Ansökan om tillstånd att
utfärda varucertifikat A.TR.
Ankomstdatum och dnr hos Tullverket

Ansökan skickas till:
Tullverket
Box 27311
102 54 STOCKHOLM
Ansökan om tillstånd att utfärda varucertifikat A.TR. med
tillämpning av ett förenklat förfarande enligt Art. 11 och/eller 12 i
beslut 1/2006 av tullsamarbets-kommittén EG-Turkiet vid export
av varor som omfattas av bestämmelserna om en tullunion
mellan Europeiska gemenskapen och Turkiet.

3.5.1.6

Ansökningsdatum
Sökande (namn, postadress)

Person-/Organisationsnr
Telefon (riktnr-abonnentnr)
E-post

Kontaktperson

Export från Sverige

Besöksadress

Export från annat EU-land

Utökning av tidigare beviljat tillstånd

Varuslag (sammanfattning) för vilka ovannämnda varucertifikat skall upprättas/utfärdas, varornas HS-nummer
Upplysningar till enskilda näringsidkare (enskilda firmor)
Alla som har tillstånd hos Tullverket ingår i vårt kundregister.
Registret publicerar vi på vår webbplats, tullverket.se.
Information om dig som är enskild näringsidkare (dvs. din firma är
registrerad på ditt personnummer) publicerar vi inte på webbplatsen
utan att du har lämnat ditt samtycke.
Information om behandling av personuppgifter, se nedan.

Personuppgifter (namn, adress och personnummer) som jag lämnar i
denna ansökan får behandlas för publicering på Tullverkets
webbplats.

Ja

Nej

Vi förbinder oss att iaktta de villkor som kommer att föreskrivas i tillståndet.
Underskrift (firma och namnteckning av behörig firmatecknare)

Namnförtydligande

Separat bilaga med ytterligare information är bifogad (hänvisa till den rubrik/avsnitt som kompletteringen gäller).
Behandling av personuppgifter för enskilda näringsidkare (dvs. enskilda firmor som är registrerade på personnummer)
Publiceringen av personuppgifterna
Tullens kundregister innehåller person- eller företagsnamn, adress och registreringsnummer på alla som har ett tillstånd hos tullen.
Registreringsnumret består av organisationsnummer eller personnummer och tilläggssiffror. Registret publicerar vi på vår webbplats,
tullverket.se. För dig som är enskild näringsidkare innebär framställning av registret och publiceringen på webbplatsen att vi behandlar dina
personuppgifter.
Varför ska uppgifterna publiceras?
Det är främst ombud som fått i uppdrag av en importör eller exportör att göra en tulldeklaration som använder kundregistret på webbplatsen.
Genom registret får ombudet enkelt tillgång till vissa uppgifter om importören eller exportören som det behöver för att göra tulldeklarationen.
Du ska själv bestämma
Du som är enskild näringsidkare har rätt att bestämma om vi får behandla dina personuppgifter för publicering på webbplatsen eller inte. Du
anger detta i ansökningsblanketten när du ansöker om tillstånd.
Bestämmelserna om samtycke till behandling av personuppgifter finns i artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av
den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter
och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).
Personuppgiftsansvarig
Tullverket är den personuppgiftsansvarige som bestämmer ändamålet med publiceringen av kundregistret på webbplatsen.
Om du har några frågor om behandlingen av personuppgifter för publicering i kundregistret på vår webbplats kan du vända dig till
Tullverket, Box 27311, 102 54 STOCKHOLM
E-post tullverket@tullverket.se
Tfn 0771-520 520
Observera att frågorna i formuläret på omstående sida ska besvaras innan ni sänder in ansökan.
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Föreskrifter att ta del av och frågor att besvara i samband med ansökan om
tillstånd att utfärda varucertifikat A.TR.
I samband med att ansökan om detta tillstånd lämnas ska det inom företaget utses en person vilken ska ansvara
för att de certifikat som utfärdas är såväl formellt 1 som materiellt 2 riktiga. Personen i fråga måste vara väl insatt i
gällande bestämmelser.
Bevis för att varorna är i fri omsättning ska finnas på företaget redan vid exporttillfället om varucertifikat A.TR ska
kunna utfärdas över huvudtaget och är alltså inte specifikt för företag med tillstånd.

•
•

Vem har utsetts som ansvarig?
Hur ofta exporteras varor för vilka A.TR utfärdas?
Bedriver företaget verksamhet på annat håll? Om så är fallet var

•

Varorna anses vara i fri omsättning när:
a) ni har importerat dem från tredje land och importformaliteterna är uppfyllda och gällande importtull har
betalats (skicka med importfaktura 3 samt uppgift om tullidnummer). Obs. gällande importtull får inte
återbetalas vare sig helt eller delvis.
b) de har tillverkats eller bearbetats av er (skicka med en beskrivning av tillverkningen, bearbetningen).
Obs om varan är tillverkad helt eller delvis av varor som importerats från tredje land gäller även för
dessa vad som sägs under a) beträffande betalning- och återbetalning av gällande importtull.
c) ni har anskaffat dem inom EG och inte haft anledning att deklarera dem för tullmyndighet (skicka med
inköpsfaktura 4 som styrker att varan har levererats inom EG).

•

Beskriv vad som gäller för era exportvaror
•

Var förvaras bevismaterialet?

•

Bifoga exempel på tidigare utfärdade A.TR.
Frågorna besvarade av

•

Formellt riktigt – Certifikatsblanketten är den som föreskrivs och är korrekt ifylld.
Materiellt riktigt – Exportvarorna vilka omfattas av certifikatet är i fri omsättning.
3
Importfakturan utgör grunden för varornas deklarerade tullvärde. Den ingår eller kommer att ingå i företagets bokföring.
Importfakturan ska innehålla uppgifter om: säljarens namn och adress, köparens namn och adress, dag då fakturan utfärdats,
fakturanummer, antal och typ av kolli, bruttovikt och hur förpackningen är märkt, varubenämning, varans kvantitet, pris för
varje varuslag, eventuella rabatter och vilken typ av rabatter, leveransvillkor och betalningsvillkor.
4
Inköpsfakturan visar den registrerade kostnaden för inköp.
1
2
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