fanns det faktiskt några omständigheter som Kina 
tog upp: 

• De för tvisten aktuella åtgärderna och avgiften införd därunder administrerades främst 
av Kinas tullmyndigheter; 

• Handelsåtgärderna använde ett språk som vanligtvis refererar till tullavgifter enligt 
GATT art. II:1(b) första meningen; 

• De importerade bildelarna omfattades av tullkontroll tills efter den tidpunkt då de 
blivit monterade i en viss bilmodell; 

• Avgiften var ett viktigt instrument för genomdrivandet av landets tullbestämmelser 
beträffande motorfordon.71 

Det känns inte helt rätt att använda dessa som utmärkande drag för en tullavgift, men de 
ger ändå en fingervisning om vilka faktorer som skulle kunna styrka en tullavgifts 
existens om det även finns något ”tyngre” argument som talar för detta. För att återknyta 
till panelen och AB:s resonemang i fallet, känns dock ingen av ovanstående 
omständigheter individuellt eller tillsammans starka nog för att överväga de egenskaper 
som pekade mot en intern avgift under art. III:2 första meningen. Kina hävdade att 
åtgärden var en tullavgift eftersom den infördes som en följd av import, samt att den 
objektivt relaterade till en betalningsskyldighet som uppkom på grund av importen av 
varan. Med andra ord ansåg Kina att den avgörande faktorn för om avgiften skulle tas ut 
eller inte var själva monteringen av bildelarna i motorfordon, en omständighet som 
berodde på införseln av sådana bildelar.72 För att kunna klassificera en åtgärd som en 
tullavgift gäller dock inte bara att avgiften relaterar till importhandlingen; själva 
(införandet av) avgiften måste bero av importen av en viss produkt vid den exakta 
tidpunkt som varan träder in i landet. Även betalningsskyldigheten måste uppkomma vid 
import, vilket innebär att denna skyldighet måste inträffa innan produkten når den 

                                                
69 Panel Reports, China – Auto Parts, 7.192 st. 
70 A.a., 7.175 st. 
71 Appellate Body Report, China – Auto Parts, 177 st. 
72 Panel Reports China Auto Parts, 134 st.  
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inhemska marknaden.73 Detta sammanfaller med kravet på att avgiften ska baseras på 
importvarans tillstånd vid just detta tillfälle, och att själva indrivningen av tullavgiften 
också sker i samband med importhandlingen. Slutligen är en förutsättning för att en avgift 
ska klassificeras som en tullavgift att den inte är relaterad till liknande interna avgifter för 
substituerbara varor.  

Det förefaller sig rätt självklart att en avgift inte enbart genom det politiska syftet, eller 
genom nationell lagstiftning kan beskrivas som en tullavgift; ett importerande land kan 
inte heller bestämma att vissa varor ska undantas från fri omsättning för att de därmed ska 
komma under tullkontroll och hamna under GATT II:1(b). Inte ens det faktum att en 
avgift administreras av en tullmyndighet är avgörande för dess karaktär.74 Hela syftet med 
GATT art. II och III skulle hämmas om WTO-medlemmarna själva lagligt fick bestämma 
vilka åtgärder som skulle klassificeras som tullavgifter respektive interna avgifter. 

4.3 Intern avgift – En avgift bunden till interna faktorer 
För att kunna avgöra om en intern avgift föreligger, måste hänsyn tas till om 
betalningsskyldigheten uppkommer på grund av en intern faktor som inträffar efter att 
produkten ifråga har blivit importerad till ett medlemsland från ett annat.75 Tidpunkten 
för betalningsskyldigheten uppkommer alltså inte vid själva importförfarandet, (som den 
gör vid en tullavgift) och den importerade varan behöver inte nödvändigtvis vara i samma 
tillstånd som vid den tidpunkt då den togs in i landet. Det kan till exempel handla om att 
en produkt används internt inom territoriet, eller säljs på nytt efter att den passerat 
landsgränsen. En intern skatt eller avgift kan vara ett protektionistiskt substitut till en tull 
om den diskriminerar mot importerade varor.76 

I China – Auto Parts var det själva användningen av de importerade bildelarna som ledde 
till införandet av en tilläggsavgift vilken skulle betalas, inte av importören, utan av 
motorfordonstillverkaren ifråga. Om bildelarna i slutändan inte användes för 
biltillverkning av vad som av Kina klassades som en ”färdigmonterad bil” (baserat på 
exempelvis andelen importerade bildelar), togs inte avgiften ut, även om tillverkaren 
ursprungligen hade informerat myndigheterna om motsatsen. Det förefaller således 
mycket tydligt att det var användningen av bildelarna, när dessa väl blivit importerade, 
som avgjorde om avgiften skulle betalas eller inte.77 Det torde under dessa 
omständigheter inte vara någon tvekan om att avgiften var intern enligt GATT art. III:2, 
eftersom avgiften berodde på en intern faktor. 

Den slutsats som panelen och AB presenterade är i linje med vad som tidigare framförts i 
rättspraxis ifråga om gränsöverskridande- och interna åtgärder inom WTO. I Belgian 
                                                

73 Se resonemang under 3.2.2.  
74 Panel Report, EEC – Regulation on Imports of Parts and Components (EEC – Parts and Components), 
L/6657-37S/132, antagen 16 maj 1990, 5.6-5.7 st. Citerad i Panel Reports, China – Auto Parts, 7.190 st. 
75  Panel Reports, China – Auto Parts, 7.132 st. 
76 Bhala 2006, s 107 
77 Wauters, s 218 
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Family Allowances hävdade man att om den händelse som ger upphov till en 
betalningsskyldighet är intern och följer av import, och avgiften därför påförs redan 
importerade produkter, räknas kostnaden som intern – även om den tas ut vid 
landsgränsen. I Argentina – Hides and Leather kom man fram till ett liknande svar med 
stöd av Ad Note art. III. En tolkning av denna verkar bekräfta att när och var en intern 
avgift är insamlad inte nödvändigtvis är det avgörande kriteriet för att indikera att den 
faller inom ramen för GATT 1994 art. III:2. Som framkom i China – Auto parts: ”the 
time at which a charge is collected or paid is not decisive”. Med andra ord gäller alltså det 
faktum att en intern avgift eller liknande reglering som samlas in vid tidpunkten för 
import, inte utesluts från att vara en intern skatt eller annan intern avgift och därmed 
subjekt för art. III.  

Vidare framhöll panelen i India – Autos följande: 

“The fact that the measure applies only to imported products need not, in itself, be an 
obstacle to its falling within the purview of Article III. For example, an internal tax ... 
conditioning the sale of the imported but not of the like domestic product, could 
nonetheless 'affect' the conditions of the imported product on the market and could be 
a source of less favourable treatment”.78 De observerade också att: 

“Article III:1 refers to the application of measures 'to imported or domestic products', 
which suggests that application to both is not necessary”.79  

Bara för att en avgift drabbar enbart importerade varor är det alltså inte säkert att det 
handlar om en gränsavgift i form av en tullavgift under GATT art. II:1(b). Den kan lika 
gärna anses vara en intern avgift om avgiften på något vis verkar diskriminerande. GATT 
art. III:1 och III:2 hänger ihop på så vis att art. III:2 refererar tillbaka till den 
förstnämnda.  Avgiften behöver alltså inte täcka både inhemska och importerade 
produkter för att falla under art. III. Detta understryks även i ett uttalande av panelen i 
China – Auto Parts, som menade att språket i Ad Note art. III inte stödjer en tolkning som 
grundar sig på att en avgift ipso facto80 skulle falla utanför ramen för GATT art. III:2, 
med anledning av att den inte påförts inhemska produkter. Om så vore fallet skulle 
medlemsländerna lätt kunna undgå tillämpningen av art. III:2 genom att helt enkelt 
undanta inhemska produkter från en avgift som annars skulle klassas som intern.81  

4.4 Distinktionen mellan tullavgift och intern avgift 
I rättsfallet EEC - Parts and Components undersökte panelen skillnaden mellan tullavgifter 
och interna avgifter i GATT art. II och III:  

                                                
78 Panel Report, India – Measures Affecting the Automotive Sector (India – Autos), WT/DS146/R, 
WT/DS175/R, antagen 5 April 2002, 7.260 st. 
79 A.a., 7.306 st., fotnot 437. Citerad i Panel Reports, China – Auto Parts, 7.133 st., fotnot 306 
80 Genom själva handlingen, genom sig själv. 
81 Panel Reports, China – Auto Parts, 7.133 st., fotnot 306 
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“... The distinction between import duties and internal charges is of fundamental 
importance because the General Agreement regulates ordinary customs duties, other 
import charges and internal taxes differently:  the imposition of ‘ordinary customs 
duties’ for the purpose of protection is allowed unless they exceed tariff bindings; all 
other duties or charges of any kind imposed on or in connection with importation are in 
principle prohibited in respect of bound items (Article II:1(b)).  By contrast, internal 
taxes that discriminate against imported products are prohibited, whether or not the 
items concerned are bound (Article III:2)”. 82 

Detta ger en relativt god bild av hur begreppen regleras mot bakgrund av sina 
bestämmelser. Tullavgifter, liksom alla andra tullar och avgifter införda vid import av 
varor, omfattas av de tullförpliktelser som anges i ett medlemslands tullbindningslista. 
GATT art. II förbjuder att ett medlemsland tar ut en tullavgift vid import av varor som 
överskriver den bundna tulltaxan. Dessutom föreskrivs att produkter ska vara befriade 
från alla övriga tullar eller avgifter av något slag som ålagts vid/i samband med import. 
GATT art. II skulle kunna beskrivas som en fundamental bestämmelse ifråga om 
marknadstillträde, eftersom den reglerar det maximala priset på ”inträdesbiljetten” som 
ska betalas för att få tillträde till marknaden i ett medlemsland. I jämförelse har länderna 
enbart en skyldighet när det kommer till interna skatter eller andra interna avgifter av 
något slag, vilken är att säkerställa icke-diskriminering mot importerade produkter när 
dessa har en ”giltig biljett” till den inhemska marknaden. Detta är i princip vad GATT art. 
III står för. Den ser till att inhemska skatter och avgifter, samt mer generellt alla åtgärder 
som rör den inre försäljningen, inköp, transport, distribution eller användning av 
produkter inte tillämpas på importerade/inhemska varor för att skydda inhemsk 
produktion. Artikeln syftar alltså till att motverka ett kringgående av de åtaganden för 
marknadstillträde som en medlem är förbunden till enligt art. II. 

Både panelen och Appellate Body i China – Auto Parts baserade sina resonemang på det 
faktum att art. II refererar till avgifter påförda vid import, medan art. III relaterar till 
avgifter påförda importerade produkter. Det tycks som tidigare nämnts vara en allmänt 
vedertagen regel att en handelsåtgärd inte kan klassas som en intern avgift under GATT 
art. III och samtidigt vara en tullavgift under art. II. Åtgärden påförs antingen efter 
gränsen – det vill säga efter införseln – och kvalar då in under den första kategorin som 
tar fasta på principen om nationell behandling, eller så är den påförd vid landsgränsen – 
det vill säga före införseln – varvid det handlar om en tullavgift som styrs av regler för 
tillbindning. Med andra ord, en handelsåtgärd är antingen en intern avgift eller en tull, 
men kan inte vara både och. I ett rättsfall, India – Additional Duties,83 har det dock med 
tanke på språket i GATT art. II:2 ifrågasatts att det skulle finnas en sådan strikt separation 
mellan åtgärderna. Fallet tyder på att en avgift som tas ut vid gränsen och motsvarar en 
intern skatt trots allt kan betraktas som en gränsavgift i oenighet med art. II, som en 

                                                
82 Panel Report, EEC - Parts and Components, 5.4 st.  
83 Appellate Body Report, India – Additional and Extra-Additional Duties on Imports from the United 
States (India – Additional Import Duties), WT/DS360/AB/R, antagen 17 november 2008 
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intern skatt som inte motsvarar kriterierna inom GATT art. III, eller båda.84 Såväl art. II 
som III innehåller hänvisningar till möjligheten att lagligt införa ytterligare avgifter vid 
landsgränsen, trots att införandet av dessa då skulle överskrida den bundna tulltaxan i 
medlemmarnas tullbindningslistor.85 Art. II:2 stadgar att ingenting i den artikeln som 
relaterar till gränsåtgärder ska hindra en medlemsstat från att införa en avgift vid import 
som motsvarar en intern skatt när denna avgift tas ut i överensstämmelse med art. III:2. 
Detta tycks fungera som en fristad för en avgift vid import, dvs. en tullavgift, om den 
motsvarar den av en intern avgift.86 För vad är det bestämmelsen egentligen säger; att en 
tull kan rättfärdigas som en intern avgift så länge det existerar en inhemsk jämlik avgift, 
och avgiften är i överensstämmelse med icke-diskrimineringsregeln i art. III? Detta om 
något verkar tala emot den strikta separationen mellan begreppen när en avgift har vissa 
grundläggande, karaktäristiska drag.87 Samtidigt stadgar Ad Note till art. III att om det 
föreligger en avgift på import och en relaterad avgift också är tillämpad på lika inhemska 
varor, ska importavgiften klassas som intern. Detta då oavsett om åtgärden eller delar av 
den tillämpas på importerade varor vid landsgränsen. I dessa situationer tillämpas alltså 
art. III även om åtgärden eller delar av den läggs på vid landsgränsen. Skillnaden mellan 
GATT art. II:2 och Ad Note art. III, är att art. II:2 tar vara på huruvida själva 
importavgiften motsvarar en annan intern skatt, medan Ad Note art. III behandlar om 
importavgiften i sig borde klassas som en intern skatt. Uppenbarligen innehåller dessa 
bestämmelser en viss grad av överlappning när de syftar till att reglera samma problem.88 

Det tycks vara i situationer som relaterar till stycket ovan som distinktionen mellan en 
tullavgift och intern avgift blir diffus och svårbestämd. Så länge det handlar om ”rena” 
avgifter är det oftast inga problem med att veta vilken bestämmelse som blir tillämplig. 
Problemet med att riktigt särskilja begreppen kan också ha sin grund i att GATT art. II 
och III är beroende av varandra; även om bestämmelserna tjänar sina egna syften och 
ändamål är de samtidigt sammanflätade på så vis att de ämnar att försäkra “the security 
and predictability of the reciprocal and mutually advantageous arrangements directed to 
the substantial reduction of tariffs and other barriers to trade”.89 Det är därför det är 
viktigt att förstå skillnaden mellan en tullavgift och en intern avgift. Om inte skillnaden 
förstås kan inte gränsen mellan bestämmelserna respekteras, varvid syftet med hela 
GATT genom dessa bestämmelser då till viss del blir verkningslöst. 

 

 

                                                
84 Panel Report, China – Auto Parts, 7.105 st. 
85 Wauters, s 216 
86 A.a., s 219 
87 A.a., s 220 
88 Lester & Mercurio, s 252-253 
89 Appellate Body Report, European Communities – Customs Classification of Frozen Boneless Chicken 
Cuts (EC – Chicken cuts), WT/DS269/AB/R, antagen 27 september 2005, 243 st. Citerad i Panel Reports, 
China – Auto Parts, 7.201 st.  
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5. Sammanfattning och avslutande 
anmärkningar  

Syftet med denna uppsats är att undersöka begreppen tullavgift och intern avgift mot 
bakgrund av art. II och III i GATT-avtalet. Vad som till en början verkar ganska 
självklart visar sig i slutändan bli tämligen komplicerat i och med att innehållet i art. II 
och III till viss del överlappar varandra, varvid gränsen mellan en tullavgift och intern 
avgift framstår som diffus. Några grundläggande skillnader mellan de båda begreppen 
kan dock göras. En tullavgift läggs på varor vid tidpunkten för import, dvs. vid själva 
importhandlingen. Det räcker inte med att en avgift enbart relaterar till importhandlingen; 
själva avgiften måste bero av importen av en viss produkt vid den exakta tidpunkt som 
varan träder in i landet. Avgiftens omfattning ska baseras på varans tillstånd och skick vid 
just detta tillfälle. Skyldigheten att betala tullavgiften måste uppkomma innan produkten 
når den inhemska marknaden, vilket i praktiken innebär att avgiften måste drivas in vid 
själva tidpunkten för import. Till skillnad från en tullavgift är en intern avgift påförd 
varor som (oftast) redan importerats från ett land till ett annat. Den importerade varan 
behöver inte nödvändigtvis vara i samma skick som vid den tidpunkt då den togs in i 
landet. Vidare uppkommer inte, som vid en tullavgift, själva betalningsskyldigheten vid 
importförfarandet, utan skyldigheten är istället ett resultat av någon typ av intern faktor 
som inträffar efter att produkten ifråga har blivit importerad. Så långt är allt klart. Vad 
som gör gränsen mellan begreppen diffus, är att en intern avgift egentligen inte behöver 
vara insamlad efter att tullklarering fullgjorts (vid gränsen) på den importerade varan 
ifråga. Detta eftersom själva tidpunkten för när en intern avgift tas ut har visat sig 
irrelevant för huruvida en avgift är intern eller inte. Så länge en åtgärd införs och tas ut 
antingen vid landsgränsen eller internt är det oftast inga svårigheter med att veta vilken 
avgift det handlar om och därmed vilken bestämmelse som är applicerbar på åtgärden 
ifråga. Problemenet uppstår dock när en avgift som appliceras vid landsgränsen, dvs. vid 
import, är relaterad till en liknande internt tillämpad skatt eller avgift. För detta ändamål 
finns Ad Note art. III som stadgar att art. III då gälla oavsett om åtgärden eller delar av 
den tillämpas på importerade varor vid landsgränsen. En avgift ska alltså i ett sådant fall 
klassas som en intern avgift. Även art. II:2 tenderar att reglera samma problem.  
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Slutligen måste gränsen mellan åtagandena i GATT art. II:1(b) och III:2 respekteras om 
det utmärkande syftet och ändamålet med dessa ska kunna uppnås. Att binda tullar under 
art. II är ett sätt att även fortsättningsvis bevara värdet av reducerade tullar genom 
förhandlingar. Icke-diskriminering genom nationell behandling med respekt till interna 
avgifter under art III, är avgörande för att undvika den protektionistiska frestelsen att 
favorisera inhemska produkter över importerade varor. Genom att förstå innebörden av 
dessa två bestämmelser kan säkerheten och förutsägbarheten i varuhandeln stärkas, något 
som – på ett eller annat sätt – torde vara intressant för samtliga medlemsländer i WTO. 
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