2017-06-12

INFÖRANDET

Plan för införande
• Datum när samtliga tillståndshavare ska vara
överlagda till nya förfarandet:
o 2018-06-01

• Befintliga tillstånd ifrågasätts för tillståndshavare som
inte lämnat underlag för omprövning senast
2018-04-01.
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Överföring av saldo
•

Behåll befintlig godslokalkod
o Om man behåller sin befintliga godslokalkod kan man skicka in ingående
balanser medan tillståndet är Beviljat, men inte ännu har blivit Giltigt.

•

Ny godslokalkod
o Om man fått en ny godslokalkod kan man skicka in ingående balanser tills
det gamla tillståndet upphör

•

Standardtulldeklaration
o
o
o
o

Lageridentitet: Det nya lagret, tillståndet måste vara beviljat
Varornas förvaringsplats: Det befintliga tillståndet, måste vara giltigt
Ytterligare uppgifter (kod): INBAL
Uppgiftslämning enligt specifikation

• Tulldeklaration med ingående balans per sändning kan
förberedas och köras i batchkörning i system till system
kanalen.

Uppgiftslämning,
uppgifter som kan vara svåra att ange
2.1

Förenklad deklaration/Tidigare dokument

Z, ZZZ, IG-nummer/Godsnr/journalnr

2.5
3.16
3.18
5.8

LRN
Importörens identifieringsnummer
Deklarantens identifieringsnummer
Destinationsland

Nytt LRN för den ingående balansen
Motsvarar Mottagare i aktuellt ED dokument
Tillståndshavare (EORI)
SE-Sverige, om inget annat värde finns

8(n°)
14(n°)
17a

5.14

Avsändningsland

SE-Sverige, om inget annat värde finns

15a

6.9

Kollislag(Kolli och varubeskrivning i ED)

Enligt spec.

31

Kollital(Kolli och varubeskrivning i ED)

Om samtliga uppgifter (6.8 -- 6.11) är registrerade i
samma fält som varubeskrivning anges
ZZ - Ömsesidigt definierad
Enligt spec.

31

Godsmärkning(Kolli och varubeskrivning i ED)

Om samtliga uppgifter (6.8 -- 6.11) är registrerade i
samma fält som varubeskrivning anges
0 eller 1
Enligt spec.

31

8.2

Garanti typ

Om samtliga uppgifter (6.8 -- 6.11) är registrerade i
samma fält som varubeskrivning anges
"Se varubeskrivning" om inget finns
Utelämnas. Lagrets garanti hämtas från tillståndet.

52

8.3

Garantireferens

Utelämnas. Lagrets garanti hämtas från tillståndet.

52

6.10

6.11

40
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Mer information/detaljer
• Länk till tullverket.se och mer info
o http://www.tullverket.se/sv/foretag/transporteraochlagravaror/lagrav
aror/tullager/omprovningavtullagertillstand/overgangentillnyatullager
forfarandet.4.5c3d004415b89fa6ac766e.html

Övergångsrutiner
• Tills utvecklat IT-stöd finns på plats måste
övergångs- eller permanenta rutiner tillämpas för:
o Inventering
o Tillfälligt bortförande
o Ogiltigförklarande

• Dokumentation är under framtagande och beräknas
klart augusti 2017.
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Reservrutiner
• Tillämpas i händelse av avbrott i kommunikation med
tullverkets tjänster S2S eller extern webb. Inom
tullverkets ansvarsområde.
o Inlämnande av enhetsdokument
o Särskild mottagning via e-post
o Särskild hantering av uppgiftslämning om deklarationen behöver
skickas på nytt. Kod RESRV

• Kommer ett publiceras på tullverket.se inom kort.

Frågor?
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