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Förflyttning av varor med tillämpning av överföring 
av rättigheter och skyldigheter 
(Transfer Of Rights and Obligations, TORO) 

 
1 Tullverket har beviljat överföring av rättigheter och skyldigheter den - Customs Authorities have authorised TORO on 
 

Tillståndsnummer för slutanvändning - Indicate the relevant decision number(s) 
 

 

Ifylles av avsändaren av varorna 
Fält 14, 16, 17, 18 fylls ej i om överföringen avser full överföring 
Boxes 14, 16, 17, 18 must not be completed if the second TORO procedure is used 

 
Involverade parter - Persons concerned 

2 Tillståndshavarens Eori-nummer eller namn och adress - EORI-number or name and address of the transferor 

 
3 Mottagarens Eori-nummer eller namn och adress - EORI-number or name and address of the transferee 

 
4 Tillståndshavarens övervakningskontor - Supervising Customs Office of the transferor 

 
5 Mottagarens övervakningskontor - Supervising Customs Office of the transferee 

 

 
Information gällande förflyttade varor under förfarandet slutanvändning enligt överföring av rättigheter och skyldigheter –  
Details of end-use goods which are subject to TORO 

6 Importtull-id för sändningen som anmälts till slutanvändning - 
MRN of the customs declaration placing the goods under end-use procedure 

 
7 Varukod - Taric Code 

 
8 Kolli, slag och beskrivning av varor - Packages and description of goods 

 
9 Märkning och antal - Marks and numbers of goods 

 
10 Bruttovikt - Gross mass 

 
11 Nettovikt - Net mass 

 
12 Extra mängdenheter - Supplementary Units, if applicable 

 
13 Datum då förfarandet slutanvändning ska vara avslutat - Date by which end-use procedure must be discharged 

 
14 Tid inom vilken mottagaren måste informera tillståndshavaren om avslut av förfarandet slutanvändning 

Period within which the transferee has to provide information to the transferor about the discharge of end-use procedure 

 
15 Datum och tidpunkt för varuförflyttning enligt överföring av rättigheter och skyldigheter - Date and time of TORO 

 
16 Datum då det särskilda förfarandet slutanvändning blev avslutat - Date on which end-use procedure was discharged 

 
17 Datum då tillståndshavaren blev informerad om avslut av förfarandet slutanvändning - 

Date on which the transferor was informed about the discharge of end-use procedure 
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18 Mottagarens bekräftelse på att tillståndshavaren blivit informerad om avslut av förfarandet slutanvändning - 
Confirmation of the transferee that the transferor was informed about the discharge of end-use procedure 

Ort och datum - Place and date 

 
Mottagarens signatur eller elektroniska bekräftelse - 
Signature or electronic authentication of the transferee 

 

 
19 Övrig information - Where applicable, Additional information (e.g. guarantee, rate of yield) 

 

 
20 Bekräftelse på att samtliga uppgifter är korrekt lämnade – Confirmation that the provided information is correct 

Ort och datum - Place and date 

 
Tillståndshavarens signatur eller elektroniska bekräftelse - 
Signature or electronic authentication of the transferor 

 

Ort och datum - Place and date 

 
Mottagarens signatur eller elektroniska bekräftelse - 
Signature or electronic authentication of the transferee 
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