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STARTSIDA
På webbtjänstens startsida finns allmänna uppgifter om programmet, en länk till
användarmanualen, systemmeddelanden samt uppgifter om telefontjänsten.
På startsidan kan alla användare välja språk för användargränssnittet (finska som
standard, andra språk svenska och engelska). Tullens skickar sina meddelanden till
kunden på samma språk som kunden valt för användargränssnittet.
Genom att klicka på länken Inloggning med Katso-kod kan användaren identifiera
sig i Webb-AREX.
STARTSIDA (KATSO-IDENTIFIERAD ANVÄNDARE)
För Katso-identifierade användare öppnar sig en sida där man kan se alla företag som
anknutits till Katso-koden i fråga. Den som avger deklarationer ska alltid i menyn
välja det företag i vars namn deklarationerna avges. För att byta företag ska man logga
ut och sedan identifiera sig på nytt med ett annat företags FO-nummer.
Om bara ett FO-nummer finns registrerat under en Katso-kod, ska man klicka på
knappen Fortsätt.

För Katso-identifierade användare visas upptill på sidan med vilken kod användaren
loggat in i tjänsten.
För identifierade användare öppnas
1. fliken Sökning av deklarationer, där användaren kan söka fram sina gamla
deklarationer med vissa sökvillkor.
2. fliken Deklaration där identifierade användare kan välja bland de
deklarationstyper som är möjliga för dem.

23.4.2010

3/20

ALLMÄNNA ANVISNINGAR
Inforutorna som bifogats till de fält som ska ifyllas ger anvisningar om hur
ifrågavarande fält ska fyllas i. Med inforutan avses den ruta med text som har rubriken
Anvisning. För att visa anvisningar i denna ruta ska man föra muspekaren över fältet
som ska ifyllas och vänsterklicka med musen.
När fältet är försett med en asterisk * är det obligatoriskt att ange uppgiften. När fältet
är försett med en asterisk inom parenteser (*) omfattas angivandet av uppgiften av ett
villkor.
Formaterad text kan inte användas vid ifyllandet av deklarationen. Om användaren
försöker kopiera formaterad text t.ex. från ett Word-dokument till ett fält i
deklarationen, försvinner alla formateringar då texten klistras in i fältet (själva texten
blir dock kvar). Html-taggar som används vid formatering (t.ex. <b>) ger däremot
upphov till ett felmeddelande innan deklarationen ens kan skickas.
Bredvid fält som ska fyllas i med datum finns en kalender där man kan välja önskat
datum. Vid vissa datum ska också klockslag anges. Utöver det valda datumet förses
fältet med standardklockslaget 00:00 som användaren ska ändra. Datumet kan också
skrivas direkt i fältet i formen dd.mm.åååå (t.ex. 24.08.2009).
Genom att klicka på pilen till höger om ett fält med en rullgardinsmeny får man fram
en lista med tillämpliga alternativ. Valet görs med ett klick på önskat ställe på listan.
Man kan också mata in text i fältet. Då förses fältet med det alternativ som börjar med
den inmatade bokstaven.
När det står abc i slutet av ett fält och när man i ett sådant här fält matar in minst 2
tecken av en kod eller en beskrivningstext för koden, kommer det fram en meny där
man kan välja lämpligt alternativ. Programmet visar alla alternativ med sagda
bokstavskombination. Denna funktion används också vid angivande av landkod (t.ex.
när bestämmelselandet är Ryska federationen, får man fram landet i menyn genom att
skriva t.ex. ru eller ry). Ju flera tecken man skriver, desto lättare hittar man det
önskade alternativet.
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KNAPPAR SOM FINNS PÅ ALLA SIDOR I WEBB-AREX
Knappen Föregående förflyttar användaren till föregående sida.
Funktionen Ångra tömmer fälten på de uppgifter som matats in i dem, om fälten var
tomma från början. Om fälten tidigare innehållit uppgifter som sedan ändrats,
återställer Ångra-knappen de ursprungliga uppgifterna.
Knappen Följande förflyttar användaren till nästa sida. Om obligatoriska uppgifter
saknas på sidan, anmärker programmet om detta efter att man tryckt på knappen.
För identifierade användare visas också knappen Spara, som används för att ändra
tidigare sparade uppgifter, t.ex. då man rättar fel. Senare, under sommaren 2010, kan
man med Spara-knappen också spara halvfärdiga deklarationer som utkast.
Användaren kan då fortsätta fylla i deklarationen vid ett senare tillfälle.
SÖKSIDA (KATSO-IDENTIFIERAD ANVÄNDARE)
På söksidan kan man med vissa sökvillkor söka fram deklarationer. Endast
identifierade användare kan använda sökfunktionen.
Om man som sökkriterium använder transaktionskod eller deklarationens referens,
behöver tidsintervallet då deklarationen lämnats in inte anges för att begränsa
sökningen. I andra fall ska tidsintervallet anges med start- och slutdatum antingen
genom att mata in datumen i formen dd.mm.åååå eller genom att välja önskat datum
från kalendern bredvid inmatningsfältet.


Sökningen startas efter inmatningen av sökvillkoren med ett klick på knappen
Sök eller Sök med datumavgränsning.

Det lönar sig att utföra sökningen med så få sökvillkor som möjligt.
Om sökningen inte ger något resultat eller om sökvillkoren är bristfälliga, anmärker
AREX om detta.
Sökresultaten visas i en egen tabell nere på sidan.
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SÖKRESULTAT (KATSO-IDENTIFIERAD ANVÄNDARE)
Sökresultaten visas på söksidan.
I sökresultaten visas deklarationernas identifieringsnummer. Numret utgör en länk som
leder till deklarationens startsida.


Om deklarationen är låst, visas en bild på ett lås i början på raden. Låsta
deklarationer kan inte handläggas, men de kan öppnas för granskning (med
status Endast läsbar).



Felaktiga deklarationer kan korrigeras genom att öppna deklarationen och göra
önskade ändringar. Ändringarna ska sparas och den korrigerade deklarationen
skickas på nytt till Tullen.

Nere på sidan visas på vilken sida med sökresultat användaren befinner sig som bäst
(t.ex. Sida 3/6). Via länkarna under sökresultatlistan kan man gå till föregående eller
nästa sida eller direkt till första eller sista sidan.
DEKLARATIONER (KATSO-IDENTIFIERAD ANVÄNDARE)
På sidan Deklarationer kan identifierade användare välja typen av ny deklaration.
Välj Summarisk utförseldeklaration om du vill mata in en ny summarisk
utförseldeklaration. Användaren styrs till sidan Grunduppgifter.
Välj Anmälan om uppvisande vid utförsel om du vill mata in en ny anmälan om
uppvisande vid utförsel. Användaren styrs till sidan Grunduppgifter.
Välj Anmälan om utförsel om du vill mata in en ny anmälan om utförsel. Användaren
styrs till sidan Grunduppgifter.
Införseldeklarationer och deklarationer gällande lagring blir tillgängliga i juni 2010.
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615 SUMMARISK UTFÖRSELDEKLARATION, STARTSIDA
(IDENTIFIERAD ANVÄNDARE)
På deklarationens startsida visar AREX uppgifter som gäller handläggningen av den
godkända deklarationen. Kunden kan inte mata in uppgifter på denna sida.
MRN är transaktionskoden som AREX tilldelar deklarationen. MRN tilldelas när
AREX godkänner den summariska utförseldeklarationen.
Deklarationens mottagningsdatum är den dag då Tullen tagit emot deklarationen och
godkänt den.
Deklarationens status är en uppgift som skapas av AREX med vilken man kan följa
med hur handläggningen av deklarationen fortskrider hos Tullen. Vissa status för
deklarationer och varuposter (Fel, Granskning, Förkastad vid granskning) kräver att
kunden vidtar åtgärder. Separata anvisningar har publicerats för dessa åtgärder.
Webbreferens är en referens som Tullens system tilldelat webbdeklarationen. Detta
referensnummer skapas när en ny deklaration sparas i AREX för första gången som
utkast. Det blir möjligt att spara deklarationen som utkast först på sommaren 2010.
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GRUNDUPPGIFTER
På sidan Grunduppgifter matar man in uppgifterna som gäller hela summariska
utförseldeklarationen.
Sidan visas på samma språk som kunden valt för användargränssnittet på AREX
startsida. Programmet har finska som standardspråk, men språket kan ändras till
svenska eller engelska. För att ändra språket ska man gå tillbaka till AREX startsida.
Det unika referensnumret kan anges antingen för hela deklarationen eller på
varupostnivå. Om det unika referensnumret överhuvudtaget inte anges, ska alla
varuposter i punkten Bifogade handlingar omfattas av minst ett transportdokument.
Den totala bruttovikten ska anges om deklarationens kod för särskilda omständigheter
är annan än E (godkänd ekonomisk aktör).
Godsets förvaringsplats ska anges om man som typ av förvaringsplats har angett annan
plats än ett tullkontor. Om man som typ av förvaringsplats har angett ett tullkontor,
behöver denna uppgift inte anges. Då ska tullkontorets kod anges i sitt eget fält.

23.4.2010

8/20

UPPGIFTER OM AKTÖR
På sidan Uppgifter om aktör fyller man i uppgifter om kontaktpersonen för
deklarationen, deklaranten, ombudet, avsändaren och mottagaren.
Den aktör som ansvarar för inlämnandet av deklarationen, dvs. deklaranten, ska ha ett
EORI-nummer. Separata anvisningar har publicerats för sökande av EORI-nummer.
Det är i första hand transportfirman som är skyldig att lämna in den summariska
utförseldeklarationen. Deklarationen får dock inlämnas av vem som helst som kan
uppvisa de ifrågavarande varorna. Transportfirman eller en annan aktör som inlämnar
deklarationen kan anlita ett ombud.
Om deklarationen inlämnas av ett ombud, ska ombudets uppgifter anges. Ombudet ska
också ha ett EORI-nummer.
Om den summariska utförseldeklarationen innehåller flera avsändare eller mottagare
(alla varuposter i deklarationen har inte samma avsändare eller mottagare), sparas
dessa uppgifter på sidorna för respektive varupost.
För att visa och fylla i uppgifterna om ombud, avsändare och mottagare ska man
klicka på Ombud Visa, Avsändare Visa eller Mottagare Visa.
Aktörens namn- och adressuppgifter sparas endast om aktören (avsändaren,
mottagaren) inte har ett giltigt EORI-nummer. Om aktören har ett giltigt EORInummer, behöver aktörens namn- och adressuppgifter inte sparas. De behövliga namnoch adressuppgifterna fås från Tullens kundregister när deklarationen skickas till
Tullen.
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TRANSPORTUPPGIFTER
Uppgifterna om transport av varor anges på sidan Transportuppgifter.
I fältet Landkoder i ruttordning anges koderna för de länder genom vilka varorna
transporteras mellan det ursprungliga avgångslandet och det slutliga
bestämmelselandet. Denna uppgift anges enligt vad som är känt, men i den summariska
utförseldeklarationen ska det slutliga bestämmelselandet alltid anges. Flera landkoder
kan anges genom att klicka på knappen Lägg till rad. Tidigare valda landkoder visas
då ovanför fältet. Inmatade landkoder kan tas bort med knappen Radera.
Om färdvägen endast omfattar ett land, behöver man inte klicka på Lägg till rad.
Om inga förseglingar hänför sig till deklarationen, ifylls inte fältet
Förseglingsnummer.
Om det finns mer än en (1) försegling, lägger man till nya förseglingsnummer genom
att klicka på knappen Lägg till rad. Inmatade förseglingsnummer visas ovanför fältet.
Inmatade nummer kan tas bort med knappen Radera.
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UPPGIFTER OM VARUPOST
På sidan Varupost anges uppgifter som gäller en enda varupost.
AREX granskar varukodens riktighet direkt i TARIC-databasen.
Om den summariska utförseldeklarationen innehåller flera avsändare eller mottagare
(alla varuposter i deklarationen har inte samma avsändare eller mottagare), sparas dessa
uppgifter på sidorna för respektive varupost. För att visa och fylla i uppgifterna om
avsändare och mottagare ska man klicka på Avsändare Visa eller Mottagare Visa.
Om varorna i en varupost har flera olika förpackningsslag, ska alla förpackningsslag
anges.
När man efter inmatningen av uppgifterna om en förpackning klickar på Lägg till rad,
förflyttas uppgifterna ovanför fältet och nya förpackningsuppgifter om samma varor
kan matas in. Inmatade förpackningsuppgifter kan tas bort med knappen Radera.
Om varuposten förpackats med samma förpackningsslag, behöver knappen Lägg till
rad inte användas.
Varupostens bifogade handlingar är inte alltid obligatoriska uppgifter. Om du vill ange
flera bifogade handlingar, klickar du på knappen Lägg till rad.
Inmatade bifogade handlingar kan tas bort från sammandraget med knappen Radera.
Containernummer ska anges om varorna har förpackats i container. Om varorna har
förpackats i flera containrar, ska du klicka på knappen Lägg till rad.
Containeruppgifterna förflyttas ovanför fältet och nya containeruppgifter om samma
varor kan matas in. Inmatade containernummer kan tas bort med knappen Radera.
Om varorna har förpackats i en (1) container, behöver knappen Lägg till rad inte
användas.
Med varupostens föregående förfarande avses den deklaration (gällande ett visst
förfarande eller något annat) med vilken varorna har anlänt till utförselstället. Om en
summarisk utförseldeklaration föregås av en elektronisk summarisk införseldeklaration
(kod 1702) eller av en elektronisk summarisk deklaration (kod 1702), ska också de
varupostnummer i dessa deklarationer som gäller ifrågavarande varor anges.
Om deklarationen omfattar flera varuposter, kan man lägga till en ny varupost genom
att klicka på knappen Spara och skapa ny varupost/nytt parti.
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SAMMANDRAG OCH SÄNDNING
AREX gör ett sammandrag av de angivna uppgifterna.
Den som fyller i deklarationen kan nu om denne så önskar återvända till en tidigare sida
för att ändra de angivna uppgifterna antingen genom att välja önskad sida i
vänsternavigationen eller genom att använda knappen Föregående. När uppgifter
ändras ska man klicka på knappen Spara på ifrågavarande sida.

En färdig summarisk utförseldeklaration skickas till Tullen från sidan Sammandrag
och sändning genom att klicka på knappen Skicka deklarationen.
Sammandraget kan skrivas ut genom att klicka på knappen Skriv ut deklarationen.
Innan deklarationen godkänns kontrollerar AREX att alla obligatoriska uppgifter matats
in.
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Om obligatoriska uppgifter saknas, anmärker AREX om felet och ber användaren
korrigera felet innan deklarationen skickas på nytt.
Felet kan korrigeras genom att gå via vänsternavigationen till den sida där felet finns.
Man kan också använda knappen Föregående för att gå till tidigare sidor i
deklarationen. När uppgifter ändras ska man klicka på knappen Spara på ifrågavarande
sida.
Efter att felet korrigerats kan användaren skicka deklarationen på nytt till Tullen från
sidan Sammandrag och sändning genom att klicka på knappen Skicka
deklarationen.
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547 ANMÄLAN OM UPPVISANDE VID UTFÖRSEL, STARTSIDA
(IDENTIFIERAD ANVÄNDARE)
På deklarationens startsida visar AREX uppgifter som gäller handläggningen av den
godkända deklarationen. Kunden kan inte mata in uppgifter på denna sida.
Transaktionskod är den kod som AREX tilldelar deklarationen. Koden tilldelas när
AREX godkänner anmälan om uppvisande vid utförsel. Anmälan om uppvisande vid
utförsel och anmälan om utförsel tilldelas inte ett MRN-nummer.
Deklarationens mottagningsdatum är den dag då Tullen tagit emot deklarationen och
godkänt den.
Deklarationens status är en uppgift som skapas av AREX med vilken man kan följa
med hur handläggningen av deklarationen fortskrider hos Tullen. Vissa status för
deklarationer och varuposter (Fel, Granskning, Förkastad vid granskning) kräver att
kunden vidtar åtgärder. Separata anvisningar har publicerats för dessa åtgärder.
Webbreferens är en referens som Tullens system tilldelat webbdeklarationen. Detta
referensnummer skapas när en ny deklaration sparas i AREX för första gången som
utkast. Det blir möjligt att spara deklarationen som utkast först i juli 2010.
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GRUNDUPPGIFTER
På sidan Grunduppgifter matar man in uppgifterna som gäller hela anmälan om
uppvisande vid utförsel. Anmälan om uppvisande kan omfatta flera MRN samt
eventuellt därtill hörande varuposter.
Sidan visas på samma språk som kunden valt för användargränssnittet på AREX
startsida. Programmet har finska som standardspråk, men språket kan ändras till
svenska eller engelska. För att ändra språket ska man gå tillbaka till AREX startsida.
Användaren ska ange antingen Transportens referensnummer eller
Transportmedlets identitet.
Som det totala antalet förpackningar anges summan av samtliga förpackningar i alla
uppvisningspartier (t.ex. förpackningarna i exportpartierna och transiteringspartierna
som uppvisas). Totala antalet förpackningar räknas enligt följande: ”Antal
förpackningar” + ”Styckeantal (oförpackade varor)” + värde ”1” för bulkvaror.

UPPGIFTER OM AKTÖR
På sidan Uppgifter om aktör fyller man i uppgifter om kontaktpersonen för
deklarationen, transportfirman och vid behov ombudet.
Den aktör som ansvarar för inlämnandet av deklarationen, dvs. transportfirman, ska ha
ett EORI-nummer. Separata anvisningar har publicerats för sökande av EORI-nummer.
Om deklarationen inlämnas av ett ombud, ska också ombudets uppgifter anges.
Ombudet ska också ha ett EORI-nummer.
För att visa och fylla i uppgifterna om ombud ska man klicka på Ombud Visa.
Om aktören har ett giltigt EORI-nummer behöver aktörens namn- och adressuppgifter
inte sparas. De behövliga namn- och adressuppgifterna fås från Tullens kundregister när
deklarationen skickas till Tullen.
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UPPVISNINGSPARTI
På sidan Uppvisningsparti anges uppgifter som gäller ett varuparti som uppvisas.
I fältet MRN anges Finska exportsystemets, AREX-systemets eller
transiteringssystemets MRN för varan som uppvisas för utförsel. Från och med
sommaren 2010 kan man också ange ett MRN eller en annan exportreferens som
tilldelats av ett annat EU-lands exportsystem.
Den totala bruttovikten får endast anges om det MRN som uppvisas är Finska
exportsystemets MRN; i annat fall får den totala bruttovikten inte anges. Det är
frivilligt att ange denna uppgift.
Antalet förpackningar får endast anges om det MRN som uppvisas är Finska
exportsystemets MRN; i annat fall får antalet förpackningar inte anges. Det är frivilligt
att ange denna uppgift.
Styckeantalet får endast anges om det MRN som uppvisas är Finska exportsystemets
MRN; i annat fall får styckeantalet inte anges. Det är frivilligt att ange denna uppgift.
Kryssrutan Utförs i sin helhet markeras endast när det MRN som uppvisas är Finska
exportsystemets MRN och när partiet i exportdeklarationen utförs i sin helhet. Om
partiet i exportdeklarationen endast utförs delvis, markeras inte kryssrutan. När den
sista delen av partiet i exportdeklarationen utförs, markeras kryssrutan Utförs i sin
helhet för uppvisningspartiets del.
I fältet Varupost ska varupostens nummer endast anges när AREX-systemets MRN
uppvisas för utförsel i fältet MRN.
Om deklarationen omfattar flera uppvisningspartier, kan man lägga till ett nytt parti
genom att klicka på knappen Spara och skapa ny varupost/nytt parti.

23.4.2010

16/20

SAMMANDRAG OCH SÄNDNING
AREX gör ett sammandrag av de angivna uppgifterna.
Den som fyller i deklarationen kan nu om denne så önskar återvända till en tidigare sida
för att ändra de angivna uppgifterna antingen genom att välja önskad sida i
vänsternavigationen eller genom att använda knappen Föregående. När uppgifter
ändras ska man klicka på knappen Spara på ifrågavarande sida.

En färdig anmälan om uppvisande vid utförsel skickas till Tullen från sidan
Sammandrag och sändning genom att klicka på knappen Skicka deklarationen.
Sammandraget kan skrivas ut genom att klicka på knappen Skriv ut deklarationen.
Innan deklarationen godkänns kontrollerar AREX att alla obligatoriska uppgifter matats
in.
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Om obligatoriska uppgifter saknas, anmärker AREX om felet och ber användaren
korrigera felet innan deklarationen skickas på nytt.
Felet kan korrigeras genom att gå via vänsternavigationen till den sida där felet finns.
Man kan också använda knappen Föregående för att gå till tidigare sidor i
deklarationen. När uppgifter ändras ska man klicka på knappen Spara på ifrågavarande
sida.
Efter att felet korrigerats kan användaren skicka deklarationen på nytt till Tullen från
sidan Sammandrag och sändning genom att klicka på knappen Skicka
deklarationen.
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590 ANMÄLAN OM UTFÖRSEL, STARTSIDA (IDENTIFIERAD
ANVÄNDARE)
På deklarationens startsida visar AREX uppgifter som gäller handläggningen av den
godkända deklarationen. Kunden kan inte mata in uppgifter på denna sida.
Transaktionskod är den kod som AREX tilldelar deklarationen. Koden tilldelas när
AREX godkänner anmälan om uppvisande vid utförsel. Anmälan om uppvisande vid
utförsel och anmälan om utförsel tilldelas inte ett MRN-nummer.
Deklarationens mottagningsdatum är den dag då Tullen tagit emot deklarationen och
godkänt den.
Deklarationens status är en uppgift som skapas av AREX med vilken man kan följa
med hur handläggningen av deklarationen fortskrider hos Tullen. Vissa status för
deklarationer och varuposter (Fel, Granskning, Förkastad vid granskning) kräver att
kunden vidtar åtgärder. Separata anvisningar har publicerats för dessa åtgärder.
Webbreferens är en referens som Tullens system tilldelat webbdeklarationen. Detta
referensnummer skapas när en ny deklaration sparas i AREX för första gången som
utkast. Det blir möjligt att spara deklarationen som utkast först i juli 2010.
GRUNDUPPGIFTER
På sidan Grunduppgifter matar man in uppgifterna som gäller hela anmälan om
utförsel. Med en anmälan om utförsel kan man anmäla att varorna i en (1) anmälan om
uppvisande vid utförsel har utförts.
Sidan visas på samma språk som kunden valt för användargränssnittet på AREX
startsida. Programmet har finska som standardspråk, men språket kan ändras till
svenska eller engelska. För att ändra språket ska man gå tillbaka till AREX startsida.
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UPPGIFTER OM AKTÖR
På sidan Uppgifter om aktör fyller man i uppgifter om kontaktpersonen för
deklarationen, transportfirman och vid behov ombudet.
Den aktör som ansvarar för inlämnandet av deklarationen, dvs. transportfirman, ska ha
ett EORI-nummer. Separata anvisningar har publicerats för sökande av EORI-nummer.
Om deklarationen inlämnas av ett ombud, ska också ombudets uppgifter anges.
Ombudet ska också ha ett EORI-nummer.
För att visa och fylla i uppgifterna om ombud ska man klicka på Ombud Visa.
Om aktören har ett giltigt EORI-nummer behöver aktörens namn- och adressuppgifter
inte sparas. De behövliga namn- och adressuppgifterna fås från Tullens kundregister när
deklarationen skickas till Tullen.

SAMMANDRAG OCH SÄNDNING
AREX gör ett sammandrag av de angivna uppgifterna.
Den som fyller i deklarationen kan nu om denne så önskar återvända till en tidigare sida
för att ändra de angivna uppgifterna antingen genom att välja önskad sida i
vänsternavigationen eller genom att använda knappen Föregående. När uppgifter
ändras ska man klicka på knappen Spara på ifrågavarande sida.
En färdig anmälan om utförsel skickas till Tullen från sidan Sammandrag och
sändning genom att klicka på knappen Skicka deklarationen.
Sammandraget kan skrivas ut genom att klicka på knappen Skriv ut deklarationen.
Innan deklarationen godkänns kontrollerar AREX att alla obligatoriska uppgifter matats
in.
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Om obligatoriska uppgifter saknas, anmärker AREX om felet och ber användaren
korrigera felet innan deklarationen skickas på nytt.
Felet kan korrigeras genom att gå via vänsternavigationen till den sida där felet finns.
Man kan också använda knappen Föregående för att gå till tidigare sidor i
deklarationen. När uppgifter ändras ska man klicka på knappen Spara på ifrågavarande
sida.
Efter att felet korrigerats kan användaren skicka deklarationen på nytt till Tullen från
sidan Sammandrag och sändning genom att klicka på knappen Skicka
deklarationen.

