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Deklarationen för tullagring blir elektronisk
Webbseminarium om tullagring
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Tidtabell för reformen av tullklareringssystemet
•

Ibruktagandet styrs av EU-kommissionens MASP-uppdatering/arbetsprogram

•

Tidtabellerna i huvuddrag (EU och nationella) enligt uppdateringen 2017:
•
Deklarationerna för tullagring blir elektroniska år 2019
•
Före utgången av 2020
•
•

•

import
tillfällig lagring + anmälan om uppvisande

2021-2023:
•
•
•
•

•

MASP =
Multi-Annual Strategic
Plan, dvs.
kommissionens ITstrategi

deklarationer för export och utförsel (inkl. centraliserad tullklarering)
transitering
första fasen gällande centraliserad tullklarering vid import
en del av summariska införseldeklarationer

2023-2025
•
•
•
•

en del av summariska införseldeklarationer
inlämnande av säkerhetsuppgifter med tulldeklaration – transitering eller import
andra fasen gällande centraliserad tullklarering vid import
PoUS, bevisande av unionsstatus
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Varukodstjänsten Fintaric 1.10.2018
• Första delen i den nationella reformen av
tullklareringssystemet.
• Ett nytt kundgränssnitt lanserades 1.10.2018
• EU:s Taric-uppgifter med nationella kompletteringar
• Distributionstjänst för klassificeringsuppgifter
• Maskinläsbara uppgifter, för utvecklare av programvaror
• Via Suomi.fi-informationsleden
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Lagring i tullager - Tidtabell
•

Webbdeklarering, måltidtabell:
• Pilotering i mars 2019

•

Meddelandedeklarering, måltidtabell
• Pilotering i maj 2019
• Målet är att till vissa delar testa med testautomatiken för meddelandedeklarering
• Meddelandebeskrivningarna finns publicerade på Tullens webbplats (kompletterade i
november med bl.a. meddelandestrukturen och språkversioner)

•

Efter ibruktagningen av meddelandedeklareringen blir det inom några månader obligatoriskt att
inge deklarationerna elektroniskt vid tullagring.

•

I första fasen år 2019 förmedlar deklaranten beskedet om beslutet om frigörande för förfarandet
(överlåtelsebeslutet) till innehavaren av det tillfälliga lager där varan befinner sig.
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Omprövning av tillstånd
• Tullen omprövar alla tullagertillstånd före 1.5.2019
• Elektronisk deklarering vid tullagring förutsätter ett
omprövat tillståndsbeslut.

Kundprojektet UTK UTU

13.12.2018

5

Deklarationerna vid tullagring
•

Standardtulldeklaration för hänförande till tullagerförfarandet
•

•

Anmälan av varors ankomst
•
•

•

Kunden skickar denna deklaration till Tullen för att hänföra varor till tullagerförfarandet.

Används bara om varorna hänförs till tullagerförfarandet genom registrering i bokföringen
(EIR-tillstånd)
Begränsat datainnehåll

Anmälan om avslutande
•
•
•
•

På tillståndshavarens ansvar
Tullagerförfarandet upphör fortfarande när varorna hänförs till något annat tullförfarande.
Har karaktären av en informativ lista över MRN för de varor som hänförts till förfarandet, när
alla deklarerade varor tagits ut ur lagret enligt lagerbokföringen.
Lämnas i efterhand för en period som kunden valt (max 1 månad)
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Genom meddelandedeklarering eller e-tjänst?
• Webbdeklarering via e-tjänsten passar dem som har tullärenden
bara sporadiskt.
• För kunder med ofta förekommande tullärenden lönar det sig att
skicka deklarationerna direkt från egna datasystem.
• Exempel på vad som inverkar vid valet av deklarationssätt:
• Antal deklarationer
• Deklarationernas innehåll
• Antal varuposter i deklarationen
• Tullkompetens
• Kostnader
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Genom meddelandedeklarering eller e-tjänst?
•

Båda deklarationssätten kräver EORI-registrering av deklaranten och ombudet.

•

Deklarering på nätet:
• Katso-kod, behörigheten Tullklarering
• Med Tullens e-tjänst

•

Meddelandedeklarering:
• Direkt meddelandedeklarering
• Identifiering med servercertifikat
• Testning med Tullen
• Meddelandebeskrivningarna finns publicerade på Tullens webbplats

•

Deklarationssättet kan bytas en gång från meddelandedeklarering till webbdeklarering
• Bara begäranden om ändring eller ogiltigförklaring
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Mer information
• Tulli.fi > Tulldeklareringen förändras
• Frågor om webbseminariet: UCC(at)tulli.fi
• I samband med ibruktagande av deklarationstjänsten för
tullagring
• hålls ett webbseminarium om hur deklarationstjänsten
används och deklarationen fylls i.
• publiceras användarmanualen för deklarationstjänsten
• publiceras anvisningsvideor om ifyllning av deklarationen
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