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Förenklad deklaration
Kom ihåg att


När dina varor har anlänt lämnar du eller ditt ombud en förenklad
deklaration till Tullverket. Den lämnas elektroniskt.



Den förenklade deklarationen ska alltid följas av en kompletterande
deklaration. Den ska lämnas elektroniskt.



En kompletterande deklaration ska skickas senast 10 dagar från det
att varorna lämnades ut.



Normalt utfärdar Tullverket tullräkningen på måndagen i 3:e veckan
efter utlämningsveckan. Räkningen omfattar alla sändningar för en
viss vecka.



Du ska betala räkningen i god tid så att den blir bokförd hos oss
senast fredagen i 4:e veckan, normalt 11 dagar efter att du har fått
tullräkningen. Det räcker alltså inte att du betalar på förfallodagen.
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Datum för den kompletterande deklarationen
Som information skickar vi rapporten Klarerade förenklade deklarationer till
dig. På den kan du se vilka sändningar som är deklarerade och vilket som är
sista dagen för när den kompletterade deklarationen ska vara bokförd hos
oss.
Mina sidor
Du kan även se dina klarerade förenklade deklarationer om du
prenumererar på tjänsten Mina sidor.

2 (2)
Tullräkningen
När du får tullräkningen är det bra att kontrollera att de debiterade
tullavgifterna stämmer med de uppgifter som du har deklarerat.
Om vi har ändrat i någon av dina tulldeklarationer finns det angivet i
tullräkningen som en beslutsmotivering. Detta är en hjälp för att deklarera
rätt i kommande tulldeklarationer.
Anteckna gärna tullräkningsnumret på rapporten Klarerade förenklade
deklarationer så har du kontroll för företagets del.
Förvaring av tullhandling
För tulldeklarationer som har skickats elektroniskt kan de styrkande
handlingarna sparas tillsammans med tull‐id. Exempelvis kan de sorteras
leverantörsvis i kronologisk ordning.
För tulldeklarationer som har lämnats på blankett kan exempelvis en kopia
av deklarationen förvaras med kopia av leverantörsfaktura och
frakthandling. Förslagsvis förvaras dessa leverantörsvis i kronologisk
ordning. Om det är möjlig så anteckna gärna tull‐id på den bokförda
leveransfakturan.
Om du anlitar ombud
Meddela ombudet vilka tillstånd du har. Kom ihåg att du som
tillståndshavare är ansvarig för att ditt ombud har alla uppgifter som
behövs för att kunna deklarera korrekt. Ta för vana att kontrollera
deklarationerna.
Mer information
På vår webbplats tullverket.se under Innehåll A ‐ Ö finns
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Du kan också kontakta TullSvar, 0771‐520 520.
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