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Ifyllningsanvisning, tillstånd gällande särskilda förfaranden
1. Ansökan
Ange namn och kod för det/de tillstånd som söks: aktiv förädling IPO, passiv förädling OPO, slutanvändning EUS,
tillfällig införsel TEA, privat tullager CWP, allmänt tullager typ I CW1, allmänt tullager typ II CW2.
Det rekommenderas att bara en tillståndstyp söks med en blankett.
1.1 Typ av ansökan
Ange typen av ansökan: ny tillståndsansökan, ansökan om ändring av tillstånd, ansökan om förnyande av
tillstånd, ansökan om upphävande av tillstånd
1.2 Beslutets referensnummer
Om ansökan gäller ändring, förnyande eller upphävande av ett befintligt tillstånd, ange här tillståndets nummer.
Vid ansökan om ett nytt tillstånd ska fältet lämnas tomt.
1.3 Geografisk giltighet – unionen
Ange om ansökan gäller en verksamhet som sker i alla EU-medlemsstater, bara i vissa EU-medlemsstater
(ange dessa stater) eller bara i Finland..

2

Uppgifter om sökanden

2.1 Uppgifter om sökanden
Sökanden är det företag eller den person som ansöker om tillståndet.
2.2 EORI-nummer
Ange sökandens registrerings- och identitetsnummer (EORI-nummer). Om en finländsk sökande inte har ett
EORI-nummer, anges FO-numret här. Sökanden kan ansöka om ett EORI-nummer genom att kryssa för rutan
i punkt 2.3 ”Jag ansöker om EORI-registrering”.
Ange i punkt 4 (Ytterligare uppgifter) momsnummer som eventuellt beviljats sökanden i andra EU-länder.
2.3 Jag ansöker om EORI-registrering
Om en finländsk sökande inte har ett EORI-nummer, kan sökanden ansöka om ett sådant genom att kryssa
för ”Jag ansöker om EORI-registrering”. Om EORI-registrering söks, ange sökandes FO-nummer samt VAT/momsnummer, om företaget har ett sådant. Om sökanden är ett företag som är etablerat i ett annat EU-land
och som ännu inte har ett EORI-nummer, ska EORI-numret sökas i det medlemsstat där företaget är etablerat
och bedriver verksamhet som omfattas av tullagstiftningen. I Finland registreras inte företag som är etablerade i andra EU-länder.
EORI är ett EU-omfattande system för registrering och identifiering av ekonomiska aktörer. EORI-registrering
betyder att en befullmäktigad myndighet beviljar en ekonomisk aktör ett tillstånd att använda ett identitetsnummer vid kontakter med tullmyndigheten i vilket EU-land som helst. EORI-numret används på hela EU:s
tullområde som specificeringsuppgift för kunder som i samband med sin affärsverksamhet bedriver export,
import eller transitering av varor över gränserna till EU:s tullområde. EORI-registreringen är avgiftsfri.
2.4 Sökandens adressuppgifter
Ange sökandens gatu-och postadress.
2.5 Namn på sökandens ombud (anges bara sökanden anlitar ombud i ansökningsprocessen)
Om sökanden anlitar ett ombud i ansökningsprocessen, ange ombudets namn. Handlingen som styrker
bemyndigandet skickas bara om Tullen separat ber om den.
2.6 Ombudets EORI-nummer
Om sökanden anlitar ombud ange ombudets EORI-nummer.
2.7 Ombudets adressuppgifter
Ange ombudets gatu- och postadress.
2.8

Kontaktperson med ansvar för ansökan
Ange den person som kan användas för kontakter och kommunikation i frågor gällande ansökan.

2.9

Kontaktpersonens telefonnummer
Ange kontaktpersonens telefonnummer..

2.10 Kontaktpersonens e-postadress.
Ange kontaktpersonens e-postadress.
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Uppgifter om varorna och förfarandet

3.1

Namn och kontaktuppgifter för varornas ägare
Denna uppgift anges bara om ansökan gäller tillstånd till tillfällig införsel TEA. Denna uppgift ska anges bara
om tillstånd söks med stöd av en sådan artikel gällande förfarandet för tillfällig införsel där det bestäms om
varornas ägare.

3.2

Typ av huvudsaklig bokföring för tulländamål
Ange typen av den huvudsakliga bokföringen och närmare uppgifter om det system som ska användas,
inbegripet programvaran. Lagring i tullager: Denna uppgift anges inte om ett allmänt tullager av typ II ska
användas.

3.3

Plats där den huvudsakliga bokföringen för tulländamål förs eller är tillgänglig
Huvudsaklig bokföring för tulländamål är den bokföring som gör det möjligt för tullmyndigheten att övervaka
och kontrollera all verksamhet som omfattas av tillståndet i fråga. Sökandens befintliga affärs-, skatte- eller
annat bokföringsmaterial kan godtas som huvudsaklig bokföring för tulländamål om det underlättar bokföringsbaserade kontroller. Ange den fullständiga adressen till platsen, inbegripet den medlemsstat där den
huvudsakliga bokföringen är avsedd att föras eller hållas tillgänglig. Adressen får ersättas med
UN/LOCODE-koden, om den ger en otvetydig identifiering av den berörda platsen. Denna uppgift anges inte,
om sökanden har AEO-status, dvs. är en godkänd ekonomisk aktör.
Lagring i tullager: Denna uppgift anges inte om ett allmänt tullager av typ II ska användas.

3.4

Typ av varubokföring
Ange typen av bokföring och närmare uppgifter om det system som ska användas, inbegripet programvaran.
Bokföringen ska göra det möjligt för tullmyndigheterna att övervaka det berörda förfarandet, i synnerhet när
det gäller att identifiera de varor som hänförts till förfarandet, deras tullstatus och befordran av dessa varor.
Lagring i tullager: Denna uppgift anges inte om ett allmänt tullager av typ II ska användas.

3.5

Plats där varubokföringen förs
Plats(er) där bokföringen gällande varor förs. Ange den fullständiga adressen till platsen/platserna,
inbegripet de(n) medlemsstat(er) där sökandens bokföring förs eller är avsedd att bevaras. Adressen får
ersättas med UN/LOCODE-koden, om den ger en otvetydig identifiering av den berörda platsen. Aktiv
förädling och slutanvändning: Denna uppgift anges inte, om artikel 162 i kommissionens delegerade
förordning tillämpas, dvs. sökanden är etablerad utanför unionens tullområde.
Lagring i tullager: Denna uppgift anges inte om ett allmänt tullager av typ II ska användas.

3.6

(Önskad) första giltighetsdag för beslutet
Sökanden kan begära att tillståndets giltighet börjar en viss dag. I vissa fall kan man begära att tillståndet
börjar gälla retroaktivt.

3.7

Första plats för användning eller förädling
Ange adressen till berörd plats. Denna uppgift anges inte, om artikel 162 i kommissionens delegerade
förordning tillämpas, dvs. sökanden är etablerad utanför unionens tullområde.
Passiv förädling och lagring i tullager: Denna uppgift anges inte.

3.8

Plats(er) för förädling eller användning
Ange adressen till berörd(a) plats(er).
Lagring i tullager: Denna uppgift anges inte.

3.9

Hänförandetullkontor
Ange berörda tullkontor (ett eller flera).

3.10 Avslutningstullkontor
Ange berörda tullkontor (ett eller flera).
Slutanvändning: Denna uppgift anges inte.
3.11 Garantitullkontor
Ange garantitullkontoret. I Finland är Tillståndscentralen FI651704 garantitullkontor. Passiv förädling:
Om ansökan gäller användning av förfarandet för passiv förädling, anges denna uppgift inte, om man inte
ansöker om import i förväg av ersättningsprodukter eller förädlade produkter.
3.12 Tid för avslutande av förfarandet
Ange en uppskattning av den tidsperiod – uttryckt i månader – som behövs för genomförande av
verksamheten eller för användningen inom ramen för det särskilda förfarandet.
Lagring i tullager: Denna uppgift anges inte.
3.13 Varukod
Numrera varukoderna med ordningsnummer 1, 2, 3, 4…
Aktiv förädling och passiv förädling:
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Ange de första fyra siffrorna i KN-numren för de varor som ska hänföras till förfarandet för aktiv eller passiv
förädling. Det åttasiffriga KN-numret måste anges om

likvärdiga varor eller standardutbytessystemet ska användas,

varorna omfattas av bilaga 71-02,

varorna inte omfattas av bilaga 71-02 och kod 22 för de ekonomiska villkoren (de
minimis-regeln) används.
Slutanvändning:
1) Ange den 10-siffriga Taric-koden och vid behov Taric-tilläggskoden(koderna).
2) Om ansökan avser varor som omfattas av de särskilda bestämmelserna (del A och B) i del ett,
Inledande bestämmelser, avsnitt II i Kombinerade nomenklaturen (varor för vissa kategorier av
båtar och andra fartyg samt för borrnings- eller produktionsplattformar/civila luftfartyg och varor
avsedda att användas i civila luftfartyg) krävs KN-numren inte.
Tillfällig införsel:
Ange de första fyra siffrorna i KN-numren för de varor som ska hänföras till förfarandet för tillfällig införsel.
Det åttasiffriga KN-numret måste anges om likvärdiga varor ska användas.
Lagring i tullager:
Om ansökan gäller tillstånd till tullagring CWP, CW1 eller CW2, är det frivilligt att ange uppgiften. Ange de
första fyra siffrorna i KN-numren för de varor som ska hänföras till tullagerförfarandet. Om ansökan avser ett
antal olika varuposter anges denna uppgift inte. Beskriv i sådana fall de varor som ska lagras i det berörda
lagret i delfältet Varubeskrivning. Om likvärdiga varor används inom ramen för tullagerförfarandet ska det
åttasiffriga KN-numret anges.
3.14 Varubeskrivning
Aktiv förädling och passiv förädling:
Ange en tydlig och detaljerad handelsbeteckning och/eller teknisk beskrivning för varorna. Om avsikten är att
använda likvärdiga varor eller standardutbytessystemet, ange detaljerade uppgifter om varornas handelskvalitet och tekniska egenskaper.
Slutanvändning:
Ange en tydlig och detaljerad handelsbeteckning och/eller teknisk beskrivning för varorna. Om ansökan
avser varor som omfattas av de särskilda bestämmelserna (del A och B) i del ett, Inledande bestämmelser,
avsnitt II i Kombinerade nomenklaturen (varor för vissa kategorier av båtar och andra fartyg samt för
borrnings- eller produktionsplattformar/civila luftfartyg och varor avsedda att användas i civila luftfartyg) bör
sökanden ange exempelvis följande: ”Civila luftfartyg och delar till sådana/särskilda bestämmelser, del B i
Kombinerade nomenklaturen”.
Tillfällig införsel:
Ange en tydlig och detaljerad handelsbeteckning och/eller teknisk beskrivning för varorna.
Lagring i tullager:
Ange åtminstone om varorna är jordbruksvaror och/eller industrivaror.
3.15 Varornas kvantitet
Ange en uppskattning av den totala kvantiteten varor som är avsedda att hänföras till det särskilda
förfarandet under tillståndets giltighetstid. Om ansökan avser varor som omfattas av de särskilda
bestämmelserna (del A och B) i del ett, Inledande bestämmelser, avsnitt II i Kombinerade nomenklaturen
(varor för vissa kategorier av båtar och andra fartyg samt för borrnings- eller produktionsplattformar/civila
luftfartyg och varor avsedda att användas i civila luftfartyg), är det inte nödvändigt att ange detaljerade
uppgifter om varornas kvantitet.
Lagring i tullager: Denna uppgift anges inte.
3.16 Varornas värde
Ange det uppskattade högsta värdet i euro av de varor som är avsedda att hänföras till det särskilda
förfarandet. Värdet får även anges i en annan valuta än euro.
Lagring i tullager: Denna uppgift anges inte.
3.17 Avkastningsgrad
Ange uppskattad avkastningsgrad eller uppskattad genomsnittlig avkastningsgrad eller, i tillämpliga fall,
metoden för att fastställa avkastningsgraden.
Tillfällig införsel och lagring i tullager: Denna uppgift anges inte
3.18 Likvärdiga varor
Vid aktiv förädling, slutanvändning, tillfällig införsel, tullagring och i frizoner är likvärdiga varor unionsvaror
som lagras, används eller förädlas i stället för varor som hänförs till ett särskilt förfarande förutom
transitering. Inom ramen för förfarandet för passiv förädling avses med likvärdiga varor icke-unionsvaror som
förädlas i stället för de unionsvaror som hänförts till ett förfarande för passiv förädling.
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Om avsikten är att använda likvärdiga varor: ange det åttasiffriga KN-numret, handelskvaliteten och de
tekniska egenskaperna för de likvärdiga varorna så att tullmyndigheter kan göra en nödvändig jämförelse
mellan dem och de varor de ersätter. Koder kan användas (se fält 3.20 Identifiering av varor) för att föreslå
stödåtgärder som skulle kunna vara till nytta för denna jämförelse. Ange om icke-unionsvarorna skulle
omfattas av antidumpningstull, utjämningstull, skyddstull eller någon tilläggstull till följd av ett upphävande av
medgivanden, om de deklarerades för övergång till fri omsättning.
Aktiv förädling: Om de likvärdiga varorna befinner sig i ett längre framskridet tillverkningsstadium eller är i
bättre skick än unionsvarorna (vid reparationer), ange tillämpliga uppgifter om detta.
3.19 Förädlade produkter
Ange detaljerade uppgifter om samtliga förädlade produkter som härrör från processerna, och ange därvid
den primära förädlade produkten och, i tillämpliga fall, de sekundära förädlade produkter som är biprodukter
av förädlingsprocessen. Ange KN-nummer och varubeskrivning enligt punkterna 3.13 Varukod och 3.14
Varubeskrivning.
Tillfällig införsel och lagring i tullager: Denna uppgift anges inteTavaroiden
3.20 Identifiering av varor
Ange planerade identifieringsåtgärder med hjälp av minst en av de tillämpliga koderna. För identifiering av
varorna används följande koder:
1. serienummer eller tillverkningsnummer
2. anbringande av plomberingar, förseglingar, klämmor eller annan särskiljande märkning
4. provtagning, illustrationer eller tekniska beskrivningar
5. utförande av analyser
6. informationsdokument för att underlätta temporär export av varor som sänds från ett land för tillverkning,
förädling eller reparation i ett annat land (endast lämplig för passiv förädling OPO)
7. andra identifieringsmetoder (förklara vilka identifieringsmetoder som används)
8. avsaknad av identifieringsåtgärder enligt artikel 250.2 b i kodexen (endast lämplig för tillfällig införsel TEA)
Aktiv förädling, passiv förädling och lagring i tullager:
Denna information fylls inte i om det handlar om tullagerförfarande, aktiv förädling eller passiv förädling med
likvärdiga varor. Fält 3.18 Likvärdiga varor ska användas i stället. Denna information ska inte lämnas för
passiv förädling med standardutbytessystemet. Fält 3.32 Ersättningsprodukter ska fyllas i i stället.
3.21 Ekonomiska villkor
Förfarandet för aktiv eller passiv förädling kan användas endast när väsentliga intressen för unionstillverkare
inte påverkas negativt av ett tillstånd till förädlingsförfarandet (ekonomiska villkor). I de flesta fall är en
undersökning av de ekonomiska villkoren inte nödvändig. I vissa fall måste emellertid en sådan
undersökning genomföras på unionsnivå. I fråga om aktiv förädling måste minst en av koderna för de
ekonomiska villkoren användas för varje KN-nummer som har angetts i punkt 3.13 Varukod (kodlistan finns
nedan). Här kan man utnyttja de ordningsnummer som angetts i punkt 3.13 Varukod. Sökanden kan lämna
ytterligare upplysningar, särskilt om en undersökning av de ekonomiska villkoren krävs.
Slutanvändning, tillfällig införsel och lagring i tullager: Denna uppgift anges inte.
Koder som ska användas för de fall där de ekonomiska villkoren anses vara uppfyllda för aktiv förädling:
1. förädling av varor som inte förtecknas i bilaga 71-02 till delegerad förordning (EU) 2015/2446
2. reparation
3. förädling av varor som direkt eller indirekt ställs till tillståndshavarens förfogande, som utförs i enlighet med specifikationerna
och uppdrag av en person som är etablerad utanför unionens tullområde, vanligtvis mot betalning endast för
förädlingskostnaderna
4. förädling av durumvete till pasta
5. hänförande av varor till förfarandet för aktiv förädling upp till den kvantitet som fastställts på grundval av en balans i elighet
med artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 519/2014.
6. förädling av varor som anges i bilaga 71-02 till delegerad förordning (EU) 2015/2446, om varor framställda i unionen, med
samma 8-siffriga KN-nummer och samma handelskvalitet och tekniska egenskaper som kännetecknar de varor som ska
importeras för förädlingen i fråga, inte finns tillgängliga..
7. förädling av varor som anges i bilaga 71-02 till delegerad förordning (EU) 2015/2446, förutsatt att det är skillnader i pris
mellan varor framställda i unionen och de som ska importeras, där de jämförbara varorna inte kan användas eftersom deras
pris inte skulle göra den föreslagna kommersiella aktiviteten ekonomiskt lönsam.
8. förädling av varor som anges i bilaga 71-02 till delegerad förordning (EU) 2015/2446, förutsatt att det finns
avtalsförpliktelser, där de jämförbara varorna inte överensstämmer med avtalskraven från köparen av förädlingsprodukterna
i tredjeland, eller om, i enlighet med uppdraget, förädlingsprodukterna måste framställas av varor avsedda att hänföras till
förfarandet för aktiv förädling för att uppfylla bestämmelserna om skydd av industriell eller kommersiell äganderätt .
9. förädling av varor som anges i bilaga 71-02 till delegerad förordning (EU) 2015/2446 förutsatt att det sammanlagda värdet
av varor som hänförs till förfarandet för aktiv förädling per sökande och kalendeår för varje åttasiffrigt KN-nummer inte
överstiger 150 000 euro.
10. förädling av varor för att säkerställa att de uppfyller de tekniska villkoren för deras övergång till fri omsättning
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11. förädling av varor av icke-kommersiell natur
12. förädling av varor som framställts enligt ett tidigare tillstånd, som utfärdats efter prövning av de ekonomiska villkoren.
13. förädling av fasta och flytande fraktioner av palmolja, kokosolja, flytenade fraktioner av kokosolja, palmkärnolja, flytande
fraktioner av plamkärnolja, babassuolja eller ricinolja till produkter som inte är avsedda för livsmedelssektorn
14. förädling av produkter som ska införlivas med eller användas till civila luftfartg för vilka ett luftvärdighetsbevis har utfärdats
15. förädling av produkter som omfattas av autonomt upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning i
enlighet med rådets förordning (EG) nr 150/2003).
16. förädling av varor till prover
17. förädling av alla slag av elektroniska komponenter, delar, enheter eller andra material till informationsteknikprodukter
18. förädling av varor enligt KN-nummer 2707 eller 2710 till produkter enligt KN-nummer 2707, 2710 eller 2902
19. nedbrytning till avfall och skrot, förstöring, återvinning av delar eller komponenter
20. denaturering
21. vanliga former av hantering som avses i artikel 220 i kodexen
22. 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 till delegerad förordning
(EU) 2015/2446 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 följd av ett upphävande av medgivanden, om de hade deklarerats för övergång till fri omsättning.

3.22 Närmare uppgifter om planerad verksamhet
Beskriv arten av den verksamhet eller användning som planeras (t.ex. närmare uppgifter om de processer
som ska utföras enligt ett lönbearbetningsavtal eller typen av vanliga former av hantering inom ramen för
förfarandet för aktiv förädling) och som ska genomföras avseende varorna inom ramen för det särskilda
förfarandet. Om sökanden önskar genomföra förädlingen av varorna enligt förfarandet för aktiv förädling eller
för slutanvändning i ett tullager, ska sökanden tillhandahålla relevanta uppgifter. Ange i förekommande fall
namn, adress och befattning för övriga berörda personer. Vanliga former av hantering gör det möjligt att – för
varor som har hänförts till tullagerförfarandet eller ett förfarande för förädling – bevara varorna, förbättra
deras utseende eller marknadsmässiga kvalitet eller förbereda dem för distribution eller återförsäljning. Om
vanliga former av hantering ska genomföras inom ramen för aktiv eller passiv förädling måste en hänvisning
till de relevanta punkterna i bilaga 71-03 göras.
Tillfällig införsel: Beskriv arten av den planerade användningen av de varor som ska hänföras till
förfarandet för tillfällig införsel. Ange vilken artikel som bör tillämpas för att varorna ska kunna omfattas av
fullständig befrielse från importtullar. Vid ansökan om att få omfattas av fullständig befrielse från importtullar i
enlighet med artikel 229 eller 230: Ge en beskrivning av de varor som ska produceras samt ange
mängderna av dessa varor.
3.23 Garanti
Ange om det krävs en garanti för tillståndet i fråga. Följande koder ska användas:
0. Garanti krävs ej
1. Garanti krävs
Om svaret är ja: Ange referensnumret för den garanti som ställs för tillståndet i fråga.
Aktiv förädling: Om ansökan gäller användning av förfarandet för aktiv förädling (EX/IM), anges denna
uppgift inte, om inte exporttullar tillämpas.
Passiv förädling: Om ansökan gäller användning av förfarandet för passiv förädling, anges denna uppgift
inte, om man inte ansöker om import i förväg av ersättningsprodukter eller förädlade produkter.
3.24 Garantibelopp
Ange beloppet för den individuella garantin eller, när det gäller samlad garanti, det belopp som motsvarar
den del av referensbeloppet som anslagits till det särskilda tillståndet för tillfällig lagring eller särskilt
förfarande.
Aktiv förädling: Om ansökan gäller användning av förfarandet för aktiv förädling (EX/IM), anges denna
uppgift inte, om inte exporttullar tillämpas.
Passiv förädling: Om ansökan gäller användning av förfarandet för passiv förädling, anges denna uppgift
inte, om man inte ansöker om import i förväg av ersättningsprodukter eller förädlade produkter.
3.25 Överföring av rättighet och skyldigheter
Vid ansökan om ett tillstånd till överföring av rättigheter och skyldigheter mellan personer som är ansvariga
för förfarandet: Lämna uppgifter om den mottagande parten och de föreslagna formaliteterna för överföringen. En sådan ansökan får också lämnas in till den behöriga tullmyndigheten i ett senare skede, när
ansökan godkänts och tillståndet till ett särskilt förfarande beviljats.
3.26 Närmare uppgifter om lagringsanläggningarna
Denna uppgift ska anges bara om ansökan gäller tillstånd till tullagring CWP, CW1 eller CW2. Lämna
information om de lokaler eller eventuella andra platser för lagring i tullager som är avsedda att användas
som lagringsanläggningar. Denna information kan innehålla uppgifter om anläggningarnas fysiska egenTullblankett 1017r_20
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skaper, den utrustning som används för lagringen och, för specialutrustade lagringsanläggningar, annan
information som är nödvändig för att kontrollera efterlevnaden av artikel 202 i kommissionens delegerade
förordning (EU) 2015/2446.
3.27 Lagring av unionsvaror
Denna uppgift ska anges bara om ansökan gäller tillstånd till tullagring CWP, CW1 eller CW2. Ange (ja/nej)
om man planerar att lagra unionsvaror i ett tullager. En begäran om lagring av unionsvaror får också lämnas
in till den beslutande tullmyndigheten i ett senare skede när ansökan har godkänts och tillståndet till drift av
lagringsanläggningar har beviljats.
3.28 Beräkning av importtullbeloppet i enlighet med artikel 86.3 i kodexen
Denna uppgift anges bara om ansökan gäller tillstånd till förfarandet för aktiv förädling IPO. Ange (ja/nej) om
sökanden önskar beräkna importtullbeloppet i enlighet med artikel 86.3 i tullkodexen (EU nr 952/2013). Om
svaret är ”nej” måste artikel 85 i kodexen tillämpas, vilket innebär att beräkningen av importtullbeloppet görs
på grundval av varornas klassificering enligt tulltaxan, tullvärde, kvantitet, beskaffenhet och ursprung vid den
tidpunkt då tullskulden för dem uppkom.
3.29 Aktiv förädling, export i förväg
Denna uppgift anges bara om ansökan gäller tillstånd till förfarandet för aktiv förädling IPO. Ange (ja/nej) om
det finns planer på att exportera förädlade produkter som framställts av likvärdiga varor före importen av de
varor de ersätter. Om svaret är ja: Ange den föreslagna perioden, uttryckt i månader, inom vilken ickeunionsvarorna bör deklareras för aktiv förädling med beaktande av den tid som krävs för anskaffning av
varorna och transport av dessa till unionen.
3.30 Aktiv förädling, övergång till fri omsättning genom användning av avräkningsnota
Fältet lämnas tomt.
3.31 Passiv förädling, standardutbytessystemet
Denna uppgift anges bara om ansökan gäller tillstånd till förfarandet för passiv förädling OPO. Vid reparation
av varor får en importerad produkt (ersättningsprodukt) ersätta en förädlad produkt (det s.k. standardutbytessystemet). Ange (ja/nej) om avsikten är att använda standardutbytessystemet. Om svaret är ja: Ange
tillämplig(a) kod(er):
1. Standardutbytessystemet utan import i förväg av ersättningsprodukter
2. Standardutbytessystemet med import i förväg av ersättningsprodukter
3.32 Passiv förädling, ersättningsprodukter
Denna uppgift anges bara om ansökan gäller tillstånd till förfarandet för passiv förädling OPO. Om avsikten
är att använda standardutbytessystemet (endast möjligt vid reparation): Ange det åttasiffriga KN-numret,
handelskvaliteten och de tekniska egenskaperna för ersättningsprodukterna så att tullmyndigheterna kan
göra den nödvändiga jämförelsen mellan temporärt exporterade varor och ersättningsprodukterna. Använd
för denna jämförelse minst en av de tillämpliga koderna:
4. Provtagning, illustrationer eller tekniska beskrivningar
5. Utförande av analyser
7. Andra identifieringsmetoder.
3.33 Passiv förädling, import i förväg av ersättningsprodukter
Denna uppgift anges bara om ansökan gäller tillstånd till förfarandet för passiv förädling OPO. Ange (ja/nej)
om det finns planer på att importera ersättningsprodukter före exporten av de defekta produkterna. Om
svaret är ja: Ange den period i månader inom vilken unionsvarorna bör deklareras för passiv förädling.
3.34 Passiv förädling, import i förväg av förädlade produkter
Denna uppgift anges bara om ansökan gäller tillstånd till förfarandet för passiv förädling OPO. Ange (ja/nej)
om det finns planer på att importera förädlade produkter som framställts av likvärdiga varor före hänförandet
av unionsvaror till förfarandet för passiv förädling. Om svaret är ja: Ange perioden, uttryckt i månader, inom
vilken unionsvarorna bör deklareras för passiv förädling med beaktande av den tid som krävs för anskaffning
av unionsvarorna och transport av dessa till exportkontoret.
3.35 Lagring i tullager, tillfälligt bortförande
Denna uppgift ska anges bara om ansökan gäller tillstånd till tullagring CWP, CW1 eller CW2.Ange (ja/nej)
om det finns planer på att tillfälligt föra bort varor från tullagret under tullagerförfarandet. Ange alla nödvändiga uppgifter som anses vara relevanta för det tillfälliga bortförandet av varor. En begäran om tillfälligt
bortförande får också lämnas in till den beslutande tullmyndigheten i ett senare skede när ansökan har
godkänts och tillståndet till drift av lagringsanläggningar har beviljats.
3.36 Lagring i tullager, bortfall i procent
Denna uppgift ska anges bara om ansökan gäller tillstånd till tullagring CWP, CW1 eller CW2. Ange vid
behov detaljerade uppgifter om bortfall.
Tullblankett 1017r_20

7 (7)

4

Ytterligare uppgifter
Ytterligare uppgifter gällande ansökan.

5
5.1

Samtycke
Samtycke till offentliggörande i förteckningen över tillståndshavare
Ange (ja/nej) om sökanden samtycker till att det i den offentliga förteckningen över tillståndshavare
offentliggörs följande uppgifter om det tillstånd sökanden ansöker om:
 Tillståndshavare
 Typ av tillstånd
 Dag då tillståndet träder i kraft eller vid behov tillståndets giltighetstid
 Medlemsstat där den beslutande tullmyndigheten finns
 Behörigt tullkontor / Övervakningstullkontor
Offentliggörandet kommer att ske på Tullens eller kommissionens webbplats.

5.2 Samtycke till att beslutet skickas elektroniskt till e-postadressen för den person som ansvarar för
tullfrågor
Ange /ja/nej) om sökanden samtycker till att beslutet om ansökan skickas per e-post till den persons epostadress som ansvarar för ansökan

6

Underskrift
Datum och ort samt den persons underskrift som lämnar in ansökan, personens ställning i företaget och
namnförtydligande.

7

Bilagor
Ange hur många handlingar som bifogas till ansökan (totalantal), samt handlingarnas namn och datum. Om en
handling hänför sig till ett visst fält i ansökan, ange fältets nummer i handlingen efter handlingens datum
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