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1 Inledning, information från sponsor / projektledning
Dagens agenda, se bildspel bilaga 1.

1.1 Syfte och mål med mötet
Detta möte är en genomgång och avstämning av projektresultat gällande det nya
tullagerförfarandet. Bildspel, se bilaga 1.
Kina tackade för allt arbete som referensgruppen lagt ned.

1.2 Tullagerprojektet avslutas
•
•
•

•

Bibehållen aktivitetsnivå till och med juni månad.
Avslutningsfas inleds under juni och den 30 juni avslutas projektet.
Resterande utvecklingsbehov flyttas till andra projekt inom ET-programmet
– prioriterade funktioner utvecklas under året.
– eventuella ytterligare behov skjuts till kommande projekt under ett annat år.
Införandet av Tullagerförfarandet hanteras av linjeverksamheten.

Förvaltning av tullagerförfarandet
• Projektets utvecklingsteam övergår till annat projekt.
– Inledningsvis under hösten arbeta med funktioner på restlista.
Postadress
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– Genomföra underhåll under drift och incidenthantering.
– Funktionell förvaltning kommer successivt att styra prioriteringar.
– Utvecklingsteamet utgör teknisk förvaltning.
En införandegrupp har bildats hos Tullverket vars syfte är
– viktig för Tullverkets värderealisering och effekthemtagning.
– representation från följande verksamheter: Klarering, Tillstånd, EDI-tillstånd,
EDI-test, Uppföljning, Förvaltning, Kommunikation och Tullagerprojektet.
– övergår till linjeverksamhetens ansvar och kommer att vara aktiv så länge
behov finns.

Information
• projekt.tullager@tullverket.se brevlåda stängs. Det finns en del frågor som inkommit
vilka vi kommer sammanställa och komplettera till de Frågor och svar som redan finns
på tullverket.se.
• Support övergår till ordinarie kanaler såsom TullSvar och it-support.
• Information om tullagerförfarandet flyttas från ”Framtida Tullhantering” till ordinarie
sidor.
• Seminarium på Tulldagarna under hösten.
Leveranser sedan februari/april 2017
• Tulldeklaration kan ändras efter status godtagen/frigjord.
• Acceptansmeddelande/svar (allmänna lager).
• Dokumentkontroll med uppladdning via webb.
• Ny inloggningslösning för tjänster på tullverket.se (tex mobilt bank-id).
• Frigörandebeslut.
• Deklaration i förväg, handläggning och färdigställande av process.
Leverans maj 2017
• Avvisa tulldeklaration när begäran om rättning inte inkommit.
• Deklaration i förväg, anmälan varuankomst av tredje part.
• Ändring av tulldeklaration, kompletterad.
• Beslut om ändring skickas till båda parter.
• Hantering av kod RESRV (reservrutiner, mer information kommer).
• Medgivande om bortförande/utlämning tex mellan tillfällig lagring och tullager,
ersätter dagens utlämningssedel.
• Avvikelserapportering (levereras på tullverket.se under juni månad)
• Hantering av ingående balans vid anslutning till nya förfarandet
Utgår ur tullagerprojektets omfattning
Kommer levereras av andra projekt eller förvaltning.
• Splitt av tulldeklaration.
• Förstöring och överlåtelse, kommer komma en lösning med är nu under utredning. Till
dess gör man som tidigare.
• Tillfälligt bortförande från tullager, ska ingå i tillståndet om det sker löpande. Vid
enskilt tillfälle kontaktar man Tullverket innan.
• Begäran om uppgifter, inlämning av uppgifter på Tullverkets begäran.
• Språkstöd extern webb. (Stöd för fler språk än svenska.)
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Planerat leveransinnehåll hösten
• Inventering.
• Automatisera begäran om viktintyg.
• Ogiltigförklarande.

2 Införandet
Plan för införandet
• Datum när samtliga tillståndshavare ska vara överlagda till nya förfarandet, senast
2018-06-01
• Befintliga tillstånd ifrågasätts för tillståndshavare som inte lämnat underlag för
omprövning, senast 2018-04-01.
Överföring av saldo
• Behåll befintlig godslokalkod
– Om man behåller sin befintliga godslokalkod kan man skicka in ingående balanser
medan tillståndet är beviljat, men inte ännu har blivit giltigt.
• Ny godslokalkod
– Om man fått en ny godslokalkod kan man skicka in ingående balanser tills det
gamla tillståndet upphör
• Standardtulldeklaration
– 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.
Information om vilka uppgifter som ska ingå i deklarationen finns publicerade på
tullverket.se. Där finns även information om de två olika sätten att föra över saldo.
Övergångsrutiner
• Tills utvecklat it-stöd finns på plats måste övergångs- eller permanenta rutiner
tillämpas för:
– inventering
– tillfälligt bortförande
– ogiltigförklarande.
• Dokumentation är under framtagande och beräknas klart augusti 2017.
Reservrutiner
• Tillämpas i händelse av avbrott i kommunikation med Tullverkets tjänster system till
system eller tjänster på tullverket.se. Inom Tullverkets ansvarsområde.
– inlämnande av enhetsdokument (nytt krav så viktigt att informationen sprids)
– särskild mottagning via e-post
– särskild hantering av uppgiftslämning om deklarationen behöver skickas på nytt.
Kod RESRV.
• Kommer ett publiceras på tullverket.se inom kort.
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Frågor
Fråga: Vad är en föregående handling vid hänförande till tullagerförfarandet?
Svar: Tillfälliga lagrets IG-nummer/godsnummer eller MRN-nummer från transiteringen.
Mer information finns i föregående mötes anteckningar.
Fråga: Till vem ska jag vända mig gällande ingående balans frågor?
Svar: Framför allt ska informationen finnas på tullverket.se men mer specifika frågor sker i
samråd med sin tillståndshandläggare.

3 Nyheter
Ändringar eller kompletteringar sedan föregående möte
• Anmälan om varors ankomst/aktivering i förväg inlämnad tulldeklaration.
• Medgivande om bortförande (tillfällig lagring).
• Medgivande om utlämning (tullager).
• Beslut om ändring, deklarant.
• Beslut om ändring, tillståndshavare.
• Avvikelserapport i företagstest och produktion
– Inklusive uppdaterade regler avvikelserapport
Anmälan av varors ankomst/aktivering
• Gäller tulldeklaration i förväg.
• Övergångslösning - slutgiltig lösning kommer att tas fram i senare projekt.
• System till system: En anmälan / tulldeklaration.
• Tjänst tullverket.se - möjlighet att anmäla flera.
• På tullexpedition.
• Kom ihåg att:
– lägga in tidigare handling i tulldeklarationen,
– kontrollera status och säkerställ att varorna blivit frigjorda innan transport
påbörjas.
Kort genomgång av hur tjänsterna på tullverket.se ser ut samt var i processen detta sker.
Viktigt att komma ihåg att under status ”ingiven” kan näringslivet själva ändra, men vid andra
statusar begärs en ändring och Tullverket svarar ja eller nej på begäran.
Nya regler avvikelserapport
• SE-R0119 - när avvikelse rapporteras vid ankomst måste 'Identifiering av lager Lageridentifierare' vara samma som när tulldeklarationen frigjordes.
• SE-R0121 - tid för avvikelse får inte vara tidigare än tidpunkt för frigörandebeslut.
• Samma regler för förpackningar som för tulldeklaration om avvikelse har skett mot
förpackning
Frågor
Fråga: Måste man hämta medgivande om bortförande på tullverket.se eller kan man
prenumerera?
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Svar. Man kan också kunna prenumerera, men det tillfälliga lagret ska klara av att ta emot det
meddelandet. Läs mer på tullverket.se.
Fråga: Deklaration i förväg, om man vill göra det innan ankomst av varor så har man ju inte
tidigare handling?
Svar: Då måste man göra en rättning sen.
Viktigt att det finns någon typ av elektroniskt bevis som framgår i bokföringen. När det
tillfälliga lagret får medgivande om bortförande så är godset frigjort till tullagerförfarandet.
Under övergångsperioden ställs alltså tillfälliga lager inför att ha två olika system parallellt.
Tex kommer det finnas kunder som har gått över och kunder som inte har gjort det. Men i
tjänsten på tullverket.se behöver man inte prenumerera utan kan hämta så länge som man har
behörighet. Kan alltså nyttja den tills man fått sin prenumeration på plats.
Fråga: Vid norgegränsen har man ingen föregående handling om man lämnat deklaration i
förväg och aktiverar vid gräns, vad gäller då?
Svar: Då lägger tulltjänstemannen in fordonsanmälan som tidigare handling.
Fråga: Bokföringen, måste den ske i realtid? Det är problem tex vid nätter eller helger.
Önskar att Tullverket kunde informera mer specifik information gällande det som inte är
generell information.
Svar: Det är en fråga vid tillståndsgivningen som man måste kolla på då. Huvudregeln är att
den ska vara uppdaterad i realtid. Vi kan inte svara på undantag. Det är en allmän skärpning
av tullregler nu mot förr. Tullverket tar med sig att vi behöver informera mer om hur
företagen ska göra när det sker förändringar i redan utfärdade tillstånd.
Fråga: Många mindre företag ska använda webbtjänsten för tullager, finns det någon
instruktionsfilm?
Svar: Ja det finns på tullverket.se.
Fråga: Det finns en rapport som heter ”tull-id”. Kan Tullverket även vilja ha en rapport på
transituttaget? Anser att namnet på rapporten är missvisande.
Svar: Ja vid en eventuell revision kan vi vilja se hur godset även gått ut.

4 Avslut
Tullverket vill gärna utvärdera hur ni anser att arbetet i referensgruppen fungerat och hoppas
att alla har möjlighet att svara. Viktigt att det framkommer både saker som fungerat bra och
mindre bra. Om man vill vara med i framtida referensgruppen är det viktigt att man är anmäld
i kundpanelen eftersom det är där urvalen till olika dialogforum framförallt görs.
Kina avslutar och tackar för gott samarbete.

