
KOPIA
TULLRÄKNING samt underrättelse om vissa beslut Sida 1(2)

Utställningsdag 2014−12−08
Nr att ange vid betalning
1508500046

Box 796,  851 22 SUNDSVALL

WALK AWAY
BJÖRKSTIGEN12

118 23 STOCKHOLM

Regnr 4444076550−00
EORI−nr SE4444076550

Oss tillhanda 2014−12−09
Att betala SEK 627 500
därav mervärdesskatt 562 500
Betalas via bankgiro 867−4046

Vid förfrågan angående i tullräkningen upptagna ärenden etc 
v g kontakta TullSvar via växeln. 

OBS Dröjsmålsränta utgår vid försenad betalning. 

Meddelande: Produktionsutgåva 2014:1

Postadress Telefon Bankgiro IBAN / BIC Reg.nr mervärdesskatt

Box 796
851 22 SUNDSVALL 0771−520520 867−4046

SE02 1200 0000 0128 1011 8493
DABASESX

202100−0969
SE202100096901

Tullid Taxebest. dag Belopp per avg.kod Att betala/Er tillgodo
1 TD20170906:1 Dekl enligt normalförfarande 141204 125500

Er ref: IM5M106_DNU

Avgkod: A00 Tull 13000

Avgkod: B00 Mervärdesskatt 112500

2 TD20170914:1 Dekl enligt normalförfarande 141204 125500

Er ref: IM5M106_DNU

Avgkod: A00 Tull 13000

Avgkod: B00 Mervärdesskatt 112500

3 TD20170922:1 Dekl enligt normalförfarande 141204 125500

Er ref: IM5M106_DNU

Avgkod: A00 Tull 13000

Avgkod: B00 Mervärdesskatt 112500

4 TD20170930:1 Dekl enligt normalförfarande 141204 125500

Er ref: IM5M106_DNU

Avgkod: A00 Tull 13000

Avgkod: B00 Mervärdesskatt 112500

5 TD20170948:1 Dekl enligt normalförfarande 141204 125500

Er ref: IM5M106_DNU

Avgkod: A00 Tull 13000

Avgkod: B00 Mervärdesskatt 112500



KOPIA
TULLRÄKNING samt underrättelse om vissa beslut Sida 2(2)

Utställningsdag 2014−12−08
Nr att ange vid betalning
1508500046

Upplysningar om betalning av tullräkning 
Ring Tullsvar, 0771 − 520 520 för ytterligare information om 
tullräkningen. 

Hur betalar jag? 
Din tullräkning ska du betala till Tullverkets bankkonto via bankgiro 867−4046. OCR−numret är 

ditt tullräkningsnummer, dvs. tio siffror. 

Tullräkningen kan även betalas genom Autogiro. Om du vill använda dig av Autogiro fyller du i 

en anmälningsblankett med beteckningen Tv 405.9. Ladda ned blanketten från vår webbplats 

tullverket.se eller ring till TullSvar, vår informationstjänst, 0771−520 520 och be att få 

blanketten hemskickad. 

När ska jag betala? 
Som betalare är du ansvarig för att betalningen är oss tillhanda senast på förfallodagen. 

Betalningsdagen är den dag då betalningen har blivit bokförd på vårt bank− eller PlusGiro 

konto. Om du inte betalar i tid, tar vi ut en dröjsmålsränta.(1) Den tar vi ut från och med första 

dagen efter förfallodagen. 

Om vi har lämnat ut en vara under en kalendervecka (måndag − söndag) utfärdar vi normalt 

tullräkningen på måndagen i tredje veckan efter utlämningsveckan. Du ska betala till oss 

senast fredagen i fjärde veckan, normalt alltså elva dagar efter att du har fått tullräkningen. 

Tullräkningen tar upp alla sändningar som utlämnats under en viss vecka. Även om 

tullräkningen är försenad eller kommit på avvägar ska du betala i tid. 

Tänk på att det kan ta olika lång tid innan din betalning når oss, beroende på vilket 

betalningssätt du använder. Därför bör du skicka eller lämna din betalning i god tid. Om du får 

extra kostnader på grund av att din betalning blivit försenad, får du som betalare reglera detta 

med ditt ombud. Ta kontakt med din bank eller betalningsförmedlare för upplysningar om 

detta. 

Kreditering, återkallelse av tillstånd till betalningsanstånd och 
indrivning 
Om vi betalar tillbaka ett belopp, t.ex. på grund av ett omprövningsbeslut, ser du detta som en 

kreditpost (CR) på tullräkningen. Är du registrerad för moms, återbetalar vi dock inte momsen. 

Har du ett kreditsaldo, reglerar vi detta genom girering eller utbetalning. Du kan inte dra av 

saldot från en annan tullräkning. Skulle du sedan tidigare vara skyldig oss ett belopp, eller har 

du en skuld registrerad hos kronofogdemyndigheten, används kreditsaldot till att betala denna 

skuld istället.(2) 

Om du inte betalar din tullräkning trots påminnelse, kan vi återkalla ditt tillstånd till 

betalningsanstånd. Vi kan också återkalla det om du har upprepade betalningsförseningar. Vi 

har även möjlighet att ta ut beloppet ur ställd garanti eller genom indrivning. 

Tullverkets beslut 
De beslut om tull, skatt och avgifter som vi har fattat underrättar vi dig om i tullräkningen. I 

tullräkningen meddelar vi också om beslut som innebär att du inte är skyldig att betala skatt 

eller andra avgifter. Besluten är meddelade samma dag som räkningen skrivs ut om inte 

meddelande gjorts på annat sätt, vilket har betydelse om du vill begära omprövning av eller 

överklaga våra beslut. Om vi beslutar om tulltillägg, meddelar vi detta enligt ett särskilt 

förfarande. Däremot får du uppgift om vårt betalningskrav för tulltillägg i din tullräkning. 

Tullverket kan ompröva beslut 
Om du vill ha ändring av ett beslut kan du begära omprövning, vilket oftast är det snabbaste 

och enklaste sättet att få till stånd ett nytt beslut. Din ansökan om omprövning skickar du till 

Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm. När du ansöker om omprövning som innebär 

återbetalning eller eftergift kan du använda vår blankett med beteckningen Tv 778.6. Ladda 

ned den från vår webbplats tullverket.se, eller ring till TullSvar, vår informationstjänst, 

0771−520 520 och be att få blanketten hemskickad. 

På din ansökan om omprövning av tulltaxeringsbeslut ska du: 

− tala om vilket beslut din ansökan gäller, t.ex. genom att ange tull−id, journals− eller 

diarienummer hos Tullverket 

− tala om varför du tycker att beslutet ska ändras, vilken ändring du vill göra och ange vilken 

av artiklarna 116−120 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om 

fastställande av en tullkodex för unionen, som du vill hänvisa till 

− skriva under skrivelsen och ange namn, postadress och telefonnummer 

− skicka med de underlag du tycker kan vara viktiga för oss att känna till när vi ska behandla 

din ansökan 

Om du anlitar ett ombud kan denne skriva under ansökan, om ombudet också skickar med en 

fullmakt från dig, som ger ombudet rätt att ansöka om omprövning för din räkning. 

Beroende på vad din ansökan om omprövning grundas på, gäller olika tidpunkter för när den 

måste ha kommit till oss.(3) 

− Grundar du din ansökan på en begäran om att ogiltigförklara tulldeklarationen på grund av 

att: 

1. du har deklarerat varorna till ett tullförfarande som innebär betalning av importtullar i 

stället för till ett annat tullförfarande, måste ansökan ha kommit till oss inom 90 dagar från 

den dag då vi godkände din tulldeklaration 

2. du kan visa att varorna av misstag har deklarerats i andra varors ställe, måste ansökan 

ha kommit till oss inom 90 dagar efter det datum då vi godkände tulldeklarationen 

3. det rör sig om varor som returneras inom ramen för ett distansavtal, måste ansökan ha 

kommit till oss inom 90 dagar från den dag då vi godkände din tulldeklaration. 

− Grundar du din ansökan på att de importerade varorna var defekta den dag du tog emot 

dem måste ansökan ha kommit in till oss inom ett år från den dag då vi meddelade beslutet 

om tull. 

− Grundar du din ansökan på att det beslutade tullbeloppet har tagits ut med för stort belopp 

eller att återbetalning eller eftergift kan beviljas av rättviseskäl, måste ansökan ha kommit till 

oss inom tre år från den dag då vi meddelade beslutet om tull. 

Vi omprövar även beslut om ränta (även dröjsmålsränta), tulltillägg eller förseningsavgift om du 

begär det. Då måste din ansökan ha kommit in till oss inom tre år från den dag då vi 

meddelade dig beslutet om tull.(4) 

Du kan också ansöka om omprövning på elektronisk väg med hjälp av ett 

EDIFACT−meddelande. 

Meddelandetypen benämns OMP. Meddelandet kan skickas av deklaranten eller någon annan 

som har tillstånd till elektronisk uppgiftslämning och som har deklarantens uppdrag att skicka 

ett sådant. I meddelandet ska anges samma tull−id som i den ursprungliga tulldeklarationen. 

Samtliga ärendeuppgifter och varuposter i tulldeklarationen måste skickas in − inte bara de 

som önskas ändrade. Insända uppgifter ersätter de tidigare. 

I fältet "Särskilda upplysningar" ska den som ansöker om omprövning ange orsaken till 

ansökan, önskemål och vilken eller vilka varuposter som har ändrats. Meddelanden som 

saknar information i fältet kommer att avvisas. 

Närmare information om meddelandet finns på tullverkets webbplats, tullverket.se. 

Om du vill överklaga beslut 
Om du vill överklaga ett beslut, ska du göra det skriftligen. Du ska rikta din skrivelse till 

förvaltningsrätten men skicka den till Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm. Du behöver 

inte skriva till vilken förvaltningsrätt som ditt överklagande är riktat. Om vi inte själva ändrar 

beslutet så som du önskar, lämnar vi över ditt överklagande till den förvaltningsrätt som är 

behörig att pröva överklagandet. När du överklagar bör du lämna samma uppgifter som när du 

begär omprövning av ett ärende (se ovan). 

Vid överklagande har du möjlighet att begära uppskjuten verkställighet av beslutet.(5) Tänk på 

att även om du överklagat beslutet, måste din tullräkning fortfarande betalas på förfallodagen 

om du inte fått uppskjuten verkställighet beviljad. 

Det är viktigt att ditt överklagande kommer in till oss inom den tid som gäller för det 

överklagade beslutet. I annat fall kommer ditt överklagande att avvisas av oss och 

förvaltningsrätten kan inte pröva ditt fall. Ditt överklagande av ett beslut om tull eller annan 

skatt måste komma in till Tullverket inom tre år från den dag då tullskulden eller 

skattskyldigheten uppstod.(6) Om vi meddelar dig vårt beslut senare än två och ett halvt år 

från den dag då tullskulden eller skattskyldigheten uppstod, får ditt överklagande komma in 

inom två månader efter att du har fått del av beslutet, om överklagandetiden därigenom blir 

längre. 

Om det beslut som du vill överklaga handlar om ett tidigare omprövningsbeslut, gäller samma 

treårsfrist som ovan. Om vi har meddelat omprövningsbeslutet senare än två och ett halvt år 

efter den dag då tullskulden eller skattskyldigheten uppstod, får ditt överklagande komma in 

inom två månader efter den dag då du fick del av omprövningsbeslutet, om överklagandetiden 

därigenom blir längre. 

Ditt överklagande av ett beslut om ränta, tulltillägg och förseningsavgift måste ha kommit in till 

oss inom tre år från den dag då din tullskuld eller skattskyldigheten uppstod.(6) Om vi har 

omprövat ett beslut angående ränta, tulltillägg och förseningsavgift senare än två och ett halvt 

år efter den dag då tullskulden eller anmälningsskyldigheten uppstod, får ditt överklagande 

komma in inom två månader efter att du har fått del av detta beslut, om överklagandetiden 

därigenom blir längre. 

_________________________________ 

1) Dröjsmålsränta, 2 kap. 8 § tullagen (2016:253). 

2) 2 kap. 14 §, 19 § tullagen (2016:253). 

3) Artiklarna 116−120, 173−174 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen. 

4) 5 kap. 16 § tullagen (2016:253). 

5) Artikel 45 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen. 

6) 6 kap. 3 §, 7 § tullagen (2016:253). 

(TV405.1 Utgåva 41) 


