
	

Handla	på	internet	och	få	varor	skickade	4ll	Kanarieöarna	

Trots att Spanien ingår i EU så har Kanarieöarna lite speciella tullbestämmelser. 

Detta försvårar och fördyrar leverans av beställda varor. Många företag skickar överhuvudtaget inga 
varor till Kanarieöarna. Det är nästan omöjligt att få ut en vara om man inte har ett spanskt 
identitetsnummer som utlänning. Número de Identificación de Extranjero, N.I.E. Det kan gå att 
beställa varan utan detta, tex med ett passnummer men när den kommer till öarna kan den inte 
lämnas ut till personen ifråga. Även i de fall när varan kan lämnas ut kan det uppstå vissa problem 
eftersom myndigheterna lägger på mer skatt och tullavgift än man har räknat med. Man ska tex bara 
betala den kanariska skatten (IGIC) men ibland lägger myndigheterna på den skatt som finns på 
spanska fastlandet (IVA) i stället, och den är högre.  

Numera finns det en lösning på det här problemet som kan passa för många.  

De som bor här och har ett N.I.E- nummer kan numera handla på internet av firmor på spanska 
fastlandet och få varorna skickade hit till öarna. Det gör man genom att använda ett kanariskt bolag 
som skickar varorna från spanska fastlandet till kundens bostadsadress här på öarna. 

Man registrerar sig först hos logistikbolaget, sedan beställer man varan och uppger det 
logistikbolagets adress i Madrid eller Barcelona. Efter några dagar eftersänder de paketet till 
Kanarieöarna. Det bolag som vi har testat heter e-logger, men det kan finnas fler. Man betala firman 
för frakten och dessutom kommer det till en skatt. Beloppet beror på varans värde.  

Skandinaviska klubben tar inget ansvar för att detta fungerar men några medlemmar har provat och 
det har gått bra. Vi rekommenderar att man läser all finstilt information ang. skatter och avgifter. 
Hitills känner vi bara till fall där man har beställt varor från firmor på spanska fastlandet men det är 
möjligt att det fungerar lika bra med varor från andra EU-länder.


