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Föreskrifter
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(TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning)1;
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Utkom från trycket
den 16 oktober 2015

beslutade den 5 oktober 2015.
Tullverket föreskriver2 med stöd av 11 och 33 §§ tullförordningen
(2000:1306) i fråga om Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS
2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning) 3
dels att 9 kap. 53 § samt det allmänna rådet till 25 kap. 4 § ska upphöra
att gälla,
dels att 7 kap. 14 §, 8 kap. 37, 38, 41, 53 d §§, 12 kap. 42 § och 25 kap.
4 §, samt de allmänna råden till 9 kap. 5, 34 §§ och 20 kap. 5 § ska ha
följande lydelse.
7 kap.
14 § Bestämmelser om rättelse av uppgifter i tulldeklaration finns i artikel
65 i förordning (EEG) nr 2913/92 och i 5 kap. 2 § tullagen (2000:1281).
En begäran om rättelse ska vara skriftlig och lämnas på ett blad av
enhetsdokumentet om inte tullkontoret medger annat. Rättelse av ärende
där tullklarering redan skett och som avser annan uppgift än uppgift om
förfarandekod eller deklarant samt rättelse som inte påverkar uppbörden,
ska lämnas via formulär under tjänsten Mina sidor som finns på
Tullverkets webbplats, www.tullverket.se.
Rättelse ska begäras vid det tullkontor där den ursprungliga deklarationen lämnats. Uppgift ska då lämnas om deklarantens organisationseller personnummer och, om det är känt, ärendets tullid eller i annat fall
sådana uppgifter som kan underlätta för tullkontoret att återfinna ärendet.
I 24 § finns bestämmelser om rättelse av tulldeklaration som lämnats
genom ett elektroniskt dokument.
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8 kap.
37 § Om en deklarant begär rättelse av uppgifter i en kompletterande
tulldeklaration enligt vad som sägs i 33 § ska samtidigt uppgift lämnas om
deklarantens organisations- eller personnummer och ärendets tullid.
En begäran om rättelse ska vara skriftlig och lämnas på ett blad av
enhetsdokumentet om inte Tullverket medger annat. Rättelse av ärende
där deklarationsfristen löpt ut och som avser annan uppgift än uppgift om
förfarandekod eller deklarant samt rättelse som inte påverkar uppbörden,
ska lämnas via fomulär under tjänsten Mina sidor som finns på
Tullverkets webbplats, www.tullverket.se.
38 § En kompletterande tulldeklaration som lämnas genom ett elektroniskt dokument (meddelande TNU) till tulldatasystemet kan lämnas antingen via EDIFACT eller via Tullverkets Internetdeklaration. Deklarationen ska innehålla uppgift om tullid för den förenklade deklarationen i
vilken varorna deklarerades för övergång till fri omsättning. En kompletterande deklaration som lämnas via Tullverkets Internetdeklaration får ett
nytt tullid genom systemet. Den kompletterande deklarationen ska lämnas
senast elva dagar efter den dag då varan frigjordes. Deklarationen tas bara
emot om den tull och annan skatt som ska tas ut betalas enligt tullräkning
på det sätt som anges i 5 kap. 8 § tullagen (2000:1281).
Om en kompletterande tulldeklaration som lämnas via EDIFACT omfattar flera förenklade deklarationer enligt 27 § andra stycket ska det
elektroniska dokumentet innehålla uppgift om tullid för samtliga sändningar som den kompletterande tulldeklarationen omfattar. Den
kompletterande deklarationen ska tilldelas ett nytt tullid.
Om en kompletterande tulldeklaration som lämnas via EDIFACT omfattar flera förenklade deklarationer enligt 27 § tredje stycket ska
tillståndshavaren eller dennes ombud utöver vad som sägs i andra stycket
göra Tullverket uppmärksamt på att den kompletterande tulldeklarationen
omfattar varor som är upptagna i flera förenklade deklarationer.
Underrättelsen kan ske muntligt eller skriftligt.
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41 § Om en deklarant begär rättelse av en kompletterande tulldeklaration
som lämnats via EDIFACT enligt vad som sägs i 33 § och deklarationsfristen ännu inte löpt ut, ska meddelande om rättelse ske genom att en ny
tulldeklaration (meddelande TRT) lämnas via EDIFACT. Den nya deklarationen ersätter automatiskt den tidigare.
I de fall handläggningen av ärendet, på begäran av deklaranten, påbörjats innan deklarationsfristen löpt ut samt då deklarationsfristen har
löpt ut måste rättelse ske genom särskilt meddelande till Tullverket.
Detsamma gäller om den kompletterande tulldeklarationen lämnats via
Tullverkets Internetdeklaration.
En rättelse enligt andra stycket ska vara skriftlig och lämnas på ett blad
av enhetsdokumentet om inte Tullverket medger annat. Rättelse av ärende
där deklarationsfristen löpt ut och som avser annan uppgift än uppgift om
förfarandekod eller deklarant samt rättelse som inte påverkar uppbörden,
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ska lämnas via formulär under tjänsten Mina sidor som finns på
Tullverkets webbplats, www.tullverket.se.
53 d §4 Om en deklarant begär rättelse av en kompletterande tulldeklaration enligt vad som sägs i 33 § och deklarationsfristen ännu inte löpt ut,
ska meddelande om rättelse ske genom att en ny tulldeklaration (meddelande TQR) lämnas. Den nya deklarationen ersätter automatiskt den
gamla.
I de fall handläggningen av ärendet, på begäran av deklaranten, påbörjas innan deklarationsfristen löpt ut samt då deklarationsfristen har löpt
ut måste rättelse ske genom särskilt meddelande till Tullverket.
En begäran om rättelse enligt andra stycket ska vara skriftlig och
lämnas på ett blad av enhetsdokumentet om inte Tullverket medger annat.
Rättelse av ärende där deklarationsfristen löpt ut och som avser annan
uppgift än uppgift om förfarandekod eller deklarant samt rättelse som inte
påverkar uppbörden, ska lämnas via fomulär under tjänsten Mina sidor
som finns på Tullverkets webbplats, www.tullverket.se.
9 kap.
5 § Tullverket bestämmer den tidpunkt före vilken en godkänd avsändare
ska underrätta angivet tullkontor om sändningar som ska avsändas (avisering). Aviseringen ska innehålla uppgift om exportörens namn, T2Ldokumentets nummer, kollis antal och slag, varuslag, bestämmelseort och
bestämmelseland samt tidpunkt för avgången.
Om den godkände avsändaren finner att en uppgift som lämnats i
aviseringen inte stämmer med det verkliga förhållandet, ska han omedelbart underrätta tullkontoret om det.
Om tullkontoret inte hört av sig till den godkände avsändaren före den i
aviseringen angivna tidpunkten för avgången, kan transporten påbörjas.
Allmänna råd
Lämpliga former för avisering är telefon eller e-post.

34 § Avgångstullkontoret bestämmer, i enlighet med artikel 399 i förordning (EEG) nr 2454/93, den tidpunkt före vilken godkänd avsändare ska
underrätta avgångstullkontoret om sändningar som ska avsändas (avisering). Aviseringen ska innehålla uppgift om avsändarens namn, transiteringsdokumentets nummer, kollis antal och slag, varuslag, bestämmelseort
och bestämmelseland för transiteringen samt tidpunkt för avgången.
Om den godkände avsändaren finner att en upppgift som lämnats i
aviseringen inte stämmer med det verkliga förhållandet, ska han
omedelbart underrätta avgångstullkontoret om det.
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Om avgångstullkontoret inte hört av sig till den godkände avsändaren
före den i aviseringen angivna tidpunkten för avgången, kan transporten
påbörjas.
Allmänna råd
Lämpliga former för avisering är telefon eller e-post.

12 kap.
42 §5 Om en exportör finner att uppgifter som lämnats i en tulldeklaration
är ofullständiga eller felaktiga, ska han meddela detta till det tullkontor
där tulldeklarationen har lämnats eller till det tullkontor där tullklarering
har begärts, antingen detta görs före eller efter att exporten har skett.
Om tulldeklarationen har lämnats via EDIFACT och tullklarering ännu
inte har begärts, ska meddelande om rättelse lämnas genom en ny
elektronisk deklaration (meddelande URT) via EDIFACT. Det nya
dokumentet ska ges samma tullid som det tidigare. En rättelse i form av
ett elektroniskt dokument får bara göras av den som ursprungligen har
överfört uppgifterna elektroniskt.
Om tulldeklarationen har lämnats via Tullverkets Internetdeklaration
eller om tullklarering har begärts eller om rättelsen lämnas av annan än
den som anges i andra stycket gäller första och sista stycket.
Om tulldeklarationen lämnats på enhetsdokumentet och tullklarering
redan skett, ska därvid uppgift lämnas om vilken dag tulldeklarationen
lämnades, exportörens organisations- eller personnummer och, om det är
känt, ärendets tullid eller i annat fall sådana uppgifter som kan underlätta
för tullkontoret att återfinna ärendet. Rättelse av ärende där tullklarering
redan skett och som avser annan uppgift än uppgift om förfarandekod eller
deklarant ska lämnas via formulär under tjänsten Mina sidor som finns på
Tullverkets webbplats, www.tullverket.se.
20 kap.
5 § Den underrättelse som avses i artikel 912g.4 andra stycket andra
strecksatsen i förordning (EEG) nr 2454/93 ska innehålla uppgift om avsändarens namn, kollis antal och slag, varuslag och bestämmelseland samt
tidpunkt för avgången.
Om den godkände avsändaren för en sändning även tillämpar
förfarandet med godkänd exportör, kan aviseringen enligt 12 kap. 28 §
även utgöra underrättelse enligt förfarandet med godkänd avsändare.
Om den godkände avsändaren finner att en uppgift som lämnats i
underrättelsen inte stämmer med det verkliga förhållandet, ska han
omedelbart meddela avgångstullkontoret detta.
Om avgångstullkontoret inte hört av sig till den godkände avsändaren
före den i underrättelsen angivna tidpunkten för avgången, kan transporten
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påbörjas. Vid tillämpning av andra stycket ska vad som sägs i 12 kap. 28 §
i stället gälla.
Allmänna råd
Lämpliga former för underrättelse är telefon eller e-post, om inte underrättelsen
samordnas med avisering enligt förfarandet med godkänd exportör.

25 kap.
4 § En begäran eller ansökan om att ogiltigförklara en tulldeklaration
enligt artikel 66 i förordning (EEG) nr 2913/92 eller artikel 251 i förordning (EEG) nr 2454/93 ska göras skriftligen i särskild handling hos det
tullkontor där deklarationen har lämnats in eller, vid elektronisk uppgiftslämning, där tullklarering har begärts. För vissa tulldeklarationer ska begäran eller ansökan om ogiltigförklarande göras via formulär under tjänsten Mina sidor som finns på Tullverkets webbplats, www.tullverket.se. En
beskrivning av vilka deklarationer som omfattas finns på webbplatsen.
Om en sådan ansökan görs efter det att varorna har frigjorts för
övergång till fri omsättning i enlighet med 8 kap. 20 § ska ansökan göras
hos Tullverket.
Om ansökan syftar till återexport av varorna och dessa, när ansökan
görs, inte har lämnat det tillfälliga lager, tullager eller den frizon eller det
frilager där varorna förvarades vid den tidpunkt då de deklarerades för
övergång till fri omsättning, ska ansökan, utan hinder av andra stycket,
göras hos det tullkontor som sägs i första stycket.

Denna författning träder i kraft den 1 november 2015.
TULLVERKET
THERESE MATTSSON
Bengt Månsson
(Avdelningen Effektiv handel)
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