
Välj deklarationssätt jämförelse av e-tjänster som stöd för beslutsfattande

Faktorer som påverkar valet Webbtjänst förutsättningar Webbjänst att beakta
Antalet deklarationer per år ● Små deklarationsmängder                

● Liknande deklarationer
● Deklarering av stora datamängder 
är arbetsamt                         ● Risken 
för fel framhävs 

Deklarationernas innehåll och 
antalet varuposter i deklarationen

● Deklarationsdata ska matas 
in i användargränssnittet

● Deklarering av flera varuposter 
arbetsamt              ●Om 
deklarationerna ständigt är 
likadana, kan en gammal 
deklaration användas som underlag 
för en ny deklaration (med KATSO-
identifiering)

Teknisk användning ● Data ska matas in i gränssnittet

Är det nödvändigt att besöka ett tullk● Identifierade användare 
undviker besök hos Tullen när 
deklarationen lämnas in            

● Oidentifierade användare måste 
alltid besöka Tullen

Kostnader före tjänsten tas i bruk ● Nätanslutning                       ● 
Anskaffning av koder 

● Kod för identifierade 
företagskunder, vissa tjänster för 
privatkunder med nätbankskoder, 
mobilcertifikat eller certifikatkort. 

Kostnader efter tjänsten tagits i 
bruk

● Kontroll av 
webbläsarinställningar stödda 
av Tullen  

● Kostnader för inmatning                          
● Kostnader för underhåll av 
nätanslutning                                             

Tillstånd till att deklarera elektronisk  ● Deklarering förutsätter inte 
tillstånd

Kundtestningen med Tullen
● Kräver ingen testning

Tullkompetens ● Ifyllandet av deklarationen 
kräver tullkompetens

● Tydliga anvisningar för 
användningen av tjänsten.



Kundstöd  ● Telefonstödet ger hjälp med 
användningen av 
webbtjänsten



Direkt meddelande 
meddelandedeklarering 
Förutsättningar

Direkt meddelandeeklarering 
att beakta

● Stora deklarationsmängder             ● Att lämna stora mängder 
deklarationer är lättare och 
risken för fel mindre, eftersom 
data fås ur den egna 
programvaran 

● Data automatiskt ur det egna 
programmet

● Möjligt att använda 
företagets andra filer till hjälp i 
ifyllandet av deklarationer
● Deklarering förutsätter inte 
besök hos Tullen

● Anskaffning av 
meddelandetrafikkontakt                                
●Val av programleverantör                          
●Anskaffning av program         ● 
Anskaffning av BRC certifikat                                        
● Kundtestning

● Programvaran måste alltid 
testas med Tullen. detta kräver 
resurser hos företaget.

● Årsavgift för BRC certifikat                           
● Underhållskostnader för 
Meddelandetrafikkontakt           
● Underhållskostnader för 
programvaran
 ● Ansökan till Tullen om att bli 
meddelandedeklarant               
●  Meddelandedeklarering 
kräver tillstånd 
● Programvaran måste alltid 
testas med Tullen.
● Kräver tullkompetens för 
behärskande av 
meddelandetrafiken, 
testningen av den samt 
ifyllandet av deklarationen.

● kompetens gällande 
tulltransaktioner viktigt.



 ● Tullens företagsrådgivning 
ger råd före påbörjandet av 
meddelandedeklarering                                                                          
● Tullens elektroniska 
servicecentral ger tekniskt stöd 
och stöd gällande 
deklarationens innehåll. 
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