Testinformation

Test av ärenden för Aktiv förädling
Den 1 maj börjar vi tillämpa den nya unionstullkodexen. I och med den nya lagstiftningen sker det en
del förändringar kring aktiv förädling. Aktiv förädling restitutionssystemet upphör, och
suspensionssystemet och förfarandet bearbetning under tullkontroll blir ett och samma förfarande,
aktiv förädling. Observera att förenklat ansökningsförfarande för aktiv förädling berörs inte utan ska
ske precis som idag.
I företagstesten har vi lagt in två tillstånd till Aktiv förädling på företaget Landbergs Maskiner AB,
SE509072284300. Tillstånden heter FTG004206 och FTG004207. Båda har en giltighetstid 20160418 –
20190418, Tiden för avslut av förfarandet är 1 månad och följande KN-nummer ingår i tillståndet;
8202,8479,9030 och 3922. Det innebära alla varukoder inom dessa KN-nummer.

Tillstånden
Ett tillstånd till aktiv förädling som har en giltighetstid efter den 1 maj 2016 fortsätter att gälla hela
giltighetstiden ut, dock längst till den 1 maj 2019. Samma gäller giltiga tillstånd till bearbetning under
tullkontroll. Oavsett tillståndets giltighetstid ska de nya bestämmelserna i unionstullkodexen börja
användas redan den 1 maj 2016

Fler möjligheter att deklarera elektroniskt
I dag kan företag som har ett tillstånd till aktiv förädling använda meddelandetyperna DNU,
HNU/TNU och TQN. (vilken meddelandetyp framgår av tillståndet)
Efter den 1 maj kan företagen även använda meddelandetyperna DNK och HNK, dvs dessa ärenden
kommer att kunna automatklareras. Alltså om ett företag får lämna DNU idag, får de från 1 maj
lämna en DNK.
För att det ska vara möjligt har vi infört nya valideringar, och för att deklarationerna ska accepteras i
mottagningsfunktionen krävs följande





Företaget ska ha ett giltigt tillstånd till förfarandet aktiv förädling ( eller i vissa fall
bearbetning under tullkontroll)
Företaget ska ange tillståndsnumret exakt (t ex. TTA000143) och de får inte ta bort
ev. nollor men de kan skriva bokstäverna med versaler eller gemener
Det angivna tillståndet ska minst vara deklarerat på varupost 1 och gälla hela
deklarationen. Alltså får man inte blanda förfaranden eller deklarera flera olika
tillstånd till förfarandet.




Angivna varukoder i deklarationen måste finnas med i tillståndet. TDS importsystem
validerar mot Operatörsregistret tillståndet och i det de varukoder som får användas.
Företagen ska alltid deklarera avgifter i dessa deklarationer, förutom för
meddelandetyp TQN.

Avslut av förfarandet
Normalt ska en aktiv förädling avslutas mot en exportdeklaration. Detta har inte förändrats. Däremot
om det ska avslutas mot en importdeklaration har vi infört några förändringar för att kunna sätta rätt
taxebestämmande datum i denna importdeklaration och automatklarera.
Det finns två alternativ eftersom bearbetning under tullkontroll också ingår i förfarandet För vanlig
aktiv förädling (tidigare suspensionssystemet) ska företaget ange en tidigare handling i fält 40 genom
att ange i första delen Y, andra delen IM och i sista delen tull-id från den medgivna aktiva
förädlingen. ( t ex. Y-IM-TE30182734) Då hämtas taxebestämmande datum från den medgivna aktiva
förädlingen.
När det gäller varor som tas in för bearbetning under tullkontroll (som fr o m 1 maj ingår i det
ekonomiska förfarande Aktiv förädling) kan de antingen förtulla in de importerade varorna eller den
nya bearbetade produkten. Förtullar de in de importerade varorna ska de ange en tidigare handling
precis som för aktiv förädling ovan (Y-IM-TE30182734), och helst skriva in att det är en import enligt
Tk. Art. 86.3 i särskilda upplysningar. TDS importsystem sätter då taxebestämmande dag samma som
för den medgivna aktiva förädlingen.
Eller så förtullar de in den nya bearbetade varan. I detta fall ska de ange kod SE300 i fält Särskilda
upplysningar, kod, och inte ange en tidigare handling. De får gärna också ange att det är en import
enligt TK. Art. 85 i fritextdelen av särskilda upplysningar. TDS import ger då deklarationen dagens
datum som taxebestämmande dag.

Nya svarskoder
Följande svarskoder är nya med anledning av aktiv förädling
Kod
321

Text
Vid import efter Aktiv förädling
ska "Tidigare handling" eller
kod i särskilda upplysningar
anges.

337

Tidigare handlingar "identitet"
(tull-id) är felaktig

338

Enbart en tidigare handling
avseende Aktiv förädling får
anges i fält 40, Summarisk

Kommentar
Tidigare handling ska anges
med kod Z - IM(EU, eller CO)
samt tull-id från deklarationen
med medgiven Aktiv förädling.
Kod i särskilda upplysningar, se
kodförteckningen i Tulltaxan.
Identitet på tidigare handling
ska ha samma tull-id som från
deklarationen med medgiven
aktiv förädling.
Tidigare handling ska
deklareras på varupost 1.

606

607

663

674

deklaration/Tidigare handling
Angivet tillståndsnummer är
felaktigt, saknas eller har
upphört gälla.
Enbart ett tillstånd till Aktiv
förädling får anges i en och
samma deklaration.
Dokumentkod kopplad till
förfarandekod FF1 saknas eller
är felaktigt

Varukoden stämmer ej överens
med HS/KN-numret i deklarerat
tillstånd till Aktiv förädling

Angivet tillstånd tillsammans
med dokumentkod C601 är
felaktig, saknas eller har
upphört

När FF1-kod (fält 37:1)
deklareras som kräver ett
tillstånd till förfarandet, ska
tillståndet deklareras i fält
44bilagda handlingar
Ansök om nytt tillstånd eller
kontrollera att ni angett rätt
tillstånd eller varukod

