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1. Inledning
Bodil inledde med att hälsa alla välkomna och deltagarna presenterade sig.
Anders Johansson gav senaste status av projektet och arbetsgång. Arbetet följer
den tidsplan som är planerad. Viktigt att poängtera är att inga undantag eller
övergånglösningar kommer att ges. Införandet sker 1 januari 2015.
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2. Genomgång av föregående mötes
minnesanteckningar
Inga synpunkter.

3. Förtydligande av vägval; ombud, elektronisk
lösning och tullvärde
Fredrik Mogren gick igenom de olika lösningar som Tullverket tagit fram för
att kunna genomföra förändringen.
Tullvärde
Tullvärdet innebär varans värde för tulländamål och regleras enligt 7 kap 8 §
MvsL = Tullkodex, avdelning II, kap 3
Det statistiska värdet regleras däremot enligt Kommissionens förordning (EU)
nr 113/2010 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med ickemedlemsstater m.m.
Därmed är inte tullvärde och statistiskt värde samma sak. Idag anges kod B00
(beskattningsunderlaget för moms) i importdeklarationen. Efter den 1 januari
ska denna koden inte användas om importören är mervärdeskatteregistrerad.
Istället ska koden 1MT, tullvärde uttryckt i monitära termer (pengar), anges.
Systemleverantörerna har fått riktad information om denna tekniska ändring
och har till den 12 maj på sig att inkomma med synpunkter på de tekniska
förändringarna.
Meddelande om fastställda värden och avgifter
I de fall företaget själv får en tullräkning kommer det fastställda tullvärdet
framgå på tullräkningen. I de fall kunden använder sig av ett ombud, som
dessutom tar på sig betalningsansvar, kommer ett speciellt meddelande att
skapas. Detta meddelande kommer distribueras till ombuden elektroniskt till
ombudets Mina sidor per tull-id. Det är sedan upp till ombuden att säkerställa
att deklaranten får underlaget så att kunden kan räkna fram underlaget för
moms och redovisa detta till Skatteverket. I de fall företaget använder sig av
ombud men själva har tullkredit, och tar på sig betalningsansvar, kommer
uppgifterna om fastställt tullvärde framgå på deklarantens tullräkning.

2014-05-07

3 (14)

Det uppgifter som kommer framgå i meddelandet om fastställda värden och
avgifter är: Företag, vilket VAT-nummer som är angett, det monitära
tullvärdet, eventuella avgifter som ingår i beskattningsunderlaget för moms.
Under mötet framkom synpunkter från ombuden att det ka bli en stor
administration för dem att hantera detta. Frågan om inte ED-dokumentet kan
användas istället lyftes upp, eftersom detta redan skickas till kunderna och
kommer innehålla uppgifter om det monitära tullvärdet. ED-dokumentet är
dock inte Tullverkets beslut men Tullverket ska lyfta frågan och se om det
finns andra lösningar.
Även frågan om hur ombuden ska hantera kunder som säger att de inte fått
underlaget ska hanteras lyftes fram. Tullverket anser att ombuden inte kan
hållas ansvariga i de fall kunden anser att de inte fått informationen.

4. Genomgång av inkomna frågor
Den externa referensgruppen fick i april möjlighet att inkomma med
synpunkter på en del lösningsförslag via e-post. Fredrik Mogren, Lena
Andersson och Stina Färje gick igenom de inkomna frågorna, se bilaga 1 med
inkomna Frågor och svar.
Dessutom visade Skatteverket upp hur momsdeklarationen kommer se ut efter
1 januari 2015. Det blir totalt fyra nya fält, en för beskattningsunderlaget vid
moms, och tre för utgående moms vid import (beroende på skattesats).
Det kommer även tillkomma en del nya valideringskoder som kommer skickas
till systemleverantörerna så snart som de är fastställda.
En fråga uppkom om det finns möjlighet att i kundregistret på tullverket.se
kunna se både EORI-nummer och VAT-nummer. Tullverket tar med sig frågan
och undersöker möjligheterna.

5. Information och kommunikation
Karolina Lönnqvist och Hillevi Rönström gick igenom den gemensamma
kommunikations- och aktivitetsplanen. Bland annat håller det på att tas fram en
gemensam trycksak som ska kunna delas ut på mässor etc., genomgång av
respektive myndighets webbplaster och informationsmaterial, planerad
kunskapsöverföring mellan Tullverket och Skatteverket, informera om
förändringen i respektive myndighets egna kanaler mm. Den externa
informationen kommer ha sitt startskott i samband med Tulldagarna i oktober.
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Dessutom kommer myndigheterna försöka få in redaktionella texter i
branschtidningar mm.
Den externa referensgruppen poängterade att de gärna ville ha
förhandinformation om myndigheterna drar igång med en större
informationskampanj innan Tulldagarna eftersom det kommer ge dem mer
frågor och vill då vara förberedda.
Frågan om vi kommer använda oss några pilotföretag lyftes fram. I dagsläget
finns inga sådana tankar planerade.
Projektet uppmanade representanterna att höra av sig om det kommer frågor
eller indikationer på att det behövs mer information. Dessutom uppmandes
dem att försöka sprida information om förändringen i de kontakter som
respektive representant har.

6. Övriga frågor
En fråga uppkom om hur ett företag som inte hinner klart med eventuella
systemförändringar kommer kunna göra. De får i så fall använda sig av ombud
fram tills att systemen är klara då inga undantag kan ges.
Frågan om hur man kommer hantera lårdevärdeförtullning framöver lyftes upp.
Tullverket tar med sig frågan till klareringen och återkommer till de ombud
som berörs.

7. Nästa möte och avslutning
Nästa möte kommer vara i början av november, under vecka 45. Om det skulle
uppkomma frågor eller om Tullverket eller Skatteverket behöver få in svar på
något kommer vi att kalla till ytterligare ett möte alternativt skicka e-post för
synpunkter.
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Bilaga 1 – Dokument utskickat för synpunktshantering till den externa
referensgruppen Importmoms till Skatteverket och inkomna frågor och svar till
dessa

Till extern referensgrupp
"Importmoms till Skatteverket”

Överföringen av importmoms till Skatteverket synpunktshantering
Tullverket kommer inom kort besluta gällande valda inriktningar för hur
importmomsen kommer hanteras för mervärdeskatteregistrerade företag efter 1
januari 2015. Inför beslutet önskar vi få in synpunkter på hur ni, och de
organisationer ni representerar, ser på dessa lösningar. Svar önskas senast 23
april och lämnas till karolina.lonnqvist@tullverket.se.
Beskattningsunderlaget för importmoms kommer inte att finnas
kvar på tullräkningen
Eftersom företagen som är momsregistrerade ska redovisa sin importmoms till
Skatteverket, ska de inte deklarera importmoms i importdeklarationen till
Tullverket. Det medför att det inte kommer att finnas någon uppgift om
beskattningsunderlag för importmoms eller debiterad importmoms att lägga på
tullräkningen. Istället ska företaget deklarera ett monetärt tullvärde genom att
ange kod 1MT och det uträknade tullvärdet i avgiftsfältet på importdeklarationen. Tullverket fastställer därefter tullvärdet samt debiterar
eventuella avgifter. Dessa fastställda värden och avgifter kommer att framgå av
tullräkningen och ska ingå i det beskattningsvärde för importmoms som
företage själv får räkna fram och deklarera i skattedeklarationen till
Skatteverket.
När EORI-nummer och svenskt VAT-nummer skiljer sig åt
Eftersom tullorganisationerna inom EU använder EORI-nummer för att
identifiera företag vid import och export, och att Skatteverket utgår från ett
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organisations- eller registreringsnummer när de registrerar ett företag för
moms, kan det uppstå problem när Tullverket ska veta/validera om de ska
debitera importmoms eller inte. Exempelvis när företaget har ansökt om EORInummer i en annan medlemsstat än Sverige, är inte detta nummer uppbyggt på
samma sätt som det svenska VAT-numret. Det är därför viktigt att dessa
företag ser till att EORI-databasen uppdateras med företagets svenska VATnummer. Likaså när företagen har fått ett EORI-nummer som börjar på SE444
utfärdat av Tullverket. Dessa företag bör meddela vilket VAT-nummer de har
för att Tullverket ska kunna uppdatera sitt operatörsregister. Annars finns risk i
båda fallen att Tullverket felaktigt debiterar företaget importmoms. Tullverket
kommer under hösten 2014 försöka nå dessa aktörer i den mån det går och
uppmana dem att anmäla sitt VAT-nummer.
Företag som anlitar ett ombud som även påtar sig
betalningsansvar
Idag när ett ombud påtar sig betalningsansvaret för ett företags räkning, skickas
tullräkningen till ombudet. Ombudet vidarefakturerar sedan tull och andra
skatter och avgifter. Från och med 1 januari 2015 ska företagen få ett
meddelande om fastställt tullvärde samt de avgifter som debiterats som ingår i
beskattningsunderlaget för importmoms. Ett förslag är att detta meddelande
kommer ombudet att få vidarebefordra till sina kunder. Underlaget ska sedan
användas av företaget i sin momsredovisning till Skatteverket.
Likaså när ett företag, som inte är etablerat inom unionen eller i Norge,
anmäler en import, måste de anlita ett ombud som agerar indirekt ombud. I det
fallet ska ombudet skriva sig som både ombud och deklarant på
importdeklarationen. Tullverket vet därmed inte om det är mottagaren eller
avsändaren i importdeklarationen som är ägare till varorna och den som är
registrerad för moms i Sverige. I detta fall ska ombudet ange företagets VATnummer i särskilda upplysningar på importdeklarationen med en kod 3MSE +
VAT-numret.
Viktigt att deklarera rätt!
Det kommer att vara viktigt att deklarera rätt i importdeklarationen. Tullverket
kommer att behöva göra fler valideringar i importsystemet eftersom de måste
veta vid själva taxeringsbeslutet om företaget är momsregistrerat eller inte.
Därför är det av vikt att företaget inte deklarerar moms i sin importdeklarationen om man är momsregistrerad i Sverige, och vice versa. Om det är
motstridiga uppgifter, eller att uppgifter saknas för att kunna ta detta
tulltaxeringsbeslut, kommer ärendet att behöva hanteras manuellt. Det kan
innebära att det tar tid innan företaget kan få ut sitt gods.
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I de fall Tullverket inte är beskattningsmyndighet för importmoms kommer de
att skicka uppgifter om företagets import till Skatteverket. På så sätt vet
Skatteverket att företaget ska ta upp sin importmoms i skattedeklarationen.
Ett ombud som skrivit sig själv som både ombud och deklarant på en import
och inte uppgivit ett företags VAT-nr i särskilda upplysningar, kan alltså få en
anmaning från Skatteverket att inkomma med en skattedeklaration.
Elektronisk lösning
För de företag som själva deklarerar sitt gods kommer underlaget om
”Meddelande om fastställda värden och avgifter” att återfinnas i tullräkningen.
Den distribueras på det sätt företaget själva valt, det vill säga via papper, etullräkning eller via den nya tjänsten webbtullräkning (som en pdf-fil) som
lanseras i maj på Mina sidor.
För de företag som använder ombud kommer underlaget att distribueras till
ombuden per tull-id som sedan får ansvara för att företagen får del av
underlaget. Förslaget är att detta kommer ske elektroniskt via en
inloggningstjänst på tullverket.se, antingen på Tullverkets Mina sidor eller som
en separat tjänst direkt på tullverket.se.
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Inkomna frågor och svar
Omprövningar där importören deklarerat felaktigt tullvärde, hur
hanteras tilläggsdebitering eller återbetalning angående momsen?
Tullverket har fått svar från Skatteverkets och ifrån Tullverkets nationella
specialister när det gäller omprövningar, och är överens om hur omprövningar
ska hanteras. Importer med en taxebestämmandedag innan den 1 januari 2015,
och som omprövas efter årsskiftet handläggs precis som idag. Tullverket
debiterar alltså moms om det uppstår en tilläggsdebitering. Däremot så
återbetalar Tullverket inte någon moms. Det har inte gjorts tidigare heller för
företag som är momsregistrerade. Importer med en taxebestämmandedag efter
1 januari 2015 och framöver som omprövas, hanteras i stort sett efter om
företaget var registrerat för moms vid importtillfället eller inte. Man kan säga
rent generellt att den myndighet som är beskattningsmyndighet vid
importtillfället fortsätter att vara det under hela ärendets gång. Är det
Skatteverket som är beslutande myndighet för moms, kommer Tullverket inte
att tilläggsdebitera någon moms, eller återbetala.
I det fall att ett företag har deklarerat felaktiga uppgifter i momsdeklarationen
ska företaget begära omprövning hos Skatteverket. Detta gör företaget
antingen genom att lämna en ny momsdeklaration (vilket går att göra
elektroniskt eller via papper) alternativt kommer de in med en skrivelse där de
förklarar vad som ska rättas och varför. Vid begäran om omprövning är det
viktigt att deklarationen innehåller samtliga uppgifter som ska ingå i
momsdeklarationen, det vill säga dels de ändrade uppgifterna samt även de
tidigare lämnade uppgifterna som var korrekta. När Skatteverket sedan har
fattat ett omprövningsbeslut innehåller beslutet uppgifter om hur mycket
företaget antingen ska betal eller få återbetalt. Vid begäran om omprövning
fattas alltid ett omprövningsbeslut, även om beslutet inte innebär någon
betalningskonsekvens. I det fall att de lämnade uppgifterna härleder till
tullvärdet är det bara Tullverket som kan ändra tullvärdet. Först när Tullverket
gjort det kan omprövning göras hos Skatteverket. Skatteverket kan aldrig ändra
på ett fastställt tullvärde. Så om omprövningstiden gått till ända för att ändra
tullvärdet så är det detta som gäller även om det är möjligt att fatta ett
omprövningsbeslut avseende beskattningsunderlaget för moms. Det är således
endast Tullverket som kan ändra på den delen av beskattningsunderlaget till
moms som utgörs av tullvärdet. För det fall omprövningen hos Skatteverket
avser något annat än tullvärdet kan vi ompröva.
Kort sammanfattat ser det ut såhär:
Elektroniskt lämnad deklaration av ombud efter 1/1 2015.
Import
1) Indirekt ombudskap [3]
När ombudet deklarerar en import elektroniskt ska de sätta sig som
ombud i fältet för ombud och även sätta sig som deklarant i fältet för
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deklarant. Företaget sätter de som mottagare ( eller som avsändare t.ex.
vid DDP. Vi kommer inte att validera mottagarfältet). I detta fall ska
de även uppge koden 3MSE + svenskt momsregistreringsnummer i
fältet bilagda handlingar. Ungefär som när de deklarerar ett svenskt
momsregistreringsnummer när FF1-koden är 4200 (Y040 + SE VATnr) Vidare ska de ta på sig betalningsansvaret. Ett indirekt ombud ska
alltid stå som deklarant oavsett om företaget de representerar är
etablerat inom eller utom EU och Norge.
Om ombuden anger [3], indirekt ombudskap, men deklarerar ett annat
företags EORI-nr som deklarant kommer ärendet att avvisas i
mottagningsfunktionen!
2) Direkt ombudskap [2]
Agerar ombudet direkt ombud, ska de skriva in företaget de
representerar i fältet för deklarant. Det är det fältet vi kommer att
validera det svenska momsregistreringsnumret mot Operatörsregistret
eller EORI-databasen, och skicka vidare information om till
Skatteverket.
Vi kommer att avvisa en deklaration där ombudet anger direkt
ombudskap och skriver sig själv även som deklarant!!!
Export
1) Vid export får inte ett företag som är etablerat utanför EU eller
Norge stå som exportör/avsändare! Däremot går det bra om det är en
privatperson om godset inte är för kommersiellt bruk.
Mottagare ska vara ett företag utanför EU. Det kan också vara t ex
Åland eller Kanarieöarna. Dvs, länder som är med i tullunionen men
utanför skatteunionen.
Deklaration lämnad på blankett
Man kan fortfarande lämna en importdeklaration på blankett. På EDdokumentet finns t ex inte separata fält för ombud och deklarant. I de
fall ett fält 14 inte räcket till, får ombudet, genom att i fält 14 skriva [1]
använda fält 9. Där kan man i det fall man är direkt ombud skriva in
deklaranten.
Läs gärna på vår webbsida i de olika tulldeklarationshandledningarna
hur ombud ska deklarera.
Tidpunkt för inbetalning av importmoms till Skatteverket. Är
tidpunkten baserad på importörens redovisningsperiod eller
tullräkningens betalningsdatum? Utformingen på tullräkningen,
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finns det uppgifter som Tullverket har lämnat Skatteverket
angående importmomsen?
Tidigast från och med utställningsdatum av tullräkningen kan ett företag
deklarera sin moms till Skatteverket. Sedan är det de redovisningsperioder som
företaget har idag till Skatteverket som gäller. Utställningsdatum framgår av
tullräkningen och kommer att finnas med på Meddelande om fastställda värden
och avgifter som de företag får som anlitar ett ombud som påtar sig
betalningsansvar, och som får samtullräkningen. Det är antingen tullräkningen
eller meddelandet som är underlaget i företagets bokföring, och indirekt
underlag till skattedeklarationen till Skatteverket. Tullverket kommer även att
lämna över information om importen till Skatteverket för företagen som är
momsregistrerade i Sverige. Det kommer att stå på meddelandet och på
tullräkningen att vi gör så.
Enligt förslaget ska företaget själva få räkna fram och deklarera till
Skatteverket, vilket inte känns bra. Kan bli fel i redovisningen till
Skatteverket.
Redan idag räknar företagen ut beskattningsunderlaget för tull och moms och
uppger det i importdeklarationen. Tullverket kontrollerar och fastställer
värdena och avgifterna. Från 1 januari 2015 ska företaget räkna fram och
deklarera ett monetärt tullvärde och deklarera det i importdeklarationen.
Därefter fastställer Tullverket värdet i och med taxeringsbeslutet. Om ett
företag inte vet hur de ska räkna ut tullvärdet, får de kontakta TullSvar eller
använda tullvärdeguiden på Tullverkets hemsida. Tullverket erbjuder även
kurser i tullvärde. Kan de inte räkna ut beskattningsunderlaget för moms får de
kontakta Skatteverket. De kan också anlita ett ombud som gör deras
importdeklaration. De ska dock vara medvetna om, att även om de anlitar ett
ombud är de ansvariga för vad som står i en importdeklaration, och det är
därför viktigt att de ger ombudet all information om importen.
Vad ska importören referera till vid betalning till Skatteverket?
På skattedeklarationen som används för att redovisa beskattningsunderlaget vid
import, utgående moms samt ingående moms finns ett OCR-nummer samt ett
bankgironummer som ska användas. Någon ytterligare uppgift, förutom
momsdeklaration behövs inte. Momsen ska betalas i enlighet med den
redovisning som lämnas i skattedeklaration. Det är det totala beloppet för den
skattskyldiges mervärdesskattedeklaration som ska betalas. För de allra flesta
kommer importmomsen i sig inte att medföra någon betalning eftersom
importmomsen motsvaras av en ingående skatt som dras av med samma belopp
i samma deklaration.
Beskattningsunderlaget för importmoms kommer inte att finnas
kvar på tullräkningen ”Istället ska företaget deklarera ett monetärt
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tullvärde genom att ange kod 1MT och det uträknade tullvärdet i
avgiftsfältet på importdeklarationen.” Är inte det samma uppgift
som idag är angivet i fält 46 (Statistiskt värde)?
Statistiskt värde och tullvärde är inte samma sak. Enkel förklaring är, att i
tullvärdet ska man räkna med frakt och kostnader fram till EU:s yttre gräns, i
det statistiska värdet ska dessa kostnader räknas ända fram till svensk gräns.
Det statistiska värdet används bl. a. i handelsstatistiken.
”Dessa fastställda värden och avgifter kommer att framgå av
tullräkningen och ska ingå i det beskattningsvärde för
importmoms som företage själv får räkna fram och deklarera i
skattedeklarationen till Skatteverket.” Finns det något form-krav
på hur dokumentet ska se ut på kostnader som läggas på/dras av
på tullvärdet för att få fram beskattningsunderlaget för moms?
Mervärdeskattedeklarationen är uppdaterad med nya fält där uppgifterna ska
fyllas i. Det finns regler för hur dessa kostnader ska redovisas till Skatteverket.
Vad som ingår i beskattningsvärdet för moms står i Mervärdesskattelagen 7
kap. 8§ när det gäller import.
När EORI-nummer och svenskt VAT-nummer skiljer sig åt, ”Det är
därför viktigt att dessa företag ser till att EORI-databasen
uppdateras med företagets svenska VATnummer.” Hur kan man se
om VAT-numret är registrerat i EORI-databasen? Det går inte att se
det i ”EORI number validation”.
Det är bara Tullverket som kan se vad som är registrerat genom att vi har
tillgång till så kallad Light client som i sin tur är kopplad till EORI-databasen.
Företagen måste själva veta om de anmält till registreringsmyndigheten att
lägga in ett svenskt momsregistreringsnummer.
Företag som anlitar ett ombud som även påtar sig
betalningsansvar ”I detta fall ska ombudet ange företagets VATnummer i särskilda upplysningar på importdeklarationen med en
kod 3MSE + VAT-numret.” Går det att ha validering i TDS på att
koden är ifylld om ombudskapet är ”3” indirekt ombud? Eller finns
det tillfällen då koden ”3MSE” inte ska vara ifylld för indirekta
ombud?
Tullverket har ännu inte beslutat hur vi ska göra gällande valideringar i
systemet. Vi måste först göra de mest nödvändiga förändringarna. Vidare
behöver vi se över om det kan få juridiska konsekvenser. Ett indirekt ombud
kan även agera för ett företag som inte är registrerat för moms i Sverige. Då
ska de uppge importmomsen i tulldeklarationen och koden 3MSE ska inte
användas.
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Viktigt att deklarera rätt! ”Om det är motstridiga uppgifter, /../
kommer ärendet att behöva hanteras manuellt.” Borde inte
valideringen på momsnummer kunna göras automatiskt så att
eventuell upptagen moms förbises om momsnumret är giltigt?
Tar vi bort automatiskt blir det (troligtvis) ett beslut om ändring i deklaration,
sådana omges av vissa byråkratiska regler såsom rätten att bli hörd. Tekniskt
skulle det nog kräva att ett frågemeddelande skickas, som deklaranten svarar
”JA” på innan systemet tar bort något. Avvisning bör därför vara mer attraktiv
för både Tullverket och näringslivet.
Elektronisk lösning ”För de företag som använder ombud kommer
underlaget att distribueras till ombuden per tull-id” Kommer det att
vara ett dokument per företag eller ett samlingsdokument för
samtliga kunder?
Det kommer att vara sammaställt per företag.
”Förslaget är att detta kommer ske elektroniskt via en
inloggningstjänst på tullverket.se” Kan en påminnelse skickas via
e-mail när att nytt dokument finns tillgängligt att hämta?
Det kommer att finnas möjlighet att välja om man vill ha avisering via e-post
eller sms, eller både och.
Vad menar Tullverket med 1MT (monetärt tullvärde)? Varför kan
inte tullvärdet tas som idag från fält 46 (statistiskt värde)? Är det
meningen att i framtiden använda fält 46 värdet vid svenskgräns
(statistiskt värde). Att införa ytterligare uppgiftlämnade kommer
medföra administrativa extrakostnader för företagen.
Statistiskt värde är inte samma sak som tullvärde. I tullvärdet ska t ex
fraktkostnaden ingå fram till EU-s yttre gräns. I det statistiska värdet ska
transportkostnaden fram till svensk gräns ingå. Statistiska värdet är ett värde
som används i handelsstatistiken bl. a. Monetärt tullvärde innebär ett tullvärde
som är beräknat enligt avdelning II, kapitel 3, i tullkodex och som är uttryckt i
kronor. All svensk mervärdesskatt beräknas på värden uttryckta i kronor till
skillnad mot tull som ibland kan beräknas på värde uttryckta i vikt eller mängd.

Angående när EORI och momsnummer är uppbyggda på samma
sätt. Alla VAT-nummer (momsnummer) slutar i Sverige på 01
(siffran 11 och 12). Kommer Tullverket automatisk lägga på dessa
två siffror på EORI numret? Hur kommer denna koppling ske i
operatörregistret?
Skatteverket kommer dagligen att skicka filer med nya
momsregistreringsnummer och även de som upphör. Vi kommer sedan att
matcha dessa nummer mot EORI-numret. I Operatörsregistret kommer det
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svenska momsregistreringsnumret finnas för de företag där vi (svenska
Tullverket) har tilldelat ett EORI-nummer. Importsystemet i TDS kommer då
att komma åt uppgiften.
Angående när EORI och momsnumret skiljer sig åt. Kommer det
bli en webbaserad tjänst som deklaranten eller dennes ombud kan
meddela koppling till mellan EORI och momsnummer? Kan
ombudet meddela Tullverket sina utländska kunder med svenskt
momsnummer via Excel fil?
För svenska företag är EORI-nummer och momsregistreringsnummer
uppbyggda på nästan samma sätt, vilket innebär att vi kan korsvalidera dessa.
Vi kommer att få en totalfil av Skatteverket innan den 1 januari där vi kan
uppdatera Tullverkets operatörsregister med information. Därefter kommer vi
att varje dag få uppdateringar via datafil från Skatteverket. De företag som har
fått ett EORI-nummer av en annan medlemsstat än Sverige, måste se till att
deras svenska momsregistreringsnummerläggs in i EORI databasen. Det kan
bara göras av den registreringsmyndighet som gav företaget dess EORInummer. Tullverket har alltså ingen nytta av att få dessa via en webbaserad
tjänst eller via Excel-filer. Tullverket har ingen möjlighet att lägga in uppgifter
för dessa företag i EORI-databasen, och har inte dessa företag i Tullverkets
operatörsregister. För dessa företag kommer importsystemet i TDS att validera
mot EORI-databasen, inte mot Operatörsregistret. Tullverket kommer
brevledes att kontakta de företag som fått ett EORI-nummer av oss i Sverige,
där EORI-numret skiljer sig från deras momsregistreringsnummer, tex om de
har ett EORI som börjar på SE44, och där vi inte har uppgift om ett svenskt
momsregistreringsnummer. Tullverket ber dem att de mejlar in, till troligen en
speciell e-postadress, uppgift om en svensk momsregistrering. Om dessa
SE444 företagen får en registrering för moms mycket senare, finns möjlighet
att de antingen kontaktar oss innan importtillfället, eller att de uppger det
svenska momsregistreringsnumret i särskilda upplysningar. Vi kan då
kontrollera registreringen och lägga in denna i Operatörsregistret.
Vilka möjligheter finns för ombudet att kunna validera direkt mot
operatörsregistret innan ärendet skickas i TDS, att det finns ett
momsnummer kopplat till EORI-numret? Det kommer annars vara
svårt för ombudet att veta om Tullverket fått information om giltigt
VAT-nummer/momsnummer eller inte. Idag finns möjlighet att
validera numren separat men inte att det finns en koppling. För att
minska det administrativa merarbetet för både Tullverket och
företagen bör det finnas en validering i inputkontrollen och inte vid
kanalfördelningen som Tullverket har som förslag.
Tullverket kan inte ge ombuden direkt tillgång till Tullverkets
operatörsregister. Det används enbart för internt bruk för valideringar i TDS
som t ex olika tillstånd. Likaså är det enbart tullorganisationer som har
möjlighet att kontrollera uppgifter i EORI-databasen. Om ett ombud skickar in
en importdeklaration där det inte är deklarerat moms och Tullverket saknar
uppgift om en svensk momsregistrering, kommer ärendet hamna i röd kanal.
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Klareringen tar sedan kontakt med ombudet för att höra om en eventuell
momsregistrering, eller om Tullverket ska debitera moms.
Finns det risk att Tullverket debiterar tulltillägg om inte kopplingen
är korrekt?
Tullverket utreder frågan och återkommer.
Kommer ”tullvärdebesked” alltid lämnas även när det utgår
avgifter? Kommer det på ärendenivå eller per deklarant (i så fall i
vilket tidsintervall)?
Det monetära tullvärdet ska deklareras per varupost i importdeklarationen, men
kommer att ackumuleras per tull-id på tullräkningen. Om det är en
samlingstullräkning ackumuleras det även där per tull-id. Tidsintervallet blir
alltså varje gång det ställs ut en tullräkning. Kunden får sedan själv
sammanställa till sin momsredovisning beroende på hur de ska deklarera den
till Skatteverket. Det blir ingen skillnad mot idag.
Om Tullverket har tänkt att uppgiftslämnandet även ska innefatta
monetärt tullvärde ser vi ingen att anledning att ha ett separat
meddelande (tullvärdebesked) med samma information än
tulldeklarationen?
Det beslutades i propositionen som togs i december 2013, att företag som
anlitar ett ombud där ombudet får tullräkningen, ska ha ett separat meddelande
om fastställt tullvärde och avgifter. Vi kommer att erbjuda en tjänst på
tullverket.se, antingen via inloggning där, eller på Mina sidor. I denna tjänst
kan ombudet logga in och få fram uppgifterna om tullvärde och de olika
avgifter som betalats. Det kommer att gå att konvertera över uppgifterna i
Excel-format. På så sätt kan ombudet sortera per företag, kopiera och mejla
vidare till sin kund (eller skriva ut och skicka per post). Det är alltså ombudet
som ska meddela sin kund uppgifterna som de ska ha som underlag i sin
skatteredovisning till Skatteverket. Om ombudet vill ta uppgifterna själv direkt
från tullräkningen och sammanställa per kund är helt upp till dem, men har
ombudet papperstullräkning idag och vill fortsätta med det, kan det ju vara bra
att använda tjänsten på tullverket.se

