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1. INLEDNING 

Enligt bilaga 30 a, som lagts till i tillämpningsföreskrifterna för tullkodexen genom 
förordning (EG) nr 1875/061, definieras varubeskrivningar i summariska deklarationer på 
följande sätt: ”En beskrivning på ett enkelt språk som är tillräckligt exakt för att 
tullmyndigheterna skall kunna identifiera varorna. Allmänna ord, som ”samlastning”, ”allmän 
last” eller ”delar”, godtas inte. Kommissionen kommer att offentliggöra en förteckning över 
sådana allmänna termer. Denna information är inte nödvändig om varukoden anges.” Syftet 
med dessa riktlinjer är att uppfylla det rättsliga kravet på att offentliggöra en sådan 
förteckning.  

Detta rättsliga krav kommer av att tullförvaltningarna måste kunna basera sina riskanalyser 
på adekvata varubeskrivningar då den person som inger den summariska deklarationen inte 
tillhandahåller en varukod. I de fallen ger en alltför vag beskrivning inte tullförvaltningarna 
tillräcklig information för att kunna identifiera varupartier som kan innebära risker för 
gemenskapen och dess invånare, vilket kan leda till onödiga och kostsamma problem i 
leveranskedjan, såsom fysiska undersökningar av de aktuella varorna för att fastställa deras 
verkliga natur. 
 
Förteckningen över allmänna, icke-godtagbara termer och förslag till alternativ som 
tullmyndigheterna skulle kunna godta, nedan kallad ”förteckningen”, finns i bilagan till dessa 
riktlinjer. 

2. GRUNDSATSER 

2.1. Förteckningen är inte uttömmande, utan syftar till att tillhandahålla exempel på 
icke-godtagbara och godtagbara formuleringar som är avsedda som riktlinjer.  

2.2. Förteckningen är till sin natur dynamisk. I det dagliga arbetet kommer nya icke-
godtagbara termer att fastställas och de kommer därför att behövas läggas till i 
förteckningen med tiden. Förteckningens dynamiska sida innebär att det krävs ett 
visst underhåll från kommissionens sida, i samordning med medlemsstaterna. 

Inledningsvis föreslås att denna fråga diskuteras vid varje möte för sektionen för 
det administrativa enhetsdokumentet inom tullkodexkommittén. Erfarenheten 
kommer att visa om dessa diskussioner kan hållas mer sällan i framtiden. I ett 
tidigt skede kan i undantagsfall snabbare uppdateringar övervägas och fastställas 
genom ett skriftligt kommittéförfarande. 

2.3. På grund av EU:s flerspråkiga natur omfattar förteckningen gemenskapens alla 
officiella språk och översätts därför till alla dessa språk. 

3. OFFENTLIGGÖRANDE 

Till följd av dess dynamiska natur och vikten av snabba uppdateringar måste 
förteckningen offentliggöras på Internet, i alla fall på GD Taxuds webbplats, så att alla 
berörda parter kan utnyttja den. 

                                                 
1 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOIndex.do?year=2006&serie=L&textfield2=360&Submit=Rechercher  
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BILAGA 

 

Förteckning med exempel på godtagbara och icke-godtagbara varubeskrivningar 

 

Icke-godtagbara Godtagbara  

Jordbruksprodukter Apelsiner, fisk, ris, bröd   

Hjälpsändningar Filtar, läkemedel  

Djur Hästar, fjäderfä, nötkreatur  

Kläder Herrskjortor, damunderkläder, undertröjor för 
flickor, pojkjackor 

 

Hushållsapparater Kylskåp, spis, mikrovågsugn, kaffebryggare  

Bildelar Bilbromsar, vindrutor för bilar  

Kapsyler Kapsyler av plast  

Kemikalier, farliga Det faktiska kemiska namnet (ej märkesnamn)  

Kemikalier, ofarliga Det faktiska kemiska namnet (ej märkesnamn)  

Rengöringsprodukter Alkohol, rengöringsmedel  

Samlastning (Se andra specifika exempel i tabellen)  

Undervisningsmaterial Pennor, interaktiva skrivtavlor, böcker  

Elektronik Datorer, TV-apparater, CD-spelare, bärbara 
musikspelare, bandspelare, mobiltelefoner, 
bildskärmar, skrivare 

 

Utrustning Utrustning för oljekällor, utrustning för fjäderfä  

FAK, Freight All Kinds (All 
sorts frakt) 

(Se andra specifika exempel i tabellen)  

Livsmedel Drycker (Se andra exempel under 
”Jordbruksprodukter”) 

 

Allmän last (Se andra specifika exempel i tabellen)  

Presenter Dockor, fjärrstyrda bilar  

Hushållsartiklar Tallrikar, fat, bordsartiklar (se även exempel 
under ”Hushållsapparater”) 

 

Industriprodukter (Se exempel under ”Elektronik”)  

Järn och stål Järnrör, stålrör, byggmaterial av järn, 
byggmaterial av stål 

 

IT-produkter (Se exempel under ”Elektronik”)  

Lädervaror Sadlar, läderhandväskor, läderjackor  

Maskindelar Pumpar, packningar, motorer  

Maskinutrustning Metallbearbetningsmaskiner, maskiner för 
cigarettillverkning, symaskiner, tryckpressar 
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Icke-godtagbara Godtagbara  

Maskiner (Se exempel under ”Maskinutrustning”)  

Olja Mineralolja, växtolja  

Malm Järnmalm, kopparmalm  

Delar (Se exempel under ”Maskindelar”)  

Personliga effekter (Se andra specifika exempel i tabellen)  

Rör Plaströr, stålrör, kopparrör  

Växter Tulpaner  

Plastvaror Köksutrustning av plast, husgeråd av plast  

Polyuretan Polyuretantråd, medicinska handskar av 
polyuretan 

 

Drivmedel (Se exempel under ”Kemikalier”)  

Gummivaror Gummislangar, transportband av gummi  

Stänger Svetsstavar, bränslestavar, kopparstänger  

Said to Contain (uppges 
innehålla) 

(Se andra specifika exempel i tabellen)  

Hygienartiklar Handdukar, hinkar, rengöringsmedel, tandborstar  

Skrot, avfall Plastskrot, skumgummiavfall, järnskrot  

Reservdelar (Se exempel under ”Maskindelar”)  

Textilier Linnetyg, t-tröjor (se också exempel under 
”Kläder”) 

 

Verktyg och redskap Handverktyg, elektriska verktyg  

Leksaker (Se exempel under ”Presenter”)  

Diverse (Se andra specifika exempel i tabellen)  

Fordon Båtar, bilar, cyklar  

Vapen Dolkar, kulsprutor  

Metalltråd Järn- och ståltråd, koppartråd  

Trävaror Trämöbler, köksredskap av trä  
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