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MINNESANTECKNINGAR EXTERNT REFERENSGRUPPSMÖTE
NYTT IMPORTSYSTEM, STANDARDTULLDEKLARATION
Tid:

7 oktober, klockan 13.00-15.00

Plats:

Digitalt möte via Skype

Närvarande:

Ewa Ek (DHL Global Forwarding, Transportindustriförbundet),
Linus Magnusson (KGH, Transportindustriförbundet), Tomas
Isacsson (Ecus), Alberto Allendo (Gina Tricot, Textilimportörerna), Martin Ulvegärde (Ericsson), Jens Graversen
(IKEA), Pontus Malmberg (IKEA), Petra Wilson (DHL Express,
Expressföretagen), Birgitta Enhage (DHL Express,
Expressföretagen)
Deltagare från Tullverket: Katarina Nordberg, Margareta Uhlin,
Mattias Andersson, Thomas Hult, Cecilia Olsson

Inledning
Tullverket hälsade alla välkomna till mötet och presenterade dagens agenda.

Omfattning och tidplan
Den övergripande tidplanen för standardtulldeklaration import ser ut som följer.
•

15 september – tekniska specifikationer och deklarationshandledningen
publicerades.

•

1 december – företagstestmiljön öppnas, slutprov publiceras

•

15 mars 2022 – standardtulldeklaration införs

Den 15 mars 2022 införs standardtulldeklaration. Alla ekonomiska aktörer ska ha
gått över till det nya importsystemet för standardtulldeklaration senast den 31
december 2022.
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Särskilda förfaranden införs senast december 2022. Övriga deklarationstyper för
import införs först efter 2022.

Deklarationshandledningen - diskussionspunkt
Huvudfokus på dagens möte är att diskutera deklarationshandledningen för
standardtulldeklaration import som publicerades den 15 september.
Fråga: En av de stora förändringarna är att det finns olika parter som t ex importör,
köpare. Kan man få fler exempel än 4200 på vilka parter som kan vara aktuella?
Svar: Det pågår ett arbete inom EU-kommissionen kring detta. Vi tar gärna emot
exempel påt tillfällen där det skulle vara olika parter som ni skulle vilja ha med,
men ska också se över möjligheten att lägga in olika exempel i
deklarationshandledningen.
Fråga: Om det finns en sändning med flera fakturor men olika valutaslag krävs en
deklaration per valutaslag. Stämmer det?
Svar: I sak är det ingen skillnad mot hur det är idag, men vi tar med oss frågan och
återkommer.
Fråga: Jag har förstått att det är tvärtom i den nya lagstiftningen – att det inte ska
krävas två deklarationer om det finns flera fakturor med olika valutaslag.
Svar: I en kompletterande deklaration finns det möjlighet att repetera uppgiften
om valuta. Denna möjlighet finns inte i den vanliga standardtulldeklarationen. Se
också svar ovan.
Fråga: När det gäller leveransvillkor är det leveransvillkor från 2020 som gäller. Kan
man tydliggöra det på något sätt?
Svar: Vi tittar på det och ser om det går att förtydliga det.
Fråga: Ska inte deklarationshandledningar utvecklas för kommande
deklarationstyper, vi tycker att det vore värdefullt?
Svar: Bra för oss att veta att det finns önskemål om deklarationshandledningar
även för andra deklarationstyper.
Fråga: Bland dokumenttyper nämns inte N935. Varför?
Svar: Den finns som styrkande handling i ett annat dataelement. Vi tar med oss
frågan och tittar vidare.
Fråga från Tullverket: Är deklarationshandledningen tillräckligt tydlig? Det är ju
nytt att fält ersätts av dataelement.
Svar: Den är tydlig och pedagogisk men man måste till viss del lära om. En del nya
benämningar man måste lära sig. Vissa definitioner är ganska lika, t ex parter. Det
kan vara svårt att förstå skillnaden.
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Fråga: Hur kommer vi att få veta när deklarationshandledningen uppdateras?
Svar: Längst ner på sidan står det när informationen på sidan har uppdaterats och
vad som har uppdaterats.
Fråga: Ett önskemål om att koppla de nya dataelementen till de gamla fälten i ED
så att man kan göra kopplingen till enhetsdokumentet.
Svar: Enhetsdokumentets framtid är oklar. Vi har ställt frågan till EUkommissionen. Ska det finnas kvar måste det anpassas till den nya
uppgiftslämningen. Vi får återkomma i den frågan när vi vet mer.
Fråga: Finns det någon standardutskrift som ska gälla för den nya
uppgiftslämningen?
Svar: Den bilagan har inte uppdaterats så vi vet inte om det kommer att finnas
någon standard för utskrifter. Vi hoppas få svar inom kort.
När det gäller NCTS har ett sådant arbete påbörjats.

Fråga från Tullverket: Ser ni ett värde av att det skulle finnas en standard för hur
en utskrift ska se ut?
Svar: Ja, det vore bra om utskrifterna ser likadana ut.
Fråga: Hur blir det med ändringar som man kan göra tre år tillbaka i tiden. Hur
länge ska man fortsätta att lämna ändringar i TDS?
Svar: Vi tittar på den frågan men har ännu inget svar.
Fråga: Kan man låta delar av sin organisation gå över till det nya systemet men
låta andra vara kvar i det gamla?
Svar: Vi ser i nuläget inga hinder för det och vi är medvetna om att vi längre fram
måste publicera praktisk information kring hur införandet ska gå till.
Deklarationshandledningen kommer att uppdateras för att kunna vara ett stöd för
de som deklarerar via e-tjänsten. Det arbetet pågår under hösten.

Meddelanden
Deklarationer som skickas till TDS (t ex DNK) genererar meddelanden som skickas
till lager enligt specifikation TDR050:
UTL (Elektronisk utlämningssedel) till anläggning för tillfällig lagring
UTL (Elektronisk utlämningssedel) till tullager
Deklarationer som skickas till Tess (t ex IMDS) genererar meddelanden som skickas
till lager enligt specifikationerna SCTS-TSHOA (för anläggning för tillfällig lagring)
och SCTS-CWHOA (för tullager):
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TSPR (Medgivande om bortförande) till anläggning för tillfällig lagring
CWPR (Medgivande om utlämning) till tullager
Tänk på att man behöver kunna ta emot både UTL och TSPR/CWPR fram till att alla
gamla system har fasats ut.

Testa e-tjänsten standardtulldeklaration import
I början av november planerar vi att genomföra tester av e-tjänsten för
standardtulldeklaration. Vi behöver fem personer som kan ta sig till Tullverket i
Malmö, Stockholm eller Luleå för att genomföra testet. Mejla
cecilia.olsson@tullverket.se om det finns intresse på era företag att delta.

Avslutning
Vi planerar att genomföra nästa externa referensgruppsmöte i slutet av januari
eller början av februari. Minnesanteckningar från detta möte skickas ut till
deltagarna och publiceras i vanlig ordning på Tullverkets webbplats.
Frågor om standardtulldeklaration import ställer ni till följande mejladress:
projekt.import@tullverket.se.

