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Angivande av exportrestriktioner i exportdeklarationen
Ändringarna i version 5.0 av kundanvisningen jämfört med version 4.12 är:
•

Taric-villkorskoder gällande sanktionerna mot Ryssland och Vitryssland har uppdaterats i
tabellerna 1 och 3.

1 Allmänt
Den som upprättar exportdeklarationen ska se till att eventuella exportrestriktioner iakttas och att
tillbörliga anteckningar om de restriktioner som gäller varorna görs i exportdeklarationen. Tullens
exportsystem kontrollerar direkt i EU-kommissionens Taric-databas vilka restriktioner och andra
åtgärder den deklarerade varans varukod omfattas av. Om ingen anmälan har gjorts angående de
restriktioner som varorna eventuellt omfattas av så förkastar systemet exportdeklarationen.
Exportrestriktioner och exportförbud kan grunda sig antingen på EU-omfattande eller nationella
bestämmelser. Det finns också olika tillståndskrav, sanktioner och förbud med vilka man närmast
kontrollerar export till krigförande länder.
2 Principer för angivande av exportrestriktioner
Tilläggskoderna och villkorskoderna för varje varukod som omfattas av EU-restriktioner kan
kontrolleras antingen i varukodstjänsten Fintaric eller i EU:s Taric-databas Taric-konsultation.
Meddelandedeklaranter anger exportrestriktionerna och exportförbuden med hjälp av olika koder:
• som tilläggskod för särskild upplysning anges FIXAN
• som tilläggsuppgift för tilläggskoden för särskild upplysning anges villkorskoden för
ifrågavarande restriktion
Om varukoden inte omfattas av restriktioner så får restriktionskoder inte anges.
Meddelandedeklaranter ska också fylla i punkten ”Tilläggskod till varukoden” för att man ska kunna
precisera vilka av de åtgärder som hänför sig till villkorskoden som ska tillämpas på ifrågavarande
vara. De villkorskoder som meddelandedeklaranterna behöver presenteras i punkt 3, tabell 1.
Meddelandefälten där koderna anges beskrivs mer i detalj under punkt 3 i denna anvisning.
En deklarant som använder Tullens Deklarationstjänst för export kan på sidan ”Varuposterna”
klicka på knappen ”Sök fram varukodens tilläggsuppgifter” för att visa vilka eventuella restriktioner
och åtgärder som fastställts för varukoden samt vilka de olika åtgärderna är som eventuellt
kommer att tillämpas. Webbdeklaranten väljer de åtgärder som ska tillämpas direkt från de
alternativ som visas på sidan; deklaranten behöver alltså inte separat fylla i restriktionskoderna i
deklarationen.
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Om man för varorna måste uppvisa ett exporttillstånd (eller ett annat dokument) till Tullen så ska
både meddelandedeklaranter och webbdeklaranter ange tillståndet i uppgifterna om bifogade
handlingar på varupostnivå. Som handlingens kod anges villkorskoden för restriktionen enligt vad
som beskrivs i punkt 1. Därtill ska också tillståndets nummer och datum anges.
3 Exportrestriktioner
Tullen bevakar att följande exportrestriktioner iakttas:
• ämnen som bryter ner ozonskiktet
• utrotningshotade arter som omfattas av CITES-konventionen och produkter tillverkade av
dem
• arter som avses i den nationella naturvårdslagen
• internationella avfallstransporter
• farliga kemikalier
• produkter med dubbla användningsområden
• rådiamanter
• narkotika
• prekursorer till narkotika
• skjutvapen, vapendelar och patroner
• försvarsmateriel
• tortyrredskap
• kulturföremål
• radioaktiva ämnen
• krav på överensstämmelse i fråga om frukt och grönsaker
• fiskeriprodukter
• internationella sanktioner
Största delen av dessa exportrestriktioner kräver ett exporttillstånd eller en exportlicens som är en
förutsättning för att varan ska kunna hänföras till exportförfarandet. Farliga kemikalier har inte
någon separat pappershandling utan bara ett godkänt exportnummer. Nedan finns
exportrestriktionerna som åtföljs av en handling eller ett nummer samt restriktionernas
villkorskoder som också används som koder för handlingarna.
Tabell 1: Exportrestriktioner som kommer från EU:s Taric-databas samt deras villkorskoder, dvs.
dokumentkoder:
CITES (utrotningshotade växter och djur)
Ämnen som bryter ner ozonskiktet
Ämnen som bryter ner ozonskiktet (Varor som innehåller eller baserar sig på varor
som försvagar ozonskiktet och som är avsedda att användas som råvaror eller för
laboratorie- och analysändamål. KN-nummer 2903 47 00)
Individuellt tillstånd för produkter med dubbla användningsområden
Globalt tillstånd för produkter med dubbla användningsområden
Nationellt generellt tillstånd för produkter med dubbla användningsområden
Transiteringstillstånd för produkter med dubbla användningsområden
Export av produkter med dubbla användningsområden med unionens generella
exporttillstånd enligt EU-förordning (EU) nr 2021/821:
• EU001 (generellt exporttillstånd för export till Förenta staterna, Australien, Japan,
Kanada, Norge, Schweiz, Liechtenstein, Storbritannien och Nya Zeeland)
• EU002 (generellt exporttillstånd för export av vissa produkter med dubbla
användningsområden till vissa destinationer)
• EU003 (generellt exporttillstånd för export efter reparation/ersättning av vissa
produkter med dubbla användningsområden till vissa destinationer)

C400
E013
L136
X060
X070
X071
X072
X061
X062
X063
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EU004 (generellt exporttillstånd för tillfällig export för utställningar och mässor av
vissa produkter med dubbla användningsområden till vissa destinationer)
• EU005 (generellt exporttillstånd för export av vissa telekommunikationsprodukter
med dubbla användningsområden till vissa destinationer)
• EU006 (generellt exporttillstånd för export av vissa kemikalieprodukter med dubbla
användningsområden till vissa destinationer)
• EU007 (generellt exporttillstånd för export av programvaror och teknologier inom
en koncern till vissa destinationer)
• EU008 (generellt exporttillstånd för export av krypteringsteknologier till vissa
destinationer)
Rådiamanter
Prekursorer till narkotika
Exporttillstånd för varor som kan användas för tortyr och annan grym, omänsklig eller
förnedrande behandling eller för bestraffning (förordning om tortyrredskap)
Unionens generella exporttillstånd för varor som kan användas för tortyr och annan
grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller för bestraffning (förordning om
tortyrredskap)
EU-exporttillstånd för kulturföremål
Farliga kemikalier (bilaga I)
Farliga kemikalier (bilaga V)
Olagligt, orapporterat och oreglerat fiske
Exporttillstånd för skjutvapen, vapendelar och patroner. Kommersiell export med
Polisstyrelsens kommersiella utförseltillstånd; temporär privat export för ett
idrotts- eller jaktevenemang med ett av hemkommunens eller hemortens
polisinrättning beviljat innehavstillstånd/europeiskt skjutvapenpass; permanent
privat export med ett av Polisstyrelsen beviljat utförseltillstånd
Exporttillstånd för varor med vilka handeln är begränsad till bl.a. Iran, Syrien,
Libyen, Nordkorea och Ryssland
Exporttillstånd med stöd av artikel 7 i EU-förordning 2022/263
Undantag enligt artikel 2.3 i EU-förordning 833/2014
Exporttillstånd med stöd av artikel 2.4 i EU-förordning 833/2014
Exporttillstånd för produkter med dubbla användningsområden med stöd av
undantaget enligt artikel 2.5 i EU-förordning 833/201X
Exporttillstånd med stöd av artikel 3b.4 i EU-förordning 833/2014
Exporttillstånd enligt artikel 3f.4 i rådets förordning (EU) 833/2014

X064

Förbuden i artikel 3 punkt 1, punkt 2 i rådets förordning (EU) nr 833/2014 är inte
tillämpliga (se undantagen i artikel 3 punkt 6)

Y818

Exporttillstånd enligt artikel 3.6 i rådets förordning (EU) 833/2014

X819

Exporttillstånd enligt artikel 3h.4 i rådets förordning (EU) 833/2014
Exporttillstånd enligt artikel 3c.6 i rådets förordning (EU) 833/2014
Exporttillstånd enligt artikel 3k.5 i rådets förordning (EU) 833/2014
Exporttillstånd enligt artiklarna 2.4 b eller artikel 2a.4 b i rådets förordning (EU)
nr 2014/833
Förbuden enligt artiklarna 1e.1 och 1f.1 i förordning (EG) nr 765/2006 är inte
tillämpliga (se undantagen i artiklarna 1e.3 och 1f.3)

X823
X830
X834
X836

•

Exporttillstånd enligt artiklarna 1e.4 och 1fa.1 i förordning (EG) nr 765/2006
Förbuden enligt artiklarna 1e.1 och 1f.1 i rådets förordning (EG) nr 765/2006 är
inte tillämpliga (se avtalsundantagen i artikel 1f.5)
Exporttillstånd för varor med vilka handeln är begränsad till Nordkorea

X065
X066
X067
X068
C034
X035
E990
C068
E012
Y915
Y919
C673
E020

C052
X985
Y987
X990
X991
X992
X817

Y802
Y803
Y804
C069
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Förhandstillstånd gällande Libyen för varor som skulle kunna användas för
smuggling av migranter och för människohandel
Transportdokument enligt bilaga VII till förordningen om transport av avfall (export
av grönt avfall för återvinning)
Transportdokument enligt bilaga 1B till förordningen om transport av avfall
(Movement document)
Anmälningsdokument enligt bilaga 1A till förordningen om transport av avfall
(Notification document)

C070
C672
C670
C669

Tabell 2: Exportrestriktionerna och deras koder enligt den nationella restriktionstabellen:
Strålsäkerhetscentralens tillstånd för radioaktiva ämnen
Polisstyrelsens utförseltillstånd för gassprayer
Exporttillstånd för försvarsmateriel; individuellt överföringstillstånd för försvarsmateriel
till Norge, Island eller Liechtenstein; globalt överföringstillstånd för försvarsmateriel till
Norge, Island eller Liechtenstein
Export av försvarsmateriel till Norge, Island och Liechtenstein med ett generellt
överföringstillstånd från försvarsministeriet
Exporttillstånd för narkotika av Säkerhets- och utvecklingscentret för
läkemedelsområdet (Fimea)
Intyg om överensstämmelse för frukt och grönsaker
Intyg om överensstämmelse för färska citrusfrukter
Nationellt exporttillstånd för kulturföremål
NTM-centralens exporttillstånd för arter som avses i naturvårdslagen
Överföringsintyg för explosiva varor vid export till Norge, Island eller Liechtenstein

5008
5016
5007

5027
5021
5002
5019
5003
5005
5009

4 Negationskoder för exportrestriktioner och exportförbud
Under en och samma varukod kan det finnas både sådana varor som omfattas av
exportrestriktioner och exportförbud och sådana varor som inte gör det. För varor som inte
omfattas av dylika exportrestriktioner eller exportförbud finns det i Taric-databasen s.k. negativa
villkorskoder (med formen Y9xx) och negativa tilläggskoder (3201, 4099 och 4999). Genom att
använda dessa koder anger den som lämnar in exportdeklarationen att fastän varukoden omfattas
av exportrestriktioner eller exportförbud, så är varan inte den som avses i exportrestriktionen.
Tabell 3: Negativa villkorskoder
Undantag från exportförbudet till Nordkorea (behörig myndighets tillstånd för
försäljning av flygbränsle)
De deklarerade varorna återfinns inte i Washington-konventionen (CITES)
Varan ingår inte i förteckningen över produkter med dubbla användningsområden
Andra varor än de som beskrivs som ozonnedbrytande ämnen i OZ-fotnoterna till
åtgärden
Varorna finns inte med i EU:s förteckning över kulturföremål
Andra varor än de som beskrivs i TR-fotnoterna till åtgärden som hänför sig till
förordningen om tortyrredskap
Andra varor än de som beskrivs i TR-fotnoterna till åtgärden (708) som hänför sig till
förordningen om tortyrredskap
Varor som omfattas av förordningen om tortyrredskap men som kommer att användas
av en medlemsstats militära eller civila personal som deltar i en fredsbevarande eller
konflikthanterande styrka som har sänts ut av EU eller FN i ett tredjeland, eller i en
försvarsverksamhet som grundar sig på avtal mellan medlemsstater och tredjeländer

Y034
Y900
Y901
Y902
Y903
Y904
Y906

Y907
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De deklarerade varorna omfattas inte av rådets förordning (EG) nr 1984/2003 om ett
system för rapportering av statistik över tonfisk, svärdfisk och storögd tonfisk
Andra varor än de som omfattas av bilaga I till förordning (EG) nr 689/2008 om farliga
kemikalier
Andra varor än de som omfattas av bilaga V till förordning (EG) nr 689/2008 om farliga
kemikalier
Andra varor än de som beskrivs i de fotnoter som är knutna till åtgärden och som
hänför sig till exportkontrollen av sanktioner för varor med vilka handel är begränsad
bl.a. till Syrien, Libyen, Nordkorea och Ryssland.
Sådana varor som tillfälligt exporteras av representanter för FN, EU, medier o.d.
enbart för personligt bruk på vilka man inte tillämpar förbudet som hänför sig till
exportkontrollen av sanktioner för varor med vilka handel är begränsad bl.a. till Iran,
Syrien, Libyen, Nordkorea, Myanmar, Elfenbenskusten, Uzbekistan och Zimbabwe
och Ryssland
Restriktioner tillämpas inte gällande skyddsdräkter, inbegripet skottsäkra västar och
militära hjälmar som tillfälligt exporteras till Ryssland av Förenta nationernas,
Europeiska unionens, gemenskapens eller dess medlemsstaters personal, mediernas
företrädare samt biståndsarbetare, arbetare inom utvecklingssamarbete och åtföljande
personal och som är avsedda enbart för personligt bruk.
Andra varor än päls av katt och hund enligt förordning (EG) nr 1523/2007 av den 11
december 2007 (EUT L 343, 27.12.2007); import och export av päls av katt och hund
och varor som innehåller sådan päls är förbjudet med stöd av nämnda EU-förordning
Varan är inte sådant avfall som avses i förordningen om transport av avfall (EG) nr
1013/2006
Varorna omfattas inte av exportrestriktioner i fråga om kvicksilver, kvicksilverföreningar
eller kvicksilverblandningar enligt bilaga 1, artikel 3 i kvicksilverförordningen (EU)
2017/852 eller av exportförbud för produkter med tillsatt kvicksilver enligt artikel 5,
bilaga 11.
Export för forskning eller utveckling samt för medicinska eller analytiska ändamål där
man inte tillämpar på varorna de i förordning 1102/2008 angivna exportförbuden på
metalliskt kvicksilver, vissa kvicksilverföreningar och vissa kvicksilverblandningar
Andra fiskeriprodukter än de som omfattas av EU:s förordningar om olagligt fiske
(1005/2008 och 1010/2009), dvs. bl.a. fiskeriprodukter från sötvatten,
vattenbruksprodukter från yngel och larver, akvariefiskar.
Varorna är inte sådana skjutvapen, vapendelar, komponenter eller ammunition som
avses i EU-förordningen 258/2012

Y909
Y916
Y917
Y920

Y921

Y922
Y923
Y924

Y925
Y927
Y934

Varorna omfattas inte av förordning (EU) nr 1332/2013 om restriktiva åtgärder
gällande syriska kulturföremål

Y935

Omfattar endast sådana i bilaga II till rådets förordning (EU) nr 833/2014 listade varor
under varukoderna 8413 50, 8413 60, 8431 39 00, 8431 43 00 och 8431 49 som inte
är på väg till Ryssland för användningsändamål som förbjuds genom sanktionerna.
Med förbjudna användningsändamål avses oljeprospektering och -utvinning i djupa
vatten, oljeprospektering och -utvinning i arktiska områden eller skifferoljeprojekt.
Förbudet tillämpas inte på varor som är nödvändiga för officiella ändamål vid en
medlemsstats diplomatiska eller konsulära beskickningar i Nordkorea eller för
internationella organisationer som åtnjuter immunitet enligt internationell rätt, eller på
personliga tillhörigheter tillhörande deras personal.
En transaktion som rör varor avsedda för humanitära ändamål som godkänts av en
medlemsstats behöriga myndighet (hänför sig till sanktionerna mot Nordkorea).

Y939

Y946

Y947
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Andra varor än de som beskrivs i de fotnoter som är knutna till åtgärden och som
hänför sig till exportkontrollen till följd av sanktionerna mot Iran
Kravet på förhandstillstånd enligt sanktionerna mot Libyen tillämpas inte på sådan
direkt eller indirekt överföring eller export av produkter till den libyska regeringen som
genomförts av medlemsstaters myndigheter
Andra varor än de som beskrivs i de fotnoter som är knutna till åtgärden och som
hänför sig till exportkontrollen till följd av sanktionerna mot Libyen
Andra varor än de som beskrivs i de fotnoter som är knutna till åtgärden och som
hänför sig till exportkontrollen till följd av sanktionerna mot Nordkorea
Andra varor än de som beskrivs i de fotnoter som är knutna till åtgärden och som
hänför sig till exportkontrollen till följd av sanktionerna mot Iran
Undantag enligt artikel 2.2 i EU-förordning 2022/263
Avtalsundantag enligt artikel 3b.3 i EU-förordning 833/2014
Avtalsundantag enligt artikel 3c.5 i EU-förordning 833/2014
Andra varor än varor med dubbla användningsområden som avses i artikel 2.1 i EUförordning 833/2014
Andra varor än varor som är lämpade att användas vid oljeraffinering och som avses i
artikel 3b.1 i EU-förordning 833/2014
Andra varor än de som omfattas av de förbud som definieras i artiklarna 1e.1 och 1f.1 i
förordning (EG) nr 765/2006
Förbuden enligt artikel 1s i rådets förordning (EG) nr 765/2006 är inte tillämpliga (se
avtalsundantagen i artikel 1s.3)
Andra varor än de som omfattas av förbuden enligt artikel 5i.1 i förordning (EU) nr
833/2014 (sedlar i euro)
Förbuden enligt artikel 1s.1 i rådets förordning (EG) nr 765/2006 är inte tillämpliga (se
undantagen i artikel 1s.2)
Förbuden enligt artikel 5i.1 i rådets förordning (EU) nr 833/2014 är inte tillämpliga (se
avtalsundantagen i artikel 5i.2)
Andra varor än de som berörs av de förbud som definieras i artikel 1za.1 i förordning
(EC) nr 765/2006
Förbuden i artikel 1za.1 i rådets förordning (EC) nr 765/2006 är inte tillämpliga (se
avtalsundantagen i artikel 1za.2)
Andra varor än de som berörs av de förbud som definieras i artikel 3f.1 i förordning
(EU) nr 833/2014
Förbuden i artikel 3f punkt 1 i rådets förordning (EU) nr 833/2014 är inte tillämpliga (se
undantagen i artikel 3f punkterna 3 och 4)
Förbuden i artiklarna 3.1 och 3.2 i rådets förordning (EU) nr 2014/833 är inte
tillämpliga (se avtalsundantagen i artikel 3.4)

Y949
Y952
Y953
Y957
Y966
Y983
Y993
Y994
Y995
Y996
Y801
Y809
Y810
Y811
Y812
Y813
Y814
Y815
Y816
Y820

Andra varor än de som berörs av de förbud som definieras i artikel 3h.1 i förordning
(EU) nr 833/2014

Y821

Förbuden i artikel 3h.1 i rådets förordning (EU) nr 2014/833 är inte tillämpliga (se
undantagen i artiklarna 3h.2 och 3h.3)

Y822

Andra varor än de som berörs av de förbud som definieras i artikel 3g.1 i
förordning (EU) nr 833/2014

Y824

Förbuden i artikel 3g.1 i rådets förordning (EU) nr 833/2014 är inte tillämpliga
(se avtalsundantagen i artikel 3g.2)

Y825

Förbuden i artikel 3k.1 i rådets förordning (EU) nr 833/2014 är inte tillämpliga
(se avtalsundantagen i artikel 3k.3)

Y832
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Förbuden i artikel 3k.1 i rådets förordning (EU) nr 833/2014 är inte tillämpliga
(se avtalsundantagen i artikel 3k.4)

Y833

Tabell 4: Negativa tilläggskoder för varukoder
Varorna omfattas inte av restriktioner enligt förordning (EG) nr 1210/2003, EUT L 169,
om irakisk kulturegendom
Varorna nämns inte i förordning (EG) nr 1005/2009, dvs. varor och ämnen som inte
innehåller ämnen som bryter ner ozonskiktet. Denna negativa tilläggskod för
ozonbegränsning gäller endast följande varukoder: Kapitel 32, 38249070, kapitel 39,
8415-841960, 845110-84778019, kapitel 86, 8701-8709, 871610, kapitel 89. I fråga
om övriga varukoder som omfattas av ozonbegränsning ska den negativa
villkorskoden Y902 användas som negationskod.

4099
4999

5 Anvisningar till meddelandedeklaranter
5.1 Varor som omfattas av exportrestriktioner
För EU-restriktioner anger man bland uppgifterna om varuposten koden för särskild upplysning
FIXAN samt därefter som tilläggsuppgift exportrestriktionens åtgärdskod som är densamma som
dokumentkoden i tabell 1 ovan.
Både för EU-restriktioner och nationella restriktioner anger man som varupostens bilagda
handlingar (handling, nummer, datum) exporttillståndets dokumentkod samt tillståndets nummer
och datum.
Om varukoden har ett Taric-tilläggsnummer, anges det efter det 8-siffriga Taric-numret, dvs.
varukoden (Taric-tilläggsnummer).
Exempel:
•

CITES-varor:
o Särskilda upplysningar om varuposten: kod FIXAN, tilläggsuppgift C400
o Varupostens bilagda handlingar: C 400, tillståndsnummer och -datum

•

Produkter med dubbla användningsområden, export med individuellt tillstånd:
o Särskilda upplysningar om varuposten: kod FIXAN, tilläggsuppgift X060
o Varupostens bilagda handlingar: X060, tillståndsnummer och -datum

•

Produkter med dubbla användningsområden, export med unionens generella exporttillstånd
(EU001-EU008):
o Särskilda upplysningar om varuposten: kod FIXAN, tilläggsuppgift X061-X068
o Varupostens bilagda handlingar: X061-X068 (=tillståndets nummer), tillståndets
datum (=exportdag)

•

Skjutvapen:
o Särskilda upplysningar om varuposten: kod FIXAN, tilläggsuppgift E020
o Varupostens bilagda handlingar: E020, tillståndsnummer och -datum

•

Radioaktiva ämnen:
o Särskilda upplysningar om varuposten: kod FIXAN, tilläggsuppgift 5008
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o
•

Varupostens bilagda handlingar: 5008, tillståndsnummer och -datum

Finska kulturföremål:
o Särskilda upplysningar om varuposten: kod FIXAN, tilläggsuppgift 5003
o Varupostens bilagda handlingar: 5003, tillståndsnummer och -datum

5.2 Fall där exportrestriktionen inte gäller en vara vars varukod eventuellt omfattas av en restriktion
Såsom det framgår av punkt 4 ovan så kan det hända att en vara inte omfattas av en
exportrestriktion trots dess varukod. Då ska man dock ange koden för särskild upplysning FIXAN
och efter den som tilläggsuppgift en negationskod för exportrestriktionen enligt punkt 4. I fälten
för bilagda handlingar ska då inget anges.
Om varukoden har ett Taric-tilläggsnummer, anges det efter den 8-siffriga varukoden i sitt eget fält
(Taric-tilläggsnummer).
Exempel:
•

Varukoden 9113 90 00 för urarmband av läder kan omfattas bl.a. av en CITES-restriktion,
en exportrestriktion för irakiska kulturföremål eller en exportrestriktion för EU:s
kulturföremål, men i själva verket är urarmbanden i fallet i fråga sådana att ingen av dessa
restriktioner gäller dem
o Särskilda upplysningar om varuposten: kod FIXAN tilläggsuppgift Y900 (de
deklarerade varorna återfinns inte i Washington-konventionen (CITES))
o Särskilda upplysningar om varuposten: Kod FIXAN tilläggsuppgift Y903 (de
deklarerade varorna finns inte med i EU:s förteckning över kulturföremål)
o Taric-tilläggsnummer: 4099 (de deklarerade varorna är inte irakisk kulturegendom)
Texterna inom parentes efter koderna anges inte.

•

Varukoden 8515 31 00 för svetsmaskiner som kan vara produkter med dubbla
användningsområden; vid export av dessa till Iran eller Nordkorea kan det eventuellt vara
fråga om export av militära varor och militär teknik som omfattas av sanktioner, men för
svetsmaskinerna i fråga gäller inte dessa restriktioner
o Särskilda upplysningar om varuposten: FIXAN, tilläggsuppgift Y901 (varor som inte
ingår i förteckningen över produkter med dubbla användningsområden)
o Särskilda upplysningar om varuposten: FIXAN, tilläggsuppgift Y920 (andra varor än
de som beskrivs i de fotnoter som är knutna till åtgärderna MG och TM
(exportkontroll av varor med vilka handel är begränsad till bl.a. Iran, Syrien,
Nordkorea, Myanmar, Elfenbenskusten, Uzbekistan och Zimbabwe))
Texten inom parentes efter koden anges inte.

Om en och samma varukod omfattar både tillståndspliktiga varor och varor utan tillstånd så ska de
deklareras som separata varuposter.
5.3 Angivande av exporter som inte omfattas av exportrestriktionerna i den nationella tabellen över
restriktioner
Exportrestriktionerna i den nationella tabellen över restriktioner har inte motsvarande
negationskoder som exportrestriktionerna i EU:s Taric-databas. Vid angivandet av exporter som
omfattas av restriktioner handlar man alltid i enlighet med punkt 5.1, d.v.s. anger alltid rätt
dokumentkod (=åtgärdskod). Vid angivandet av exporter som inte omfattas av restriktionerna i den
nationella tabellen över restriktioner ska man däremot inte ange något om exportrestriktioner.
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5.4 Tillståndsanteckningar och handläggning av tillstånd hos Tullen
Genom att använda negationskoder tar aktören ställning till huruvida de varor som denne
exporterar är underställda restriktioner och meddelar sedan till Tullen att det inte är fråga om varor
som omfattas av restriktioner. Om ett tillbörligt exporttillstånd inte har angetts i en exportdeklaration
som redan har överlåtits till exportförfarandet så godkänner Tullen inte kundens begäran om
rättelse utan deklarationen ogiltigförklaras. Tullen varken handlägger eller gör anteckningar i
exporttillstånden i efterhand, när varorna inte längre kan kontrolleras.
5.5 Deklarationer som avges under reservförfarande
Tulldeklarationerna för reservförfarande kan inges med reservförfarandeblanketter enligt
anvisningarna gällande reservförfarande. När reservförfarandeblanketten ESS eller SAD används,
ska koden för särskild upplysning och dess tilläggsuppgifter anges i fält 44. Om restriktionen
omfattas av ett Taric-tilläggsnummer, anges det i fält 33 efter den egentliga varukoden.

