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Tullstyrelsens beslut om ibruktagande av elektroniskt deklarationsförfarande för
varor som förs in i och ut ur gemenskapen som frivilligt förfarande från och med
14.12.2009 och som obligatoriskt senast 1.1.2011
Bilaga 1. Det elektroniska deklarationsförfarandet
1 Allmänt
Deklarationsförfarande och ansvar för kostnader
Det elektroniska deklarationsförfarandet är ett förfarande där den som ansvarar för inlämnandet av
deklarationen eller den som agerar som dennes ombud (i AREX endast som direkt ombud) inlämnar alla
de deklarationsuppgifter som krävs genom att skicka ett deklarationsmeddelande till tullmyndigheten för
handläggning eller genom att avge uppgifterna via Tullens Internettjänst. Vid förfarandet tillämpas de
bestämmelser, föreskrifter och anvisningar som tullmyndigheten utfärdat, om inte annat bestäms i detta
beslut.
Den aktör som ansvarar för inlämnandet av deklarationen eller dennes ombud skickar
deklarationsmeddelandena på sin egen bekostnad och svarar för de kostnader som medförs av testning,
ibruktagande och underhåll av meddelanden i det datasystem som aktören använder.
De specifikationer som behövs vid de ändringar av kundernas datasystem som ibruktagandet av AREX
föranleder (meddelandebeskrivningar, datainnehållet i deklarationer, osv.) har publicerats på Tullens
webbplats.

2 Deklarering via meddelandetrafik
2.1 Föreskriven meddelandeform
Uppgifterna inlämnas till Tullen i form av meddelanden som följer den internationella XML-standarden
och som godkänts av Tullstyrelsen. I det tekniska förfarandet för elektroniska deklarationer ska man följa
de föreskrifter och anvisningar som Tullstyrelsens förtullningsenhet har utfärdat (Guide för
meddelandebaserade deklarering, Guide för AREX-meddelandetrafik, AREX-meddelandebeskrivning
och övriga föreskrifter och anvisningar som gäller AREX. Vad gäller deklarationen ’Anmälan om
ankomst till utförselstället’, se motsvarande ELEX-publikationer).
2.2 Deklarationsmeddelandets ankomsttid
Deklarationsmeddelandet anses ha ankommit då det har kommit fram till det datasystem som Tullen
använder. Om denna tidpunkt inte kan fastställas, anses deklarationsmeddelandet ha ankommit till Tullen
vid den tidpunkt då det skickades.
2.3 Tidpunkt för delfående av svarsmeddelandet
Svarsmeddelandet anses ha kommit till mottagarens kännedom då svarsmeddelandet har kommit fram till
det datasystem som mottagaren använder. Om denna tidpunkt inte kan fastställas, anses meddelandet ha
kommit till mottagarens kännedom vid den tidpunkt då det skickades.
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2.4 Skickande av deklarationsmeddelande
Deklarationsmeddelanden ska skickas i den form som tullmyndigheten föreskrivit. Skickandet av
uppgifter till tullmyndigheten i form av deklarationsmeddelanden sker på avsändarens ansvar.
Det tullkontor som handlägger deklarationsmeddelandet svarar för de åtgärder som orsakas av
deklarationsmeddelandets försening, av dess felaktiga innehåll eller av andra liknande omständigheter.
Tullen kan vid behov kräva att de uppgifter som anges i deklarationen uppvisas i skriftlig form eller att de
dokument som hänvisas till i deklarationen uppvisas i original.
2.5. Tillstånd att använda meddelandetrafik
Förutsättningar för beviljande av tillstånd
Deklarering som baserar sig på meddelandetrafik förutsätter att deklaranten beviljats ett särskilt tillstånd.
Tullen kan på de villkor som den bestämmer och på kundens ansökan fatta beslut om att godkänna
kunden som EDI-avsändare efter att testning utförts på godkänt sätt. Tullen för ett register över EDIavsändarna som är offentligt.
Beviljande av tillstånd att verka som EDI-avsändare i AREX förutsätter alltid att kunden även har ett
EORI-nummer. Kundansökan för AREX (Ansökan om att bli EDI-kund, införsel och utförsel (AREX))
finns på Tullens webbplats.
Ifall förutsättningarna för att bli EDI-avsändare inte uppfylls skickar Elektroniska förtullningscentralen
företaget ett beslut om avslag. Besluten som gäller EDI-tjänsterna är avgiftsfria.
Ändring och annullering av tillstånd
Tillståndet att verka som EDI-avsändare av AREX-meddelanden gäller tills vidare. Om det görs
ändringar i det program som EDI-avsändaren använder för att skapa deklarationer eller om programmet
byts ut, eller om gränssnittet som används i meddelandeförmedlingen byts ut, ska EDI-avsändaren
kontakta Elektroniska förtullningscentralen. Det ändrade eller nya programmet får inte tas i bruk innan
Tullen har godkänt alla de testmeddelanden som fastställts för kunden.
Ifall kunden vill avstå från sin status som EDI-avsändare ska denne skicka en skriftlig anmälan om detta
med ändringsblanketten för EDI-kunder.

3. Deklarering via webbtjänst
Uppgifter kan inlämnas till AREX-systemet via webbprogrammet som Tullen har på sin webbplats.
Tullen kan vid behov kräva att de dokument som hänvisas till i deklarationen uppvisas i original.
Det krävs inget separat tillstånd för att använda Tullens webbprogram. För att kunna använda AREXwebbtjänsten ska aktören dock skaffa en Katso-kod. Mer information om Katso-tjänsten och
användaridentifiering i Tullens webbtjänster hittas på Tullens webbplats.
Det är möjligt att använda webbtjänsten utan att identifiera sig med Katso-kod endast då man inlämnar
summariska införseldeklarationer som gäller landsvägstransporter.
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4. Användning av EORI-numret och den nationella tilläggsdelen
Den aktör som ansvarar för inlämnandet av deklarationen (transportansvarig eller annan aktör),
innehavaren av tillfälligt lager och ombudet, om sådant använts, ska ha EORI-nummer.
EDI-avsändare ska i meddelandet ange förutom EORI-numret även en tilläggsdel på 5 tecken som
Tullstyrelsen tilldelat och som består av en bokstav och fyra siffror, t.ex. T0001.

5. Arkivering
Meddelandena som hänför sig till det elektroniska deklarationsförfarandet och därtill hörande styrkande
handlingar ska utöver innevarande år arkiveras i tre år.

6. Ogiltigförklaring av deklaration
Tullmyndigheten ogiltigförklarar summariska införseldeklarationer som avgetts till systemet om 200
dagar och summariska utförseldeklarationer om 150 dagar efter att deklarationerna godkänts om de varor
som angetts i deklarationerna inte har uppvisats för Tullen. Vid ogiltigförklaring av övriga deklarationer
som avges till AREX-systemet behöver man inte följa dessa tidsfrister på 200 eller 150 dagar.
Tullen kan även ogiltigförklara deklarationer av tekniska eller andra skäl. I dessa situationer behöver man
inte heller följa de ovan nämnda tidsfristerna. Aktören som lämnat in deklarationen underrättas om
ogiltigförklaringen på elektronisk väg antigen med ett meddelande eller via Tullens AREX-webbtjänst.

7. Påföljder av förseelser
Om innehavare av tillstånd att verka som EDI-avsändare inte följer Tullstyrelsens beslut om förfarandet
vid elektronisk deklarering eller tillståndsvillkoren för elektronisk deklarering, kan Tullen ge en
anmärkning om felaktigt tillvägagångssätt eller i enlighet med nationell lagstiftning påföra en felavgift.
Tullen kan också annullera EDI-tillståndet antingen för viss tid eller helt och hållet.

