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Standardtulldeklaration för tullagring: hanteringsprocessen för en enskild
deklaration

Kunden

Standarddeklaration för
tullagring till
Tullen

Godtagande +
MRN

Tullen

Om avslag, inget MRN

Korrigering
Svar på Tullens begäran om
tilläggsutredning eller
felmeddelande; eller:
Annat fritt formulerat
meddelande till Tullen

Begäran om ändring eller
ogiltigförklaring: meddelande
från e-tjänsten eller
meddelande med namnet:
Fritt formulerad kontakt

Begäran om tilläggsutredning

Frigörande för
förfarandet(frigö

Felmeddelande

randebeslut)

Tullens meddelanden

Alternativ: Beslut
om
ogiltigförklaring
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Ändringsbeslut eller avslag
på begäran om ändring
Beslut om ogiltigförklaring
eller avslag på begäran om
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Beslutsutskrifter
• Om deklarationen har ingetts i e-tjänsten, syns
frigörandebeslutet i PDF format i tjänsten

• Meddelandedeklaranten får beslutsuppgiften som ett
frigörandemeddelande i XML format
• Formbundna beslutsutskrifter (pdf) från Tullen kan
begäras särskilt (i meddelandetrafiken)
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Hänförande av varor till tullagerförfarandet genom registrering i
bokföringen:
EIR tillståndshavarens deklarationer i tulldeklarationskedjan
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Hänförande av varor till tullagerförfarandet genom registrering i
bokföringen: handläggningsprocessen gällande en enskild
deklaration
Aktörens registrering i bokföringen motsvarar godtagande av tulldeklarationen

Anmälan av varors ankomst till Tullen efter registrering i bokföringen
• Tullen registrerar anmälan och meddelar MRN:t

Tullen frigör varan till förfarandet och skickar alltid frigörandebeslutet till deklaranten.
• I tillståndet specificeras en eventuell tidsfrist för när frigörandeuppgifterna ska
skickas
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Anmälan om avslutande till UTU-systemet
•

Tullagringen avslutas med följande tulldeklaration

•

Innehavaren av tullagertillstånd skickar till Tullen anmälan om avslutande för de
tullagerdeklarationer för vilka följande tulldeklaration har ingetts

•

En anmälan om avslutande ska inges oberoende om varor hänförts till tullagerförfarandet med
en standardtulldeklaration eller genom en registrering i deklarantens bokföring (EIR)

•

När MRN:t för tullagring har avslutats i UTU-systemet, kan man inte längre i den påföljande
tulldeklarationen hänvisa till det eller dess enskilda varupostnummer

•

Lagerkoden, som angavs när varorna hänfördes till förfarandet, ska anges i anmälan om
avslutande
• Ta i beaktande om varorna har erfordrats mellan lager i samma lagertillstånd
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Uppgifter som ska anges i tulldeklarationen
•

Uppgifterna i tulldeklarationen kan delas upp i tre delar
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Deklarationens innehåll: aktörsuppgifter med nya
namn
En ny obligatorisk uppgift är att
tullagertillståndets kod (FICW….) ska uppges
I meddelandet ska även lagrets tillståndstyp
anges samt tillståndshavarens EORI-nummer
och namn, samt lagerkoden

Namnet på den som inger deklarationen, dvs.
deklaranten och dennes kontaktuppgifter anges
vid punkten ”Kontaktperson” i den nya etjänsten
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Deklarationens innehåll: Aktörerna i tullagerdeklarationen
Deklarant

Innehavare av
lagertillstånd

Importör

Ombud

Person som lämnar
in deklarationen =
deklarant eller
ombud

Import Ab

Import Ab (privat lager)

Import Ab

-

Import Ab

Logistik Ab

Logistik Ab (privat
lager)

Lagerbolagets kund

-

Logistik Ab

Logistik Ab

Logistik Ab (allmänt
lager)

Lagerbolagets kund

-

Logistik Ab

Import Ab

Import Ab (privat eller
allmänt lager)

Import Ab

Speditions Ab

Speditions Ab

Import Ab

Lager Ab (allmänt
lager)

Import Ab

Speditions Ab

Speditions Ab

Lager Ab

Lager Ab (allmänt
lager)

Lagerbolagets kund

Speditions Ab

Speditions Ab
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Aktörer i deklarationen – att beakta
•

Deklarantens och ombudets EORI-nummer ska alltid anges, namnoch kontaktuppgifter matas in i Tullens system utifrån numret
• Ska anges rätt (form FI1234567-8)
• I deklarationer i det nya tullklareringssystemet ersätts aktörens
T-koder (form T0001) med tullkontorskoden (form 001)
• Importören måste inte ha ett EORI, som identifieringsnummer
kan hen t.ex. använda företaget FO- eller VAT-nummer
•

Tullen uppmanar deklaranterna att skaffa sig ett EORI-nummer
så fort som möjligt, om deklarantföretaget inte ännu har ett
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EORI-nummer som
saknades eller var
angivet i fel form var
det vanligaste felet i
Tullens
kvalitetskontroll av
deklarationer för
tullagring i
september-oktober
2018
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Varans förvaringsplats – exempel på ändringen av
koder
Kodförteckning 157 - kod för
identifieringsmetod av förvaringsplats enligt
den nya lagstiftningen

Kvalificeraren för plats anges nu i
kodlistan 114
SAD 30 kod för förvaringsplats: Plats där
deklaranten vill att varan granskas. Frivillig uppgift.
Förvaringsplatsens kvalificerare finns i
kodförteckning 0114. Ange också till exempel
lagerkod vid behov.
Kodförteckning 114:
L
O

Lagernummer
Geografiskt läge

P
Z

Postnummer
Tullkontorets nummer
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Typ av förvaringsplats för varan som ny uppgift
Typen av förvaringsplats anges med koder, ny kodförteckning 521
A: Förvaringsplatsens kvalificerare kan
vara V (tullkontor, identifieringsmetod är
tullkontorets kod) eller Z (gatuadress)

D: ”force majeure” – situationer
kvalificerare Z (gatuadress)

B: Kvalificeraren gällande typen av
förvaringsplats kan bara vara X
(tillståndsinnehavarens lagerkod);
förvaringsplatsens kod anges enligt den nya
modellen för lagerkoder: FI1234567-800101
C: Platsen kan t.ex. vara utrymmen hos den godkända
mottagaren av transiteringen. Förvaringsplatsens
kvalificerare kan vara X (tillståndsinnehavarens lagerkod)
eller Z (gatuadress)
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Att beakta gällande deklarationsinnehållet
•

Numret på hänförandet till tullagerförfarandet kan användas som
deklarantens referens eller som tilläggsreferens
• Deklarationen följs i Tullens uppföljningskedja och till den hänvisas
med hjälp av referensnumret MRN som tilldelats av Tullen

•

Varukoden ska anges med minst 6 siffrors noggrannhet
• Man ska även ta ställning till restriktioner och förbud gällande
varukoden och delge behövliga tillståndsdokument
• Utöver varukoden ska man delge en varubeskrivning, dvs. den
normala handelsbenämningen för varorna med vilken varorna kan
identifieras
• Om deklaranten så önskar, kan hen också deklarera en sådan
extra mängdenhet som inte är obligatorisk för varukoden
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Att beakta gällande deklarationsinnehållet
•

I varupostens tilläggsuppgifter ska man fylla i rätt koder, om tullagringen
avslutas genom aktiv förädling eller tillfällig införsel

•

Typen av föregående dokument i deklarationen för tullagring: nya koder
• Nya dokumentkoder (kodförteckning 014)
• Exempel på nya koder för föregående dokument
• 355 Summarisk införseldeklaration
• 337 Summarisk deklaration, dvs. deklaration för tillfällig lagring
• 821 T1-transitering

•

Statistiskt värde är en ny obligatorisk uppgift, värdet man känner till
uppges
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Övrigt att beakta
•

Den elektroniska deklareringen ändrar inte garantipraxisen för tullagring
• En garanti krävs fortfarande av innehavaren av tullagertillstånd
• En garanti reserveras inte deklarationsspecifikt

•

En befordran under tullagerförfarandet från platsen där varan hänförts till
förfarandet
• Befordran under tullagerförfarandet kräver inget separat tillstånd eller
någon tillståndsanmärkning
• Ska anges i deklarationens varupostuppgifter med koden för
ytterligare uppgifter

•

Också tullagring av unionsvaror är möjligt t.ex. i samband med
överskridande av skattegräns (Åland)
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Övrigt att beakta
• Utbyte av information mellan aktörer
• Tillsvidare skickas inte frigörandebeslutet vidare t.ex. till
innehavaren av tillfälligt lager och i vars utrymmen
varor, som ska hänföras till förfarandet, befinner sig när
deklarationen inges
• Om ett ombud gör deklarationen kan även den aktör som
har angetts som deklarant identifiera sig i Tullens e-tjänst
och se deklarationer som ombudet gjort
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Tack!
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