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Förändringar i uppgiftslämningen med ny Tulltaxa
Den 1 februari 2016 övergår import, export och TID till att validera mot Tulltaxan. I och med det
kommer deklarationssystemet att utföra valideringar mot de åtgärder som finns i Tulltaxan:
•
•

•

Dokument- och tilläggskoder, t.ex. dokumentkod N851 som avser sundhetsintyg (tidigare
kallat sundhetscertifikat)
Nationella tilläggskoder som nu ska deklareras, t.ex. vid import av alkoholhaltiga drycker,
R001, R002, R003 m.fl. och V001, V002 m.fl. när det gäller växtskyddsavgifter. Se även
kodförteckningen i Tulltaxan.
Valideringar mot restriktioner vid import av produkter som innehållande ozonnedbrytande
ämnen.

Förändringar vid import
Undantag som upphör

Åtgärd 475, anmälan till fri omsättning, restriktioner
Åtgärd 277, importförbud – Varor, utom avfall, med ozonnedbrytande ämnen eller som är beroende
av ozonnedbrytande ämnen. Om inte korrekta tilläggskoder är deklarerade, avvisas ärendet. En av
två nedanstående tilläggskoder krävs:
•
•

4115 – Varor, utom avfall, med ozonnedbrytande ämnen eller som är beroende av
ozonnedbrytande ämnen.
4999 – Andra.

Åtgärderna 551 till 554 som berör antidumpingtull genomförs fullt ut. Deklareras inte avgifterna
enligt Tulltaxan kommer ärendet att avvisas.

Förändrade valideringar från 1 februari 2016
Den 1 februari upphör de flesta nationella beräkningsenheterna och övergår till EU-gemensamma. I
Tulltaxans kodförteckning framgår vilka beräkningsenheter som gäller.
Nya och förändrade beräkningsenheter
Även beskattningsgrunden förändras. Tidigare har det i många fall varit en avgift per kg, men från
den 1 februari blir den vanligast per 100 kg. Om Tulltaxan anger att avgiften är per 100 kg och varans
vikt är 9850 kg, ska 98 deklareras (98,50 om decimaler används i systemet) i beskattningsgrund och
DTN (per 100 kg) i beräkningsenhet.
Omprövningar av importdeklarationer som innehåller nationella avgifter
Avgifterna måste deklareras manuellt i de fall en omprövning av ärende där dels taxebestämmande
datum är före 1 februari 2016, dels om ärendet innehåller nationella beräkningsenheter
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motsvarande de nya, med kod 002, 005, 006 eller 007. I de fallen går det inte att använda gamla eller
nya beräkningsenheter. I stället måste avgifterna räknas ut manuellt. Använd M som
beräkningsenhet och ange summan för avgiften. Omprövningar med andra beräkningsenheter
omfattas inte.

Nya valideringar

Tullverket inför nationella åtgärder som gör det möjligt att validera mot deklarerade avgifter,
dokument- och tilläggskoder. Valideringarna används bland annat för att styra ärenden vid klarering.
Deklarationer med nationella åtgärder kan automatklareras men vissa ärenden kräver manuell
handläggning. Om deklarationer saknar uppgifter, t.ex. dokument- eller tilläggskoder eller är
uppenbart felaktiga, avvisas ärendet.

Nationella åtgärder
Alkoholskatt
Deklareras dokumentkod 9001, innebär det att skatten eller avgiften deklareras till Skatteverket. Ska
skatten eller avgiften betalas till Tullverket krävs i de flesta fall tilläggskoder som visar vilken
beskattningsgrund som ska användas.
Energiskatt
Deklareras dokumentkod 9003, innebär det att skatten eller avgiften deklareras till Skatteverket. Ska
skatten eller avgiften betalas till Tullverket kan det krävas tilläggskoder som visar vilken avgift som
ska betalas, alternativt att ingen avgift ska betalas.
Koldioxidskatt
Deklareras dokumentkod 9005, innebär det att skatten eller avgiften deklareras till Skatteverket. Ska
skatten eller avgiften betalas till Tullverket krävs det tilläggskoder som påvisar att deklaranten har
tagit ställning till vilken avgift som ska deklareras, alternativt inte deklareras.
Kvalitetskontrollavgift
Avgiften ska betalas till Tullverket för varor som är avsedda att levereras färska till konsument, med
en minimiavgift på 400 kr per sändning. Från den 1 februari ska den avgift som framgår i Tulltaxan
deklareras. Deklaranten ska inte själv kontrollera om avgiften uppgår till minimiavgiften.
Importsystemet kontrollerar automatiskt att den deklarerade avgiften uppgår till minimiavgiften, och
justerar mellanskillnaden. Justeringen görs på första varuposten med avgiftskod 756 så att det blir
minimum 400 kr på sändningen. Ändringen syns först på tullräkningen.
Nationella importförbud
När det gäller nationella importförbud ska alltid en tilläggskod deklareras som visar att varan
omfattas eller inte omfattas av importförbud.
Stickprovsavgift
Här kontrolleras att korrekta avgifter har deklarerats till berörd varukod, eller om undantag finns från
vissa ursprungsländer.
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Sundhetsintyg
Här valideras att dokumentkod och tillståndsnummer för sundhetsintyg, eller dokumentkod 9006,
har deklarerats som visar att inget intyg krävs för varan.
Svavelskatt
Om dokumentkod 9004 har deklarerats innebär det att avgiften ska betalas till Skatteverket.
Om avgifterna ska deklareras till Tullverket ska tilläggskod anges för att visa om avgift ska deklareras
eller inte, beroende på avsändningsland, kvantitet eller annat undantag.
Tobaksskatt
Om tillstånd finns och dokumentkod 9002 deklareras, innebär det att skatten eller avgiften
deklareras till Skatteverket. Ska avgifter eller skatt betalas till Tullverket ska en tilläggskod deklareras
för att visa om avgift ska deklareras eller inte, beror på avsändningsland, kvantitet eller annat
undantag.
Växtskyddsavgift
Tullverket kommer validera att dokumentkod N851 för sundhetsintyg är deklarerad när det krävs för
varukoden och att ett tillståndsnummer till dokumentkoden finns angivet. Avgift ska deklareras enligt
Tulltaxan. Importsystemet kontrollerar automatiskt att avgiften uppgår till minimiavgiften på 450 kr
per sundhetsintyg och lägga på mellanskillnaden på första varuposten där avgiftskod 755 har
deklarerats, om avgiften inte uppgår till minimiavgiften. Ändringen syns först på tullräkningen.

Förändringar vid export

Idag valideras flertalet av EU:s exportåtgärder vad gäller tilläggs- och dokumentkoder, men på sikt
kommer samtliga exportåtgärder att valideras. Valideringen av obligatoriska tilläggs- och
dokumentkoder som hör till exportåtgärderna kommer i stort att fungera som tidigare, men de
utökade valideringarna resulterar i några nya och några förändrade svarskoder.
När det gäller nationella exportåtgärder planerar Tullverket att på sikt införa dessa i Tulltaxan.
Närmare information lämnas när det blir aktuellt.

Undantag som upphör
Från den 1 februari 2016 kommer följande EU-exportåtgärder att valideras fullt ut:
Åtgärd 473, Exporttillstånd.
Åtgärden omfattar endast en förordning.
Rådets förordning (EU) nr 1332/2013 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien.
Åtgärden har för förordningen endast en dokumentkod.
• Y935, Varor som inte omfattas av bestämmelserna i förordning (EU) nr 1332/2013 (EUT L
335).
Genom att deklarera dokumentkod Y935 intygar deklaranten att varorna inte omfattas av
bestämmelserna i förordningen. Om inte Y935 deklareras avvisas deklarationen.
Åtgärd 467, Exporttillstånd, övervakning.
Åtgärden omfattar idag flera förordningar varav tre återges nedan:
Förordning R1210/03 avseende Irakisk kulturegendom. Åtgärden har för förordningen
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beroende på varukod två till eller fler tilläggskoder där det krävs att man anger en av dessa. Bara en
tilläggskod kan deklareras till samma varukod. Exempelvis har varukod 9303 30 00 i kombination
med bestämmelselandet USA, landkod US, två tilläggskoder
• 4061, Vapen, mellan 50 och 100 år gamla, med undantag av sådana som omfattas av
tilläggskoderna 4008, 4010, 4011, 4013, 4023, 4040-4048
• 4099, Andra än sådana som nämns i förordning (EG) nr 1210/2003 (EUT L 169): inga
restriktioner.
Två förordningar som styr handeln med narkotikaprekursorer, Kommissionens förordning (EG) nr
1277/2005 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1259/2013. Båda dessa
förordningar har varukoder där vissa endast har dokumentkod medan andra har tilläggskoder, 3201
och 3200 alternativt 4901 och 4071, eventuellt i kombination med dokumentkod.
Observera att förordning R0833/14, restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands agerande som
destabiliserar situationen i Ukraina har flyttats till åtgärd 476, läs mer nedan.
Åtgärd 476, Exporttillstånd, restriktion.
Åtgärden omfattar tre förordningar.
Rådets förordning (EG) nr 0258/2012 om export av eldvapen (skjutvapen), delar till eldvapen och
ammunition. Åtgärden har för förordningen två dokumentkoder varav en ska deklareras.
• E020, Exporttillstånd för eldvapen (förordning (EU) nr 258/2012).
• Y934, Produkten omfattas inte av bestämmelserna i förordning (EU) nr 258/2012 om export
av eldvapen, delar till eldvapen och ammunition.
Rådets förordning (EU) nr 833/2014 av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av
Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina. Denna förordning är från 151127 knuten
till åtgärd 476 då den överfördes av Kommissionen från åtgärd 467. Åtgärden har för förordningen
två dokumentkoder varav en ska deklareras.
• C052, Exporttillstånd för varor och teknik som omfattas av restriktioner.
• Y939, Produkten omfattas inte av bestämmelserna i förordning (EU) nr 833/2014, bilaga II.
Rådets förordning (EG) nr 2368/2002 avseende Kimberleyprocessens certifieringssystem
(rådiamanter). Åtgärden har för förordningen två dokumentkoder varav båda ska deklareras.
• C034, Kimberley gemenskapscertifikat.
• Y015, Rådiamanterna ska vara förpackade i åverkanssäkra förpackningar som har förseglats
vid exporten av denna deltagande part (Kimberleyprocessen) och är obrutna.
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