
Tillstånd som söks med tulldeklaration
Särskilda förfaranden
(förenklat tillståndsförfarande)
Tilläggsuppgifter för tulldeklarationen,
referens

1 (1)

Tilläggsuppgifter som ska anges när tillstånd söks med en tulldeklaration till aktiv förädling, passiv förädling, slutanvändning eller
tillfällig införsel (fält 44 i tulldeklarationen). Ifylls i tillämpliga delar.
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1 Sökande Namn  EORI-nummer eller  en fysisk persons personbeteckning

Adress

Kontaktperson Namn Telefon

E-postadress

Ägare
(tillfällig
införsel)

Namn Telefon

Adress

E-postadress

2. Plats/platser för förädling eller plats för användning av varan
 (också den som utför förädlingen ska nämnas, om denna inte är sökanden)

3. Karaktär av förädling eller annan användning
(processer som varorna ska genomgå, t.ex. tillskärning och sömnad, maskinbearbetning och hopsättning; utställning)

4. Förädlade eller bearbetade produkter (inte tillfällig införsel)
(också varukoderna ska anges)

5. Beräknad avkastning (inte tillfällig införsel)
(kvantiteten förädlingsprodukter som erhålls ur varorna eller varornas procentuella andel i förädlingsprodukterna)

6. Föreslagen identifieringsmetod och nummer på eventuell INF-blankett
(övervakning av förädlingen eller annan användning; t.ex. varu- och lagerbokföring, serie- eller tillverkningsnummer, provtagning, tekniska
beskrivningar, analyser osv.)

7. Koder för de ekonomiska villkoren för aktiv förädling (se bilaga 1)
 Koder för tillfällig införsel  (se bilaga 2)

8. Tidsfrist för avslutande av förfarandet (dd-mm-åååå)

9. Artikel i UTK om  importtullskuld vid aktiv förädling
(huruvida den importtullskuld som eventuellt uppstår beräknas enligt artikel 85 i UTK [dvs. enligt den tidpunkt då tullskulden uppkom] eller
enligt artikel 86.3 i UTK [enligt faktorerna vid den tidpunkt då tulldeklarationen för hänförandet till förfarandet godtogs]

Ort och datum Underskrift

Namnförtydligande



Bilaga 1 till punkt 7. Koder för de ekonomiska villkoren för aktiv förädling (UTK art. 211.4 b och 5, DF art. 167 )

Tillstånd till aktiv förädling kan sökas med en tulldeklaration, när koden för de ekonomiska villkoren är någon av följande
(kodnumret och tilläggskoden för särskild upplysning finns angivna inom parentes)

a) förädling av varor som inte förtecknas i bilaga 71–02 till delegerad förordning (EU) 2015/2446; (1, XBG)
b) reparation (2, XAU)
c)  förädling av varor som direkt eller indirekt ställs till tillståndshavarens förfogande, som utförs i enlighet med

specifikationerna och på uppdrag av en person som är etablerad utanför unionens tullområde, vanligtvis mot betalning
endast för förädlingskostnaderna (3, XAS)

g)  förädling av varor för att säkerställa att de uppfyller de tekniska villkoren för deras övergång till fri omsättning, (10, XTA)
h)        förädling av varor av icke-kommersiell natur, (11, XAR)
i) förädling av varor som framställts enligt ett tidigare tillstånd, som utfärdats efter undersökning av de ekonomiska

villkoren, (12, XAV)
j) förädling av fasta och flytande fraktioner av palmolja, kokosolja, flytande fraktioner av kokosolja, palmkärnolja, flytande

fraktioner av palmkärnolja, babassuolja eller ricinolja till produkter som inte är avsedda för livsmedelssektorn (13, XTB)
k)  förädling till produkter som ska införlivas med eller användas till civila luftfartyg för vilka ett luftvärdighetsbevis har

utfärdats (14, XTC)
l) förädling till produkter som omfattas av autonomt upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning

i enlighet med rådets förordning (EG) nr 150/2003, (15, XTD)
m)  förädling av varor till varuprover (16, XTE)
n)  förädling av alla slag av elektroniska komponenter, delar, enheter eller andra material till informationsteknikprodukter

(17, XTF)
o)        förädling av varor enligt KN-nummer 2707 eller 2710 till produkter enligt KN-nummer 2707, 2710 eller 2902 (18, XTG)
p)  nedbrytning till avfall och skrot, förstöring, återvinning av delar eller komponenter (19, XTH)
r) vanliga former av hantering som avses i artikel 220 i kodexen (21, XAT)
s)  det sammanlagda värdet av varor som hänförs till förfarandet för aktiv förädling per sökande och kalenderår för varje

åttasiffrigt KN-nummer överstiger inte 150 000 euro vad gäller varor som omfattas av bilaga 71-02 och 300 000 euro vad
gäller andra varor, utom när de varor som är avsedda att hänföras till förfarandet för aktiv förädling skulle omfattas av en
preliminär eller slutgiltig antidumpningstull, en utjämningstull, en skyddsåtgärd eller en tilläggstull till följd av ett
upphävande av medgivanden om de hade deklarerats för övergång till fri omsättning (22, XTI)

Ovannämnda koder får inte användas i ett tillstånd som söks med en tulldeklaration, om varorna är
jordbruksprodukter som anges i bilaga 71–02, fastän de skulle omfattas av de förädlingsprocesser som nämns i
punkterna ovan (t.ex. förädling till varuprover enligt punkt m).

Punkterna d, e, f och q i artikel 167 i den delegerade förordningen kan bara gälla jordbruksprodukter, vilket gör att
de inte kan användas i ett tillstånd som söks med en tulldeklaration. Därför är punkterna inte med på listan ovan.
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7. Koder för de ekonomiska villkoren för aktiv förädling (se bilaga 1)
Koder för tillfällig införsel  (se bilaga 2)



Bilaga 2 till punkt 7. D-koder som ska användas vid tillfällig införsel

Tillstånd till förfarandet för tillfällig införsel kan sökas med en tulldeklaration, när den nationella koden är någon av följande
(respektive artiklar i delegerad förordning (EU) 2015/2446 (DF) och paragrafer i mervärdesskattelagen (MomsL) finns angivna
inom parentes).

D01 Lastpallar, inbegripet tillbehör och utrustning för lastpallar (DF art. 209-209, MomsL 86a § 3 mom. 4 p.)
D02 Containrar, inbegripet tillbehör och utrustning för containrrar (DF art. 210-211, MomsL 86a § 3 mom. 4 p.)
D03 Transportmedel för vägtrafik, för trafik på räls, i luften, till sjöss och på inre vattenvägar (DF art. 212, MomsL 86a § 3 mom.

4 p.)
D04 Personliga tillhörigheter och varor för sportändamål som importeras av resande (DF art. 219, MomsL 86 a § 3 mom. 4 p.)
D05 Välfärdsmateriel för sjöfolk (DF art. 220, MomsL 86a § 3 mom. 4 p.)
D06 Utrustning för katastrofhjälp (DF art. 221, MomsL 86a § 3 mom. 4 p.)
D07 Medicinsk och kirurgisk utrustning och laboratorieutrustning (DF art. 222, MomsL 86a § 3 mom. 4 p.)
D08 Djur (tolv månader eller mer) (DF art. 223, MomsL 86a § 3 mom. 4 p.)
D09 Varor som används i gränsområden (DF art. 224, MomsL 86a § 3 mom. 4 p.)
D10 Ljud-, bild- och datamedier (DF art 225, MomsL 86a § 3 mom. 4 p.)
D11 Reklammaterial (DF art. 225, MomsL 86a § 3 mom. 4 p.)
D12 Professionell utrustning (DF art. 226, MomsL 86a § 3 mom. 4 p.)
D13 Undervisningsmateriel och vetenskaplig utrustning (DF art. 227, MomsL 86a § 3 mom. 4 p.)
D14 Förpackningar, fyllda (DF art. 228, MomsL 86a § 3 mom. 4 p.)
D15 Förpackningar, fyllda (DF art. 228, MomsL 86a § 3 mom. 4 p.)
D16 Formar, matriser, klichéer, ritningar, skisser, mätnings-, kontroll- och testinstrument och andra liknande artiklar

(DF 229 art., MomsL 86a § 3 mom. 4 p.)
D17 Specialverktyg och -instrument (DF art. 230, MomsL 86a § 3 mom. 4 p.)
D18 Varor som genomgår tester, experiment eller demonstrationer (DF art. 231 a, MomsL 86a § 3 mom. 4 p.)
D19  Varor som importeras med stöd av ett försäljningskontrakt som kan hävas, om testningen av varorna inte ger godtagbara

resultat (DF 231 b, MomsL 86 a § 3 mom. 4 p.)
D20 Varor som ska användas för att utföra tester, experiment eller demonstrationer utan ekonomisk vinning (sex månader)

DF art. 231 c, MomsL 86a § 3 mom. 4 p.)
D21 Varuprover (DF art. 232, MomsL 86 a § 3 mom. 4 p.)
D22 Ersättningsproduktionsmedel (sex månader) (DF art. 233, MomsL 86a § 3 mom. 4 p.)
D23 Varor som är avsedda för arrangemang eller försäljning (DF art. 234.1, MomsL 86a § 3 mom. 4 p.)
D24 Försändelser för inspektion (sex månader) (DF art. 234.2, MomsL 86a § 3 mom. 4 p.)
D25 Konstverk, samlarförmål och antikviteter (DF art. 234.3 a, MomsL 86 a § 3 mom. 4 p.)
D26 Varor som importerats i syfte att säljas på auktion (DF art. 234.3 b, MomsL 86a § 3 mom. 4 p.)
D27 Reservdelar, tillbehör och utrustning (DF art. 235, MomsL 86a § 3 mom. 4 p.)
D28 Varor som importeras i särskilda situationer som saknar ekonomisk betydelse (DF art. 236 b, MomsL 86a § 3 mom. 4 p.)
D29 Varor som importeras vid enstaka tillfällen under en period på högst tre månader (DF art. 236 a, MomsL 86a § 3 mom. 4 p.)
D30 Transportmedel som tillhör personer etablerade utanför unionens tullområde eller personer som planerar att flytta sin

normala hemvist till en plats utanför detta område (DF art. 216, MomsL 86 a § 3 mom. 4 p.)
D51 Tillfällig införsel med partiell befrielse från importtullar (DA art. 206, MomsL 1 § 1 mom. 2 k, PunktskatteL) (Produkterna

punktskattepliktiga (eller skattefria))

Lagstiftning som tillämpas

UTK Unionstullkodex (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en
tullkodex för unionen)
GF Genomförandeförordning ( kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 om närmare regler för genomförande
av vissa bestämmelser i UTK)
DF Delegerad förordning (Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av UTK vad gäller närmare
regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex)
Övergångsförordning 2016/341, dvs. kommissionens övergångsbestämmelser, som ska tillämpas när UTK börjat tillämpas, tills
de nya eller reviderade datasystemen är färdiga enligt arbetsprogrammet.
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