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Detta beslut ersätter Tullstyrelsens beslut 48/010/2002 (TMD 78/2002) 
 
 
Tullstyrelsens beslut om möjligheten att ersätta det administrativa 
dokumentet (SAD) med faktura i fråga om exportförsändelser av ringa värde 
 
I mars 2002 gavs alla exportörer möjlighet att anmäla försändelser med ett värde understigande 
500 euro till exportförfarande med en faktura som uppfyller vissa kriterier. Nu ändras beslutet så 
att möjligheten utvidgas att gälla alla försändelser med ett värde understigande 1000 euro. 
Föreskriften börjar tillämpas den 1 januari 2003. 
 
Allmänt 
 
Hänförandet till exportförfarande förutsätter antingen tulldeklaration på ett enhetsdokument 
(SAD-blankett) eller på något annat dokument när något av de förenklade förfarandena enligt 
artiklarna 282 - 288 i tillämpningskodexen (EEG 2454/93) tillämpas. I dessa förenklade fall skall 
det andra dokumentet, t.ex. fakturan, vara försett med stämpeln enligt bilaga 62 i 
tillämpningskodexen (hemförtullning) eller med texten "förenklad export" på något 
gemenskapsspråk samt i båda fallen med närmare bestämda uppgifter. Dessa förenklingar kräver 
alltid tullmyndighetens tillstånd där villkoren fastsälls närmare. Anvisningar om detta har 
meddelats i samband med anvisningarna för ifyllande av exportdeklarationen i TMD 186/97. 
 
Utöver ovan nämnda förenklingar medges nu med stöd av artikel 289 i tillämpningskodexen 
möjlighet till följande förenkling som kan utnyttjas av alla exportörer: 
 
 
Förenklat förfarande för försändelser av ringa värde (under 1000 euro) 
 
Om värdet på de varor som upptas i en exporttulldeklaration understiger 1000 euro, kan varorna 
hänföras till exportförfarande på en faktura, om följande villkor är uppfyllda. 
 
1. Fakturan innehåller följande uppgifter: 
- exportörens namn, adress och FO-nummer 
- namn på eventuellt ombud 
- bestämmelseland 
- mottagarens namn och adress 



- varubeskrivning och antal förpackningar (kolliantal) 
- varornas nettovikt 
- varornas värde. 
 
2. Fakturan har undertecknats av exportören. 
 
3. TMD 78/2002 står skrivet på fakturan. 
 
4. Försändelsen avser export där tullförfarandekoden är 1000 eller 1040. 
 
5. Utfartstullkontoret enligt artikel 793.2 i tillämpningskodexen är beläget i Finland. 
 
6. Försändelsen upptar inga varor som vid export kräver myndighetstillstånd eller något annat 
dokument eller som omfattas av exportrestriktioner. 
 
Någon kompletterande deklaration behöver inte lämnas in. 
 
Denna förenkling kan utan särskilt tillstånd utnyttjas av alla exportörer .  
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