
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rättelse och ogiltigförklaring efter överlåtelse till exportförfa-
randet 
 
Ändring i version 2.2 jämfört med tidigare versioner: anvisningen har kompletterats med punkt 2.2.4 om 
skickandet av bilagor. 
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1 Allmänt 

 
Exportören och ombudet som exportören eventuellt anlitar ska sörja för riktigheten av exportdeklaratio-
nen redan vid inlämningsskedet så att en eventuell handläggning av rättelsen inte fördröjer varutrans-
porten. Deklaranten ska också se till att det inte felaktigt lämnas in flera exportdeklarationer för samma 
varor.  
 
Om deklaranten upptäcker ett fel som bör korrigeras före överlåtelsen till exportförfarandet (t.ex. när 
Tullen skickar ett felmeddelande eller exportören upptäcker ett fel i exportdeklarationen som inlämnats 
på förhand), kan deklaranten korrigera uppgifterna på det sätt som anges i kundanvisningen för export, 
nr 1/2008.  
 
Om kunden, efter att Tullen har hänfört de i exportdeklarationen angivna varorna till exportförfarandet, 
upptäcker felaktiga uppgifter i sin deklaration kan deklarationen inte längre korrigeras utan en rättelse 
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måste göras för den.  Rättelsebegäran ska lämnas in genast när felet upptäcks. Varorna får inte föras ut 
från EU:s tullområde innan rättelsebeslutet har godkänts och Tullen har skickat rättelsebeslutet (pdf) 
samt det nya följedokumentet EAD (eller ESS) till kunden eller dessa dokument har skrivits ut till kun-
den hos Tullen.  
 
Begäran om rättelse kan också inlämnas efter att varorna har lämnat EU:s tullområde, dock med vissa 
restriktioner som främst gäller återexportdeklarationer. Begäran om rättelse ska inlämnas senast inom 
ett år från den tidpunkten då Tullen har godkänt exportdeklarationen som ska rättas som mottagen.  
 
Finska tullen rättar endast finska exportdeklarationer, dvs. exportdeklarationer som inlämnats för varor 
som hänförts till exportförfarandet i Finland.  
 
Denna anvisning tillämpas inte på rättelse och ogiltigförklaring av feoga-exporter (export med exportbi-
drag, export från interventionslager och export med exportskyldighet), för vilka det finns egna kundan-
visningar.  
 
2 Begäran om rättelse och ogiltigförklaring 
 
Begäran om rättelse eller ogiltigförklaring kan inlämnas till Tullen i skriftlig eller elektronisk form. Begä-
ran får inlämnas antingen av den exportör i vars namn deklarationen upprättats eller av exportörens 
ombud som upprättat deklarationen. Om exportdeklarationen som ska rättas har inlämnats av ett indi-
rekt ombud kan endast ombudet begära rättelse av exporten. Om begäran om rättelse inlämnas av en 
exportör som inte har inlämnat den ursprungliga exportdeklarationen så kan denna begäran om rättelse 
endast gälla sådana deklarerade varor som redan har lämnat EU:s område. 
 
I begäran om rättelse ska man också ange varornas förvaringsplats, dvs. den plats i Finland där varorna 
kan granskas då begäran om rättelse inlämnas. Om varorna inte befinner sig i Finland ska man ange 
samma uppgift om förvaringsplats som angetts i den ursprungliga deklarationen. 
 
2.1 Skriftlig begäran om rättelse och ogiltigförklaring 
 
Den skriftliga begäran om rättelse lämnas med en formbunden blankett. Blanketten (Tullblankett 701r: 
Ansökan - Ogiltigförklaring/Rättelse av exportdeklaration) finns på Tullens webbplats under EDI-
blanketter. Blanketten kan skickas till Tullen per e-post, fax eller post. I begäran ska MRN-numret eller 
transaktionskoden för den exporttransaktion som ska rättas eller ogiltigförklaras samt orsaken till rättel-
sen eller ogiltigförklaringen uppges.  
 
Kunden ska i sin rättelsebegäran ange alla de nya uppgifter som rättelsen inverkar på. I blanketten ska 
exportdeklarationens status (väntar på överlåtelse/har överlåtits) anges. Behövliga bilagor och utred-
ningar ska bifogas till begäran. Begäran skickas per e-post, fax eller post till adressen som anges i blan-
ketten. 
 
Observera att handläggningstiden på en timme inte tillämpas på handläggningen av rättelser. Om ex-
portvaran redan lämnat gemenskapen anses rättelsen inte vara ett brådskande ärende och Tullen hand-
lägger då rättelsen som ett icke-brådskande ärende.  
 
Begäran om ogiltigförklaring godkänns inte om det konstateras att exportvarorna redan har lämnat EU:s 
område. 
 
 
2.2 Elektroniska tjänster 
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2.2.1 Deklarationssätt 
 
En elektronisk begäran om rättelse eller ogiltigförklaring kan antingen skickas i meddelandeform eller 
via webbtjänsten. Den elektroniska begäran om rättelse eller ogiltigförklaring behöver inte lämnas in på 
samma sätt som den ursprungliga exportdeklarationen. Med andra ord: man kan begära om rättelse 
eller ogiltigförklaring av exportdeklarationen via webbtjänsten fastän den ursprungliga deklarationen 
har skickats i meddelandeform – och vice versa. 
 
 
2.2.2 Internettjänster 
 
En elektronisk begäran om rättelse eller ogiltigförklaring kan inlämnas via webbexporttjänsten som 
finns på Tullens webbplats. Deklaranten ska vara en s.k. identifierad deklarant för att kunna använda 
sökkriterier för att söka fram deklarationen som ska rättas eller ogiltigförklaras.  
 
Via webbexporttjänsten är det också möjligt att begära om rättelse eller ogiltigförklaring av sådana de-
klarationer som ursprungligen inlämnats i meddelandeform. Man ska då som sökform välja ”Sökning av 
exportdeklarationer som lämnats in på annat sätt”.   
 
Efter att deklarationssökningen är gjord väljer deklaranten om han eller hon begär om rättelse eller ogil-
tigförklaring.  I användarmanualen för Webbexportprogrammet publiceras exempel på färdigt ifyllda 
begäranden om rättelse och ogiltigförklaring. Syftet med dessa modellexempel är att hjälpa webbdekla-
ranten vid ifyllandet av deklarationen.  
 
2.2.3 Meddelandebaserad deklarering 
 
För att få lämna in en begäran om ogiltigförklaring i meddelandetrafik, ska den som skickar begäran 

 ha tillstånd att verka som EDI-avsändare vid export  
 använda version 2.1 eller en nyare version av meddelandebeskrivningarna i sina meddelanden 
 ha testat meddelandena om rättelse och ogiltigförklaring med Tullen 

 
Meddelandebeskrivningarna för exportdeklarering finns på Tullens webbplats under sidan Meddelan-
debeskrivningar. 
 
I meddelandetrafik är kundens meddelande om begäran om rättelse det samma som ett exportdeklara-
tionsmeddelande där man i fältet ”meddelandets funktion” anger koden för rättelse (7).  
 
När en felfri begäran om rättelse inkommer till Tullens system, skickar det ett meddelande om motta-
gande som svar. Efter detta får kunden från systemet antingen ett meddelande om rättelse eller ett med-
delande om avslag på begäran om rättelse samt ett därtill hörande beslut i pdf-form (antingen ett beslut 
om rättelse eller ett beslut om avslag). Om begäran om rättelse redan vid mottagningsgranskningen 
konstateras ha fel form, får meddelandedeklaranten från Tullen endast ett meddelande om avslag, inget 
beslut om avslag (läs mer i punkt 4.2).  
 
I meddelandetrafik är kundens begäran om ogiltigförklaring ett eget meddelande. Detta meddelande 
beskrivs i dokumentet ”ELEX Datamodell” (version 2.1 eller nyare).  
 
När en felfri begäran om ogiltigförklaring inkommer till Tullens system, skickar det ett meddelande om 
mottagande som svar. Efter detta får kunden från systemet antingen ett meddelande om ogiltigförklar-
ing eller ett meddelande om avslag på begäran om ogiltigförklaring samt ett därtill hörande beslut i pdf-
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form (antingen ett beslut om ogiltigförklaring eller ett beslut om avslag på begäran om ogiltigförklar-
ing). Om begäran om ogiltigförklaring redan vid mottagningsgranskningen konstateras ha fel form, får 
meddelandedeklaranten från Tullen endast ett meddelande om avslag på begäran om ogiltigförklaring 
(se punkt 6.2).  
 
2.2.4 Skickande av bilagor 
 
De bilagor som hör till elektroniska begäranden om rättelse och ogiltigförklaring skickas till Tullens 
elektroniska servicecentral per e-post till adressen spake.vienti(at)tulli.fi genast efter att meddelandet om 
begäran om rättelse eller meddelandet om begäran om ogiltigförklaring har skickats. Meddelandet ska 
förses med följande formbundna rubrik: AVO + MRN-nummer, t.ex. AVO 13FI000000123456E1. Medde-
landen som försetts med formbundna rubriker kan omedelbart och enkelt konstateras höra till en begä-
ran om rättelse eller ogiltigförklaring och därmed kan ifrågavarande begäran om rättelse eller ogiltigför-
klaring av deklarationen handläggas utan dröjsmål. Om bilagor inte har skickats eller om de inte kan 
kopplas till ifrågavarande förtullning, skickar Elektroniska servicecentralen en begäran om tilläggsut-
redning till kunden via ELEX-systemet.  
 
 
3 Uppgifter som inte rättas 
 
 Exportkundens adressuppgifter rättas inte 

 
Tullen rättar inte exportörens adressuppgifter i efterhand. Tullens exportsystem ELEX söker kundupp-
giften i första hand från Tullens kundregister med hjälp av FO-numret och dess tilläggsdel. Tullens ex-
portkunder ska i sina exportdeklarationer använda den tilläggsdel de fått. 
 
Om Tullen inte hittar kundens namn- och adressuppgifter i Tullens kundregister, hämtas de från Euro-
peiska kommissionens EORI-register. Om exempelvis tilläggsdelen för registrerad exportkund (t.ex. 
T0001, T0002) inte har angetts i uppgifterna om exportör, är det huvudkontorets uppgifter, hämtade från 
EORI-systemet, som skrivs ut som exportörens adressuppgifter i utskrifter/beslut.   
 
Genom att registrera sig som Tullens exportkund och genom att i exportdeklarationen efter FO-numret 
ange den tilläggsdel för export (t.ex. T0001) som tilldelats i samband med registreringen, kan export-
kunden säkerställa att önskade namn- och adressuppgifter skrivs ut i exportbeslut och följedokumentet. 
Tullen godkänner även de uppgifter som hämtats från EORI-registret. 
 
 tullförfarandet rättas i regel inte 

 
I regel rättas förfarandekoder för export inte i efterhand. Exempel: koden för slutlig export (som börjar 
på 10) får inte rättas till koder för temporär export (som börjar på 22 eller 23) eller till koder för särskilda 
förfaranden för passiv eller aktiv förädling (som börjar på 21 eller 31). Likväl, när man vid Tullen be-
handlar beräkningar gällande tullförmån kan man från fall till fall överväga att beakta en rättelsebegäran 
som kunden framfört, förutsatt att kunden vid exporttidpunkten har haft ett gällande tillstånd till passiv 
eller aktiv förädling. Annars avslås rättelsebegäran gällande förfarandekoden. 
 
Återexport från tull- eller frilager (3171, 3178) får inte rättas till något annat än återexport (förfarande 
som börjar på 31). Om den ursprungliga exportdeklarationen inte har varit en återexport som börjar på 
31 så kan den inte rättas till ett förfarande som börjar på 31 om utförseln av varan redan har bekräftats. 
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Tullen kan i undantagsfall på tjänstens vägnar och på eget initiativ godkänna rättelsen av en förfarande-
kod i exportdeklarationen. Då uppbärs det i samband med rättelsen en felavgift för angivande av felak-
tig förfarandekod. 
 
Det är möjligt att rätta en förfarandekod om det är frågan om temporär export och varorna inte kommer 
tillbaka till gemenskapen utan de t.ex. säljs efter att exporten redan skett. Vid begäran om rättelse (änd-
ring av förfarande) ska man som bevis visa upp handlingar av vilka saken entydigt framgår. 
 
 uppgifter som rör tullförfaranden med ekonomisk verkan rättas inte om utförselbekräftelsen gällan-

de exportdeklarationen redan är gjord 
 
Med uppgifter som rör tullförfaranden med ekonomisk verkan avses vissa sådana uppgifter gällande 
särskilda förfaranden som anges antingen i samband med återexporten eller vid inlämnandet av en ex-
portdeklaration som inleder passiv förädling (förfarandekoder som börjar på 21 eller 31). Uppgifter som 
inte rättas i utförselbekräftade exportdeklarationer är: 
o EU-förfarande  
o nationellt förfarande 
o kod och nummer för tillståndsdokument 
o särskilda upplysningar som gäller förfaranden med ekonomisk verkan 
 
 i en exportdeklaration för punktskattepliktiga produkter får bara vissa uppgifter rättas  

 
Om den ursprungliga exportdeklarationen innehåller punktskattepliktiga produkter och om varupos-
tens tidigare handling har varit AAD-ledsagardokument, är det inte tillåtet att rätta exportörens FO-
nummer, varukoder eller varuposternas nettovikter om inte AAD-ledsagardokumenten också rättats. 
Det är inte heller tillåtet att ta bort varuposter i dessa fall. 
 
 
 Uppgifter om utförselstället rättas inte 

 
Ett angivet utförselställe rättas inte. Det rätta utförselstället visas i Tullens system och i det utförselbe-
kräftade överlåtelsebeslutet som skickas till kunden enligt det utförselställe där varorna har uppvisats. 
 
 
4 Elektronisk begäran om rättelse 
 
4.1 Datainnehåll 
 
I den elektroniska begäran om rättelse ska man fylla i samma fält som ifyllts i exportdeklarationen som 
rättas, men med de korrekta, rättade uppgifterna. Därtill ska följande saker anges: 
 
Tilläggskoden för särskild upplysning FIXFN, som gäller hela deklarationen (dvs. deklarationspartiet) 

 Som värde för FIXFN ska man i textfältet efter koden ange någon av följande orsakskoder 
som beskriver uppgiften som ska rättas (kodförklaringen inom parentes): 

12 (Uppgifter som gäller hela deklarationen) 
13 (Uppgifter om aktör) 
14 (Uppgifter om handling) 
15 (Transportuppgifter) 
16 (Uppgifter om varupost) 
17 (Rättelse på Tullens initiativ) 
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 Värdet 17 (Rättelse på Tullens initiativ) används när Tullen ber kunden rätta uppgifter i ex-

portdeklarationen Detta kan t.ex. ske efter varugranskning eller när Tullen ber om rättelse av 
statistikuppgifter om utrikeshandeln 

 Fastän man i deklarationen begär om rättelse av flera delar i exportdeklarationen, ska man i 
denna punkt ange FIXFN och dess värde endast en gång, och som värde välja den kod som 
bäst beskriver det som ska ändras 

 
Tilläggskoden för särskild upplysning FIXFO, som gäller hela deklarationen (dvs. deklarationspartiet) 

 I textfältet efter koden FIXFO ska man fritt formulerat ange orsakerna till begäran om rättelse. 
 Vid behov kan koden FIXFO och den fritt formulerade förklaringen användas flera gånger i 

deklarationen.  
 
Om man vill ta bort en varupost, ska tilläggskoden för särskild upplysning FIXFS anges för ifrågavaran-
de varupost 

 Alla uppgifter ska anges för varukoden som tas bort och borttagandet meddelas med hjälp av 
tilläggskoden för särskild upplysning FIXFS. 

 Borttagandet av en enskild varupost inverkar också alltid på de uppgifter som gäller hela de-
klarationen (bl.a. totala bruttovikten, totala antalet förpackningar och totala antalet varupos-
ter). Dessa uppgifter ska också ändras på ett motsvarande sätt. Även om den enda ändringen 
skulle vara borttagandet av en enskild varupost ska man också komma ihåg att ange tilläggs-
koderna för särskild upplysning FIXFN och FIXFO 

 
 

Om det är nödvändigt att rätta exportörens eller ombudets FO-nummer eller dess tilläggsdel så ska den 
rätta aktörsuppgiften anges i textfältet efter koden FIXFO 

 Som aktörsuppgifter för exportören eller ombudet som avgett begäran om rättelse ska då an-
ges samma uppgifter som angetts i den ursprungliga exportdeklarationen 

 Som FIXFN-orsakskod anges då 13. 
 
När webbexport används, anges inte koderna för särskild upplysning FIXFN, FIXFO eller FIXFS. Or-
sakskoderna finns i rullgardinsmenyn och den fritt formulerade förklaringen för begäran om rättelse ges 
i vederbörligt fält. Vid borttagande av en varupost räcker det med att varuposten tas bort, ingen kod 
behöver alltså anges. 
 
 
4.2 Situationer där en elektronisk begäran om rättelse avslås 
 
Exempel på situationer där en begäran om rättelse avslås: 

 Begäran om rättelse inlämnas mer än ett år efter tidpunkten då Tullen har godkänt den be-
rörda exportdeklarationen som mottagen. 

 den ursprungliga exportdeklarationen har inlämnats av ett indirekt ombud och begäran om 
rättelse görs av någon annan aktör 

 Deklarationens kod (kodförteckning 2) har ändrats (exempel: den ursprungliga deklaratio-
nens kod har varit A – fullständig deklaration men i den begäran om rättelse som skickats 
som ett meddelande har koden varit C – ofullständig deklaration). 

 Exportdeklarationen håller redan på att rättas. 
 Den ursprungliga exportdeklarationen har delats upp och uppdelningen pågår fortfarande. 
 Exportdeklarationens varor har hänförts till ett transiteringsförfarande som ännu inte avslu-

tats. 
 Referensnumret eller tilläggsreferensen som angetts i begäran om rättelse avviker från mot-

svarande referensnummer som angetts i den ursprungliga exportdeklarationen. 
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 I begäran om rättelse har angetts fler varuposter än i den ursprungliga deklarationen, eller så 

har man i begäran om rättelse bett om att alla varuposter ska tas bort. 
 Man har begärt om att få rätta sådana uppgifter som inte rättas (se punkt 3). 
 I begäran om rättelse har man inte bett om att någon av uppgifterna i den ursprungliga ex-

portdeklarationen ska ändras. 
 
Meddelandedeklarantens meddelande om begäran om rättelse kan också avslås om: 

 Meddelandets schemaversion är äldre än version 2.1 eller andra schemafel upptäcks i medde-
landet. 

 Den i meddelandet om begäran om rättelse angivna transaktionskoden för den ursprungliga 
exportdeklarationen inte är giltig. 

 Felaktiga aktörsuppgifter förekommer i meddelandet om begäran om rättelse. 
 Formella fel har upptäckts i meddelandet om begäran om rättelse i samband med riktighets- 

och innehållskontroller. 
 
I dessa fall får meddelandedeklaranten inget beslut om avslag utan endast ett meddelande om avslag. 
 
 
 
 
 
5 Ogiltigförklaring 
 
5.1 Förutsättningar för ogiltigförklaring 
 
En ogiltigförklaring av exportdeklarationen på begäran av exportören eller dennes ombud efter att över-
låtelsen till exportförfarandet har skett är tillåten om kunden kan visa att varorna i exportförsändelsen 
överhuvudtaget inte exporteras ut från EU:s område (t.ex. vid återgång av köp). 
 
Om man vill återkalla exporten innan exportdeklarationen godkänns som mottagen, sker detta genom 
ett skriftligt meddelande till Tullen. Tullen skickar då följande meddelande om avslag (inget pdf-beslut 
om återkallande av exporten) till kunden: ”Mottagen exportdeklaration har återkallats på kundens begä-
ran.” 
 
En ogiltigförklaring är tillåten om det inte längre är ändamålsenligt att ha de till exportförfarandet hän-
förda varorna i exportförfarandet. Avsikten med begäran om ogiltigförklaring är inte att ersätta korri-
gerings- eller rättelseförfarandet. Om det är tillåtet att rätta en felaktig uppgift ska man i första hand 
rätta den inlämnade exportdeklarationen.  
 
Om Tullen redan har fattat beslut om att granska varorna som anmälts för export så godkänns begäran 
om ogiltigförklaring inte längre. Godkännandet sker då tidigast efter det att varugranskningen har ge-
nomförts. 
 
Man kan också begära ogiltigförklaring om det för exportvaran felaktigt har angetts en kod för tullförfa-
rande med ekonomisk verkan (3151) trots att det är fråga om normal export (1000). Då ska man utöver 
ogiltigförklaringen också upprätta en ny exportdeklaration för varorna (förfarandekod 1000). 
 
Om man begär om ogiltigförklaring av en deklaration för återexport från tullager (3171) så ska den som 
upprättar begäran om ogiltigförklaring uppvisa bevis på att varorna har returnerats till samma tullager 
varifrån de avgick. Som bevis duger en tulldeklaration om hänvisande av varorna till tullagerförfaran-
det. 
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Därtill kan Tullen från fall till fall överväga att tillåta ogiltigförklaring när det i efterhand konstateras att 
uppgifterna i exportdeklarationen är motstridiga eller när de måste korrigeras flera gånger. 
 
I samband med ogiltigförklaringen ska kunden för Tullen uppvisa de handlingar (exportföljedokumen-
tet (EAD) eller enhetsdokumentet för export- och säkerhetsuppgifter (ESS)) som denne erhållit i sam-
band med överlåtelsen till exportförfarandet. Även andra eventuella krav som Tullen ställer för godkän-
nandet av ogiltigförklaringen ska uppfyllas. 
 
Tullen kan också ogiltigförklara en exportdeklaration på Tullens initiativ, om inte exportören eller den-
nes ombud har uppvisat en godtagbar utredning över utförseln av varorna. 
 
 
6 Elektronisk begäran om ogiltigförklaring 
 
6.1 Datainnehåll 
 
I meddelandet om begäran om ogiltigförklaring ska ingå: 

 Transaktionskoden för exportdeklarationen som man vill ogiltigförklara 
 Datumet för begäran om ogiltigförklaring 
 Orsaken till begäran om ogiltigförklaring, anges med någon av följande orsakskoder (kodförklar-

ingen inom parentes): 
1 (De varor som deklarerats för exportförfarande förs inte ut ur EU:s tullområde) 
2 (Det är inte längre ändamålsenligt att ha varorna i det deklarerade tullförfarandet) 
3 (Flera identiska exportdeklarationer har gjorts för samma varor) 
4 (Handläggningen av deklarationen kan inte fortsätta på grund av motstridigheter i de-
klarationen) 

 Fritt formulerad text som beskriver orsaken till ogiltigförklaringen 
 Ersättande transaktionskod, dvs. transaktionskoden för den exportdeklaration som kunden vill 

att ska förbli i kraft när andra identiska exportdeklarationer har ogiltigförklarats  
o Den ersättande transaktionskoden anges inte om orsakskod 1 har använts 
o Det är frivilligt att ange den ersättande transaktionskoden om orsakskod 2 har använts 
o Det är obligatoriskt att ange den ersättande transaktionskoden om orsakskod 3 har an-

vänts, eller om orsakskod 4 har använts och en ny ersättande exportdeklaration har upp-
rättats 

 Referensnumret för exportdeklarationen som ogiltigförklaras är obligatoriskt.  
 Extra referensnummer (ombudets referens) kan om man så önskar anges, men om det anges så 

ska det motsvara exakt den uppgift som angetts i exportdeklarationen som ogiltigförklaras 
 Kontaktuppgifterna för den som lämnat in begäran om ogiltigförklaring (kontaktpersonens 

namn, telefonnummer och/eller e-postadress) 
 Exportörens eller ombudets FO-nummer och tilläggsdelen till FO-numret  

o Om det är ombudet som begär om ogiltigförklaring ska både exportörens och ombudets 
FO-nummer och tilläggsdel till FO-numret anges 

 
6.2 Situationer där en elektronisk begäran om ogiltigförklaring avslås 
 
Exempel på situationer där en begäran om ogiltigförklaring avslås: 

 den exportdeklaration som begäran om ogiltigförklaring gäller har inte godkänts som mottagen i 
Tullens exportsystem ELEX 

 exportdeklarationen håller redan på att rättas när begäran om ogiltigförklaring inkommer 
 exportdeklarationen håller på att delas upp 
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 exportdeklarationens varor har överförts till ett transiteringsförfarande som ännu inte avslutats  
 den ursprungliga exportdeklarationen har inlämnats av ett indirekt ombud och begäran om ogil-

tigförklaring görs av någon annan aktör 
 begäran om ogiltigförklaring gäller punktskattepliktiga varor eller återexportvaror som har förts 

ut från EU:s tullområde  
 det har gått ett år eller mer från den dagen då exportdeklarationen som ska ogiltigförklaras över-

läts till exportförfarandet (exportdagen) 
 det är fråga om ett fall där exportförfarandet har börjat i Finland men man har anmält att varorna 

förs ut ur EU via en annan medlemsstat (indirekt export) och denna medlemsstats exportsystem 
avvisar det meddelande om återkallande som Finska tullen har skickat 

 
Meddelandedeklarantens meddelande om begäran om ogiltigförklaring kan också avslås om: 

 meddelandets schemaversion är äldre än version 2.1 eller andra schemafel upptäcks i medde-
landet 

 den i meddelandet angivna transaktionskoden för den ursprungliga exportdeklarationen inte 
är giltig 

 man upptäcker vid meddelandets mottagningsgranskning att de obligatoriska uppgifter som 
angetts i meddelandet inte stämmer överens med det som angetts i ifrågavarande export-
transaktion 

 
I dessa fall får meddelandedeklaranten inget beslut om avslag på begäran om ogiltigförklaring utan en-
dast ett meddelande om avslag. 
 
 
 
 
Mera information fås via e-post på adressen ELEX(at)tulli.fi. 


