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Agenda  
 

 
10:00 Inledning 
10:45 Presentation av förändringen 
12:00 Lunch 
13:00 Workshop och frågor 
14:30  Sammanfattning 
15:00  Avslut  

  



Syfte med dagens möte 

• Fokus Tullverket 
• Presentation av förändringen 

o Uppgifter kommer användas till  
o Vad, hur och när vi kommunicerar tillbaka  
o Förändring gentemot dagens hantering 

• Fånga era åsikter 
• Nästa steg 

o Remiss av tullordning 
o Piloter 

   



Projektet Ankomst och presentation sjö och 
basplatta klarering 

• Internt projekt 
• Ett av många projekt 

 
 
 



Projektets syfte 

• UCC – krav på elektroniskt uppgiftslämnande och 
realisera pentalogin/trilogin. 
 

• Uppfyllande av EU-direktiv 2010/65/EU 
(Fartygsrapporteringsdirektivet) och krav på National 
Single Window (NSW) 
 

• Skapa en bas för att ersätta Tullverkets 20 år gamla 
IT-stöd för klareringen. 



2013 2014 2015 2016 2020 

27/9  
Beslut om 
tullkodex för 
unionen, UCC 
 

1/11  
UCC träder i 
kraft 
 

1/6  
Fartygsrapporterings
-direktivet träder i 
kraft 
 

1/4  
UCC 
implementeras 
 

 
UCC helt 
implementerad 
 

Arbete med tillämpningsföreskrifterna 

Juridiska förutsättningar  
 

• Beslut om tullkodex för unionen den 27 september 2013 
 

• UCC träder i kraft den 1 november 2013 
 

• Fartygsrapporteringsdirektivet träder i kraft 1 juni 2015 
 
• UCC implementeras 1 maj 2016 –  



MSW - Maritime Single Window 



Fartygsrapporteringsdirektivet 

• Enligt fartygsrapporteringsdirektivet ska rapporteringsformaliteterna 
inom en medlemsstat samordnas mellan medlemsstatens berörda 
myndigheter.  

• Elektronisk uppgiftslämning via myndighetsgemensam portal  
• Ansvarig myndighet för införandet är Sjöfartsverket 
• Samverkande myndigheter tillsammans med Sjöfartsverket är 

Kustbevakningen, Transportstyrelsen och Tullverket 

 
 



Fartygsrapporteringsdirektivets  ABC 
 
A) Rapporteringsformaliteter enligt 
unionsrättsakter 
• Anmälan om fartyg som 

ankommer till och/eller avgår 
från medlemsstaternas hamnar 

• In- och utresekontroll av 
personer  

• Anmälan av farligt eller 
förorenande gods som 
transporteras ombord 

• Anmälan av avfall och 
lastrester  

• Tillhandahållande av 
skyddsinformation 

• Summarisk införseldeklaration 
 

B) Rapporteringsformaliteter enligt 
internationella rättsakter (FAL-
konventionen m.fl.) 
• FAL form 1: General Declaration 
• FAL form 2: Cargo Declaration 
• FAL form 3: Ship’s Stores 

Declaration 
• FAL form 4: Crew's Effects 

Declaration 
• FAL form 5: Crew List 
• FAL form 6: Passenger List 
• FAL form 7: Dangerous Goods 
• Maritime declaration of health 

 

C) Rapporteringsformaliteter enligt 
nationell lagstiftning 
 
• Inom denna kategori hamnar för 

Tullverkets räkning 
rapporteringsformaliteter från 
sjöfarten till följd av bestämmelser i 
tullag, tullförordning, tullordning 
samt eventuella andra nationella 
föreskrifter som berör 
uppgiftslämning från sjöfarten till 
Tullverket. 

 
• Rapporteringsformaliteterna under 

A), B) och C) ska ske harmoniserat 
och samordnat inom en 
medlemsstat genom elektronisk 
överföring. Medlemsstaterna ska 
senast den 1 juni 2015 ha ett 
fungerande system för detta, ett sk. 
Nationellt Single Window (NSW), i 
drift. Dock har inte uppgifterna i 
rapporteringsformaliteterna 
harmoniserats mellan 
medlemsstaterna. Inte heller har 
systemkraven harmoniserats mellan 
medlemsstaterna. Båda dessa icke-
harmoniseringar ställer till problem 
främst för näringslivet. 
 



Sjöfartsnäring 

Sjöfartsverket 

Tullverket 

MSW Integrationslager 

System-system Användare-system 

Uppgiftslämnandet via MSW 



Summarisk  
införseldeklaration 

Anmälan ankomst  
Transportmedel 

Sjö/flyg 

Presentation av  
varan  

(görs alltid) 

 Tillfällig lagring 
(kan exkluderas) 

Deklaration för  
tullförfarande 

Pentalogin vid import 

• Ankomstanmälan och presentation av varor omfattar 
endast sjötransport . 

• Vid export – endast fartygsklarering vid utgående fartyg. 

Tullverkets hantering av inkomna uppgifter  

Presentatör
Presentationsanteckningar




Förändringen 



Processbeskrivning 
Skeppsmäklare, Agent, Befälhavare 

Myndighetsgemensam portal 

Ta emot 
 uppgifter 

Proviantering 

Anlöp till 
hamn 

Lossnings- 
medgivande 

Lastnings- 
medgivande 

Presentation 

Avgångs- 
medgivande 

Tullverket 



Ta emot uppgifter 

 
• Tillstånd för uppgiftslämning till Tullverket (via MSW) 
• Krav på uppgiftslämningen från Tullverket 
• Undantag från uppgiftslämning till Tullverket 
 
 

Ta emot 
 uppgifter 

Proviantering 

Anlöp till 
hamn 

Lossnings- 
medgivande 

Lastnings- 
medgivande 

Presentation 

Avgångs- 
medgivande 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Belysa hur det ska gå till imorgon och berätta hur det går till idag. Hur går det till idag?Tillstånd för uppgiftslämningIdag:Uppgiftslämnande via fax (och telefon)Tillstånd krävs från TV för faxklarering (Blankett Tv 404.15)1 juni 2015Elektroniskt uppgiftslämnande via myndighetsgemensam postal, MSWInget tillstånd krävs från TullverketKrav på uppgiftslämningIdag:Föranmälan fartyg (FAL 1-4), fartygsdeklaration Tv 611.10, bilagor (lastmanifest…………1 juni 2015:Vid ankomst: Senast 24 h innan ankomst eller om resan är kortare än 24 h, senast vid avgång från föregående hamn eller så snart som dessa uppgifter är tillgängliga, om anlöpshamnen inte är känd eller om den ändras under resan. (Jfr TO!)Vid avgång: Innan lastningen påbörjas. Fram till ATD (Actual Time of Departure) kan ändringar/kompletteringar göras. (Jfr TO!) (Detta kommer att kräva en förändrad hantering hos näringslivet. När vi skapar system får vi ha detta i åtanke så att det inte blir för stelbent så att varuflödet  stoppas.)Uppgifter enligt direktiv 2010/65/EU: förhandsanmälan med de uppgifter som krävs enligt direktivets bilaga (A-C) - (FAL1-4), uppgifter enligt EU:s tullagstiftning för ”Ankomst” och ”Presentation”.Undantag från uppgiftslämning till TV enligt TOIdag: Statsfartyg, bärgningsfartyg och fritidsfartyg är undantagna fartygsrapporteringsformaliteter under förutsättning att de inte har varor ombord eller fartyget ska deklareras för övergång till fri omsättningför fartyg som färdas mellan svenska orterFör färjor och passagerarfartyg finns också visst rapporteringskrav men det kan av Tullverket beviljas att lämnas periodiskt1 juni 2015:Bestämmelserna i 2-21 §§ gäller inte fartyg som kommer från eller avgår till plats inom EU:s tullområde/går mellan hamnar inom unionens tullområde  och som inte medför last eller proviant som står under tullövervakning .a) EU-intern trafik utan tullgodsb) statsfartyg utan tullgodsc) bärgningsfartyg m.m. utan tullgods d) fritidsfartyg utan tullgods samte) fartyg som färdas mellan svenska orter.



Anlöp till hamn 

 
• Krav på uppgiftslämningen från Tullverket 
• Trafiktillstånd 
• (Hälsodeklaration) 
• Tullpass 
 

Ta emot 
 uppgifter 

Proviantering 

Anlöp till 
hamn 

Lossnings- 
medgivande 

Lastnings- 
medgivande 

Presentation 

Avgångs- 
medgivande 



Lossningsmedgivande 

 
• Krav på uppgiftslämningen från Tullverket 
• (Oljeskadecertifikat) 
• Riskutfall SID 
• Lossningsmedgivande vid ATA 
 

Ta emot 
 uppgifter 

Proviantering 

Anlöp till 
hamn 

Lossnings- 
medgivande 

Lastnings- 
medgivande 

Presentation 

Avgångs- 
medgivande 



Presentation 

 
• Krav på uppgiftslämnandet från Tullverket 
• Referens till efterföljande behandling (tull-id, godslokalkod, 

MRN) 
• T2L 
• Kontroll av SID för gods som lossas 
 

Ta emot 
 uppgifter 

Proviantering 

Anlöp till 
hamn 

Lossnings- 
medgivande 

Lastnings- 
medgivande 

Presentation 

Avgångs- 
medgivande 



Proviantering 

 
• Krav på uppgiftslämnandet från Tullverket 
• Proviantering för visst tillfälle 
• Blankett Tv 603.10 
 

Ta emot 
 uppgifter 

Proviantering 

Anlöp till 
hamn 

Lossnings- 
medgivande 

Lastnings- 
medgivande 

Presentation 

Avgångs- 
medgivande 



Lastningsmedgivande 

 
• Krav på uppgiftslämningen från Tullverket 
• (Oljeskadecertifikat) 
 

Ta emot 
 uppgifter 

Proviantering 

Anlöp till 
hamn 

Lossnings- 
medgivande 

Lastnings- 
medgivande 

Presentation 

Avgångs- 
medgivande 



Avgångsmedgivande 

 
• Krav på uppgiftslämningen från Tullverket 
• MRN för utförselbekräftelse 
 

Ta emot 
 uppgifter 

Proviantering 

Anlöp till 
hamn 

Lossnings- 
medgivande 

Lastnings- 
medgivande 

Presentation 

Avgångs- 
medgivande 



Förändringar och dess betydelse 

• Informationslämning 
• Beslut 
• Mer struktured kommunikation 
• Effektivare hantering 

 
 



Frågor för diskussion 
• Krav på uppgiftslämning (Ankomst och avgång) 

o Tidsfrist 
o Uppgifter att lämna inför varje beslut 

• Lossningsmedgivandet i samband med ATA 
• Ansökan om proviantering för visst tillfälle 

o Ansökan via MSW 
o Referens till tillstånd för viss tid (EORI eller tillståndsnummer) 

• Ansökan om trafiktillstånd för enstaka tillfälle 
o Ansökan via MSW 
o Referens till generellt tillstånd (EORI eller tillståndsnummer) 
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