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Bilaga 2. Deklarationer som lämnas in i meddelandeform till AREX-systemet och
Tullens svarsmeddelanden samt fasindelningen för ibruktagandet av Tullen
Internettjänst
14 december 2009
Tullen tar i bruk fas 1 av AREX-systemet. Kunderna kan på elektronisk väg via ett allmänt servicenät
inlämna följande deklarationer till Tullen: summariska införseldeklarationer, summariska deklarationer
för tillfällig lagring av varor, anmälningar om uppvisande vid införsel, summariska utförseldeklarationer,
anmälningar om uppvisande vid utförsel samt anmälningar om utförsel. Tullen svarar på dessa
deklarationer med svarsmeddelanden.
Följande meddelanden som gäller varor som införs, utförs eller transiteras tas i bruk:
Meddelandekod Namn på engelska

Namn på finska

IE313

Entry Summary
Declaration
amendment
Entry Summary
Declaration
Diversion request
Import

Saapumisen
yleisilmoituksen
korjaussanoma
Saapumisen yleisilmoitus

IE344

Subsequent arrival
notification

IE347

Arrival notification

IE547

Export Manifest
Presentation
Exit Notification
Exit Summary
Declaration
Amendment
Exit Summary
Declaration Export

Yleisilmoitus tavaroiden
väliaikaista varastointia
varten
Saapumisen
esittämisilmoitus
Poistumisen
esittämisilmoitus
Poistumisilmoitus
Poistumisen
yleisilmoituksen
korjaussanoma
Poistumisen yleisilmoitus

IE315
IE323

IE590
IE613

IE615

Diversioilmoitus

Namn på svenska samt
kompletterande
beskrivningar
Korrigering av summarisk
införseldeklaration
Summarisk
införseldeklaration
Anmälan om avvikelse från
bindande färdväg (MRN
uppräknas)
Summarisk deklaration för
tillfällig lagring av varor
Anmälan om uppvisande
vid införsel
Anmälan om uppvisande
vid utförsel
Anmälan om utförsel
Korrigering av summarisk
utförseldeklaration
Summarisk
utförseldeklaration

Förutom de ovan nämnda deklarationsmeddelandena som skickas av kunder tas följande motsvarande
svarsmeddelanden som Tullen skickar i bruk:

Meddelandekod Namn på engelska

Namn på finska

IE100

Ask for documents

Lisäselvityspyyntö

IE304

Entry Summary

Saapumisen

Namn på svenska samt
kompletterande
beskrivningar
Begäran om
tilläggsutredning
Godkännande av korrigering
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IE316

IE322
IE325

IE328

IE330
IE345
IE348

IE351

IE361
IE522
IE525
IE548

IE561
IE593
IE604

IE628

IE399
IE398

Declaration
Amendment
Acceptance
Rejection (national
name)

yleisilmoituksen
korjauksen
hyväksymissanoma
Hylkäyssanoma

Entry release rejection Tuonti yhteisöalueelle
kielletty
Diversion request
Diversion
Acknowledgement
hyväksymissanoma
Entry Summary
Declaration
Acknowledgement
Entry release
Subsequent arrival
notification validation
Arrival notification
validation

Preventive/prohibitive
measures/control
notification
Import control
decision notification
Exit Release
Rejection
Exit Release
Notification
Export Manifest
Validation
Exit Control Decision
Notification
Exit Notification
Acceptance
Exit Summary
Declaration
Amendment
Acceptance
Exit Summary
Declaration
Acknowledgement
Error
Cancellation

Saapumisen
yleisilmoituksen
hyväksymissanoma
Tuonti yhteisöalueelle
sallittu
Yleisilmoituksen
hyväksymissanoma
Saapumisen
esittämisilmoituksen
vastaussanoma
Ennakkoilmoitus tullin
toimenpiteistä
Ilmoitus kontrollitoimista
Vienti yhteisöalueelta
kielletty
Vienti yhteisöalueelta
sallittu
Poistumisen
esittämisilmoituksen
hyväksyminen / hylkäys
Ilmoitus tarkastuksesta
Poistumisilmoituksen
hyväksyminen
Poistumisen
yleisilmoituksen
korjauksen
hyväksymissanoma
Poistumisen
yleisilmoituksen
hyväksymissanoma
Virhesanoma
Mitätöintisanoma

av summarisk
införseldeklaration
Meddelande om avslag,
ersätter meddelandena
IE405, IE424, IE446, IE449,
IE605 och IE616
Införsel till gemenskapen
förbjuden
Godkännande av anmälan
om avvikelse från bindande
färdväg
Godkännande av summarisk
införseldeklaration
Införsel till gemenskapen
tillåten
Godkännande av summarisk
deklaration
Svarsmeddelande för
anmälan om uppvisande vid
införsel (godkännande eller
avslag)
Föranmälan om
förebyggande/hindrande
åtgärder/kontroll
Anmälan om
kontrollåtgärder
Utförsel ur gemenskapen
förbjuden
Utförsel ur gemenskapen
tillåten
Godkännande/avslag av
anmälan om uppvisande vid
utförsel
Beslut om granskning
Godkännande av anmälan
om utförsel
Godkännande av korrigering
av summarisk
utförseldeklaration
Godkännande av summarisk
utförseldeklaration
Felmeddelande
Meddelande om
ogiltigförklaring
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IE900

Control

Kontrollisanoma

Kontrollmeddelande

Mars 2010: Webbtjänsten tas i bruk och användningen inom meddelandetrafiken utvidgas
I mars 2010 tas den första delen av Tullens AREX-webbtjänst i bruk. Den här delen är avsedd för
utförseldeklarationer. För att kunna använda AREX-webbtjänsten ska aktören skaffa en Katso-kod. Mer
information om Katso-tjänsten och användaridentifiering i Tullens webbtjänster hittas på Tullens
webbplats.
Inom meddelandetrafiken kan kunder förutom de ovan nämnda deklarationerna också avge
deklarationsmeddelanden om mottagande och lossningsresultat som gäller tillfällig lagring. Tullen svarar
på deklarationerna med svarsmeddelanden.
Följande deklarationsmeddelanden för kunder tas i bruk:
Meddelandekod Namn på engelska

Namn på finska

IE007

Vastaanottoilmoitus

IE044
IE323

Arrival notificaton

Unloading report
Diversion request
Import

Purkaustulos
Diversioilmoitus

Namn på svenska samt
kompletterande beskrivningar
Anmälan om mottagande
Anmälan om mottagande är ett
meddelande som innehavaren av
tillfälligt lager skickar till
Tullen. Meddelandet skickas när
varorna har anlänt och är redo
att lossas. Tullen svarar genom
att skicka ett preliminärt
lossningsresultat av transporten.
Lossningsresultat
Anmälan om avvikelse från
bindande färdväg (s.k. Entry
Key-uppgifter används)

Förutom de ovan nämnda deklarationsmeddelandena som skickas av kunder tas följande motsvarande
svarsmeddelanden som Tullen skickar i bruk:

Meddelandekod Namn på
engelska

Namn på finska

IE329
IE316

Entry details data
Rejection
(national name)

Purkaustulosolettama
Hylkäyssanoma

IE326

Unloading Report
Acceptance

Purkaustuloksen
hyväksymissanoma

Namn på svenska samt
kompletterande
beskrivningar
Preliminärt lossningsresultat
Meddelande om avslag,
ersätter meddelandena IE405,
IE424, IE446, IE449, IE605
och IE616
Meddelande om godkännande
av lossningsresultat
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För varor som förs ut ur EU sjövägen eller med järnväg är det obligatoriskt att avge anmälan om ankomst
till utförselstället, anmälan om uppvisande vid utförsel och anmälan om utförsel fr.o.m. den 3 maj 2010,
antingen via webbtjänsten eller meddelandetrafik. Tullen kommer överens om tidtabellen för
ibruktagandet av deklarationsförfarandet individuellt med varje kund.
För varor som förs ut ur EU med flyg ska dessa deklarationer senast inlämnas fr.o.m. den 1 januari 2011.
Juni 2010: Användningen utvidgas i webbtjänsten och ett alternativt gränssnitt för
meddelandetrafik tas i bruk
Under sommaren 2010 tas den andra delen av Tullens AREX-webbtjänst i bruk. Den här delen omfattar
införseldeklarationer och deklarationer om tillfällig lagring.
I meddelandetrafiken mellan kunden och Tullen tas Web Service-gränssnittet i bruk som ett alternativ till
det gränssnitt som förutsätts av de operatörer som sköter meddelandetrafiken.
December 2010: Användningen av det alternativa gränssnittet för meddelandetrafik utvidgas
I december 2010 tas Web Service-gränssnittet i bruk i meddelandetrafiken mellan kunden och Tullen
även för exportsystemets (ELEX) del. Deklarationsmeddelandet om ankomst till utförselstället avges till
ELEX-systemet.
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