Diarienr: EXT 2014-702
Observera att du inte kan svara på detta e-brev, utan kontakt ska ske med
nedanstående kontaktperson.
Ökade krav på tullagerhanteringen i ny lagstiftning
Du får detta e-brev eftersom företaget du arbetar på har tillstånd till tullagerhantering
hos Tullverket. Den kommande EU-gemensamma tullagstiftningen ställer krav som
kommer att innebära stora förändringar i tullhanteringen, både hos företag och
Tullverket. Till exempel så måste all uppgiftslämning bli elektronisk. Tullverket har
påbörjat arbetet med nödvändiga förändringar. Håll dig uppdaterad via vår webbplats.
Från maj 2016 gäller en ny tullagstiftning i EU, unionstullkodex (UCC). En av de stora
förändringarna som följer av UCC är att allt uppgiftlämnande mellan tullmyndigheter och
företag ska ske elektroniskt. Alla Tullverkets projekt som handlar om förändringar och
konsekvenser av UCC ingår i ett program som kallas Elektroniskt tull. Via vår webbplats
kan ni få mer information om andra projekt inom Elektronisk tull och om UCC, se länk
nedan.
I dag är en stor del av tullagerhanteringen manuell, så kravet på helt elektronisk
hantering kommer därför att förändra tullagerhanteringen. Både näringslivet och
Tullverket kommer att behöva göra förändringar i arbetssätt och investera i till exempel
nya IT-system.
För att hantera dessa förändringar från dagens till viss del manuella hantering har
Tullverket redan startat ett antal projekt. Ett av dessa projekt är projekt Tullager. För att
följa vad som arbetas fram i projektet ber vi er att hålla er uppdaterade via vår
webbplats Elektronisk tull, projekt Tullager, se länk nedan. Den kommer att uppdateras
löpande.
För att löpande få in synpunkter från näringslivet har Tullverket skapat ett dialogforum
knutet till projekt Tullager. Du kan läsa dagordningar och minnesanteckningar från
mötena via vår webbplats Dialogforum, Tullager, se länk nedan. Där finns också
information om vilka företag som medverkar.
Elektronisk tull
http://www.tullverket.se/innehallao/e/elektronisktull/elektronisktull
Elektronisk tull, projekt Tullager
http://www.tullverket.se/innehallao/e/elektronisktull/elektronisktull/projektochuppdragin
omelektronisktull/tullager
Dialogforum, Tullager
http://www.tullverket.se/innehallao/d/dialogforum/dialogforum/tullager
Har du frågor kan du kontakta Tord Lindfors eller Mirella Vukota, projektledare,
växeltelefon 0771-520 520.
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