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Tullverket, Tegeluddsvägen 98, konferensrum Grinda, Stockholm

Närvarande:
Bo Jarestig (DHL), Stefan Hammar (KGH), Peter Strömvall (Schenker Logistics AB),
Charlotta Sandahl (Agility), Carina Berg (APM-terminals), Jerker Jonsson (APM-terminals),
Mikael Olsén (Damco / Logent), Fredrik Andén (Ellos), Åsa Lindevall (UPS Sweden AB),
Johan Cederdahl (Volvo) och Martin Gerhardt (Cargo Center).
Katarina Spolén, Christer Nilsson, Sandra Jonsson, Kristina Andersén, Sune Mårtensson,
Tord Lindfors, Martin Karlsson, Caroline Dellner, Jenny Jensen, Lars-Gunnar Nilsson och
Lena Dahlberg, samtliga från Tullverket.
För kännedom: Katti Edvardsson (Lindex), Eva Pettersson (Stadium), Kerstin Persson
(TNT), Ulrika Badenfelt (Volvo), Lisbet Hallberg (Ellos), och Sofia Ekelöf (Tullverket).
Syfte med mötet:
• Information om projekt Tullager och UCC:s krav på uppgiftslämning. Kommissionen
kommer att skicka ut en uppdaterad version under våren.
• Huvudfokus på mötet är att göra en avstämning med referensgruppen avseende
resultat från analysfasen.
• Tullager normalförfarande (upplägg, uttag, hantering och övervakning av tullager).
• Förenklad deklaration (EIDR) för Tullager.
• Tillfällig lagring (upplägg, uttag, hantering och övervakning av lager), likheter och
skillnader jämfört med Tullager.
• Specifikation för elektronisk uppgiftslämning, system till system.
• Övrigt som är viktigt att stämma av med referensgruppen vid detta möte.

1 Information från sponsor/projektledning
Sponsorn Katarina Spolén hälsade alla välkomna till referensgrupp ”Tullager” och gick
igenom agendan för dagen, se bilaga1
Katarina Spolén poängterade ytterligare en gång vikten av att allt som tas upp under mötena
ska ses som arbetsmaterial där inget är beslutat. Detta möte var det sista under Analysfasen,
men eftersom intresset för fortsatta möten är stort kommer möten att hållas även under
Planeringsfasen.
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Tord Lindfors gick igenom agendapunkt Information från sponsor/projektledning, se bilaga 2,
bild 3-7:
• Syfte och mål med mötet, se bild 4.
• Tidsplan - övergripande för Tullager, se bild 5
(bilden har uppdaterats efter mötet).
o Analysfasen pågår till mitten av april 2015.
o Planeringfasen, mitten av april – mitten av oktober 2015.
o Genomförandefas, mitten av oktober 2015-oktober 2016.
o Avslutsfasen, november – december 2016.
•

Samverkan med näringslivet, se bild 6.
o Nästa möte med referensgruppen är planerat till september 2015, plats preliminärt i
Göteborg.
o Huvudfokus på nästa möte är presentation och avstämning av resultat framtagna under
planeringsfasen.
o Ett systemleverantörsmöte kommer att genomföras 19-20 maj 2015.

2 Börläge normalförfarande för Tullager
Lämnade synpunkter
En genomgång gjordes av inkomna synpunkter för Tullager normalförfarande, se bild 9-10.
• Avvikelserapporter
• Nollsaldo
• EIDR
• Tullager E
• Ombudens roll
• TORO (Överföring)

Upplägg, hantering, övervakning, uttag och ombudens roll (utkast)
Genomgång av uppdaterade processer för upplägg, hantering och övervakning, se bild 12-17.
• Tullproceduren vid införsel till tullunionen, se bild 12.
• Tullager börläge – Normalförfarande, se bild 13.
• Översikt tullager – Normalförfarandet – Privat tullager. Upptäckt avvikelse under
upplägget eller under lagerhanteringen har juridisk betydelse. Anmälan om avvikelse är
betydelsefull, se bild 14.
• Händelser och uttag under tullagerförfarandet –Tillfälligt bortförande ska godkännas av
Tullverket, se bild 15-16. Det finns fortfarande några frågor kring hur vanliga former av
hantering skall hanteras. Dessa utreds och detaljeras under planeringsfasen.
• Uppgiftslämning – obligatoriska och frivilliga, se bild 18-20. Varukod är fortfarande
under utredning. Ny version av UCC väntas innan sommaren, vilket kan påverka
uppgiftslämningen.
• Avvikelserapport – uppgiftslämning, se bild 21. Detaljer kring hur avvikelserapportering
skall ske under tullagerförfarandet tas fram under planeringsfasen.
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Typer av lager, se bild 23-32
•

•
•
•
•

Drift av tullager – individuell tillståndsprövning? God egenkontroll? Deltagarna
uppmanades att gå igenom definitionerna i Betänkandet En ny svensk tullagstiftning
(SOU 2015:5) som just nu är ute på intern remiss.
Uppgifter i tullagerbokföringen är specificerade på en övergripande nivå.
Förflyttning av varor mellan olika platser är tillåten om platserna ingår i samma tillstånd
men skall noteras i tullagerbokföringen.
Hur påverkar UCC
Vad blir konsekvenserna? Övergångsbestämmelser kommer att regleras i lagstiftningen.

Fortsatt utredning kring de olika tillstånden under planeringsfasen.

Ombudens roll, se bild 34-42
•
•
•
•

Direkt/Indirekt tullombud
Vad kan ett tullombud göra inom tullagerförfarandet?
Översikt Tullombud – Privat lager
Översikt Tullombud – Allmänt lager (Skicka avvikelserapport är under utredning)

På mötet påpekades att projektet har reviderat förslaget kring ombudets roll och definierade i
nya versionen av processkartan endast Tullombudens roll.
Om en tillståndshavare kan anlita en extern aktör till administrativa uppgifter utreds
fortfarande. Utredning fortsätter i nästa projektfas kring vilka tjänster och i vilken form som
tullagerhavaren kan ta hjälp av tullombud, andra ombud och aktörer.

Överföring och flytt av varor TORO/Movement, se bild 44-46
•

•

Överföring av rättigheter och skyldigheter (TORO). Uppgifter vid TORO, ett första
förslag presenterades. För närvarande pågår en juridisk utredning för att förtydliga och
ytterligare reglera överföring av rättigheter (TORO).
Flytt av varor (Movement) omfattar inte tillfälligt lager (under utredning).

3 Börläge förenklad tulldeklaration och förenklingar enligt
UCC
Förenkling inom Tullagerförfarandet – förenklad deklaration, se bild 48-52
•
•
•
•

Förenklad deklaration – EIDR
Uppgifter – EIDR avisering
Översikt – EIDR
Förenklingar enligt UCC

Fortsatt arbete med att övervaka UCC och vilka möjligheter som ges under planeringsfasen.

4 Börläge för tillfällig lagring
En genomgång och avstämning gjordes av utredning ”tillfällig lagring, likheter och skillnader
jämfört med tullager.
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Obligatoriska uppgifter – Tillfällig lagring, se bild 54
Frivilliga uppgifter – Tillfällig lagring, se bild 55
Tillfällig lagring, se bild 56-57
Skillnader och likheter i förhållande till tullager, se bild 58-62

Tillfällig lagring kommer att drivas i ett eget projekt – Ankomst och presentation,
flygtransport samt tillfällig förvaring – som startar under april 2015.

5 Ny lösning för elektronisk uppgiftslämning
En genomgång gjordes av version 0.3 av specifikation för uppgiftslämning system till system
för uppläggsdeklaration Tullager (utkast dokumentationsmodell), se bild 64 och bilaga 3.
Teknisk specifikationen för uppgiftslämning system till system för upplägg på tullager
innehåller följande struktur och uppgifter:
• Målgrupp och läsanvisning
• Annex och relaterad dokumentation.
• Referenser.
• Mål och omfattning.
• Verksamhetsregler och legala krav.
• Process och typiska scenarion.
o Övergripande process
o Normalförfarandet för tullagerdeklaration.
o Formatfel
o Informationsfel
o Fel i uppgifterna.
•

Typiska scenarier.
o Här beskrivs vanligaste scenarier. Varje scenario refererar till en exempelfiler.

•

Regler för meddelandeutformning
o Regler för affärstermers användning
o Användning av kodlistor.
o Användning av kvalificerare för identifierare och koder.

•
•
•
•
•

Kodexempel.
XML Namespace och versionsnummer
Användning av WCO metadata och kuvert
Guide för WCO datamodell, XML Schema och informationsinnehåll.
Meddelandeutformning, tabell över samtliga uppgifter i uppgiftslämningen.

Dokumentet finns för närvarande bara på svenska. Önskemål om engelsk version lämnades.
Tord påpekade att dokumentationen påsikt kommer att finnas på både svenska och engelska.
En preliminär version är planerad att tas fram under våren 2015 (maj). En uppdaterad version
av uppläggsdeklarationen tas fram när UCC blir fastslagen.
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6 Fortsatt arbete efter analysfasen
Planeringsfasen, mitten av april – mitten av oktober 2015
• Fortsatt detaljering av processer, aktiviteter och meddelandeutformning
• Första versionen av mottagning och validering av tulldeklaration
• Första versionen av kvittens
• Företagstestmiljö för att lämna tulldeklaration
• Påbörja arbetet med ny webbportal för operatörer

7 Övrigt
Referensgruppen framförde följande frågeställningar:
•
Vilket system har Holland när det gäller tillfällig lagring – är det anpassat efter UCC och
WCO? Jerker Jonsson, APM-terminals, tog på sig att undersöka frågeställningen.
•
Är manifest en tillräcklig handling?
•
Spårbarhet i Pentalogin? Frågan är väckt.
•
Kommer projekt Ankomst och presentation flygtransport samt tillfällig förvaring och
projekt Tullager att harmoniseras ?
Projektet tog emot frågeställningar och skall återkomma med svar under planeringsfasen.
Allt arbetet inom projekt Tullager är grundat i UCC, men i avvaktan på ikraftträdandet är
inget beslutat. Uppmaning till samtliga att gå igenom betänkandet SOU 2015:5, både när det
gäller övergångsbestämmelser och övriga förändringar. Följ arbetet i Projekt Tullordning.

8 Summering och nästa möte
Sponsor och projektledning tackade för ett bra genomfört möte.
Arbetet inom projektet fortlöper i nästa projektfas, planeringsfasen, och där kommer bl.a.
arbetet med utveckling och detaljering av processkartan, detaljera kravställning på IT-stödet
göras, vilket kommer göra att projektet kan lämna tydligare besked om vad som gäller.
Nästa möte är planerat till september och enligt önskemål hållas i Göteborg. Fram till dess
kan eventuella synpunkter och kommentarer kommuniceras löpande.

Vid tangenterna
Lena Dahlberg och Tord Lindfors

Bilagor
Bilaga 1 – Agenda
Bilaga 2 – Bildspel
Bilaga 3 – Utkast till dokumentationsmodell för ”specifikation för elektronisk uppgiftslämning”.

