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1 Inledning och status på arbetet
Bodil inleder mötet med att presentera dagens agenda. Just nu arbetar båda
myndigheterna intensivt med förändringen. På dagens möte vill man gärna
även få del av hur näringslivet uppfattar situationen och hur arbetet fortlöper.
Det har varit en intensiv höst men arbetet har gått bra. Driftsättning av
testmiljön skedde den 8 november och alla ändringar verkar ha gått bra. Det
vi kan se är att fel är ofta inte är tekniska sådana utan att företagen angett fel
uppgifter. Framförallt skillnaden mellan EORI-nummer och
momsregistreringsnummer verkar vara oklart.
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2 Deklarationer kring årsskiftet
Lena gick igenom om hur deklarationerna ska hanteras kring årsskiftet.
Frågan kom upp under hösten och efter juridisk analys kom Tullverket
och Skatteverket fram till hur det ska hanteras. I samband med att
importmomsen ska redovisas till Skatteverket införs ett nytt begrepp,
monetärt tullvärde (tullvärde uttryckt i SEK). Det ska anges i fält 47 på
importdeklarationen tillsammans med kod 1MT. Eftersom det går inte
att deklarera 1MT innan årsskiftet finns det en del att tänka på när
företagen lämnar en förenklad deklaration innan årsskiftet, och skickar
in kompletterande deklarationer efter.
När företagen skickar in deklarationer enligt meddelandetyp TNU eller
TQN med taxebestämmande dag från och med 21 december och fram
till årsskiftet, kommer dessa deklarationer att klareras av Tullverket först
från och med kvällen den 1 januari till och med den 11 januari, dvs. 11
dagar efter taxebestämmande dag. Görs dessa deklarationer och skickas
in innan årsskiftet, går det inte att deklarera 1MT. Systemet kommer i så
fall att avvisa deklarationen. Företagen måste i stället deklarera B00 och
moms, och efter årsskiftet innan den 11:e dagen från taxebestämmande
dag, skicka in en rättelse av deklarationen där de deklarerar 1MT.
Samtliga kompletterande deklarationer som kommer in under 2015
kommer alltså ha Skatteverket som beskattningsmyndighet. Detta
grundas enligt nya Tullagen 5 kap 11a§ att det ska vara vid tidpunkten
för tulltaxeringsbeslut som avgör vem som är beskattningsmyndighet,
vilket sker först när den kompletterande deklarationen klareras.
Om en förenklad deklaration (HNK) lämnas in den 21 december ska en
TNU skickas in 1 januari. Även om företagen skickar in den
kompletterande deklarationen innan den 1 januari så klareras den först
hos Tullverket efter 11 dagar. Problematiken finns alltså mellan den 21
december fram till den 11 januari. Företagen måste därmed skicka in en
rättelse för samtliga deklarationer som inkommer under denna period.
Ett annat alternativ är att använda normalförande (DNK). Företagen kan
skicka in rättelser fram till klockan 23.00 dag 11 efter taxebestämmande
datum i den förenklade deklarationen, vilket är tidpunkten då den
klareras hos Tullverket. För exempel se bifogat bildspel.
Information om deklarationen kring årsskiftet kommer i TullNytt den 4
december samt läggs information på tullverket.se.
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3 Redovisning av vanligt inkomna frågor
Lena och Fredrik redogjorde för de frågor som vanligen inkommer.
 Önskemål om information på engelska. Detta finns nu på de
engelska sidorna på tullverket.se.
 Företagen förstår inte skillnaden mellan organisationsnummer,
EORI-nummer och momsnummer. Tullverket och Skatteverket tipsar
om sidan VIES på Kommissionens webbplats där man kan söka på
ett organisationsnummer om det är momsregistrerat eller inte.
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
 Frågor om kunden måste ha kredittillstånd för och ha Mina sidor. Nej
det behöver de inte.
 Om varorna har ett nollvärde ska det ändå lämnas en deklaration?
Det ska alltid lämnas en deklaration och oftast finns det ett
handelsvärde men tex. för dokument får man sätta värde 0 kr. Men
det ska ändå alltid lämnas en deklaration.
 Vissa har svårt och koppla fraktfakturan till rätt import.
 Kommer det framgå att det är en omprövning på tullräkningen? Det
kommer stå precis som idag, dessutom syns det i
versionshanteringen. Även Skatteverket får mycket frågor om
omprövningar samt om olika redovisningsperioder.

4 Frågor från deltagarna




Det flaggas för att det finns ombud som inte idag vet hur de ska ge
sina kunder underlaget om Meddelande om fastställda värden och
avgifter. Det kom även frågor om vilka uppgifter man hittar i Mina
sidor? Lena uppvisade prototypen på vilka uppgifter som kommer
finnas. De uppgifter som finns med är utställningsdag, tull-id,
version, momsregistreringsnummer, deklarantens namn, deklarantens
EORI-nummer, tilläggsnummer, betalningsansvarigs namn,
betalningsansvarigs organisationsnummer, monetärt tullvärde,
avgifter och beslutsdatum. Uppkom frågor om det finns diskussioner
att utöka uppgifterna? Nej eftersom de baseras på uppgifterna i
uppbördssystemet. Däremot finns en annan tjänst i Mina sidor där
företagen själv kan söka upp sin statistik. Den innehåller uppgifter på
varupostnivå per tull-id.
Många kunder vill att systemleverantörerna ska skapa rapporter till
sina kunder med sammanställningar där tex frakt mm spejas. Detta är
dock inte så lätt. Dyker då upp frågor om kunderna kan använda
statistiskt värde istället för det monetära tullvärdet när de ska
redovisa till Skatteverket. Det kan fungera ibland men ibland inte
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eftersom det kan skilja eftersom tullvärde beräknas till EU:s yttre
gräns, statistiskt värde fram till svensk gräns och
beskattningsunderlager för moms fram till bestämmelseort. Det är
ingen skillnad i lagstiftningen hur dessa värden ska beräknas efter
den 1 januari. Skillnaden blir att företagen själva får räkna ut vilka
kostnader som ska läggas till på tullvärdet för och räkna fram
beskattningsunderlaget för moms.
Man har problem med att vissa länder inte vill lägga in ett företags
momsnummer till deras EORI-nummer. Tullverket är medvetna om
problematiken och har gått ut med information till samtliga
organisationer eller myndigheter som sköter hanteringen inom EU.
I dagsläget använder kurirföretag lågvärdemanifest för och deklarera
varor med ett värde under 300 sek (22 euro), varor under detta värde
är nämligen både tull och momsfria. Möjligheten att använda
lågvärdemanifest försvinner 1 januari och det ska därefter lämnas en
deklaration per import, oavsett värde. Det innebär att det alltid ska
lämnas en deklaration även om det enbart är dokument som skickas.
Om varan är momsfri, tex om det rör sig om varuprover eller med
värden under 22 euro, kommer kunderna framöver få ett underlag
med fastställt tullvärde. Dessa ska dock inte tas upp i
momsdeklarationen eftersom varan är momsfri. Kunden måste själv
ha koll och själva veta vilka deklarationer som ska ingå i
redovisningen till Skatteverket och vilka som inte ska göra det.
Hur kommer det se ut när de redovisar till Skatteverket? Skatteverket
har samma redovisningsperioden som idag, vilket är många olika,
och styrs beroende på hur stor omsättning ett företag har. Lena visar
hur den nya momsdeklarationen kommer se ut. Det kan bli problem i
de fall kunden blandar produkter i samma deklaration med olika
momssatser. Frågan kom upp om hur Skatteverket ställer sig till om
företag deklarerar allt då med 25% för man att de inte vet. Stina
förklarar att det ska redovisas med korrekt momssats. Om föreagen
enbart redovisar in monetärt tullvärde kommer Skatteverket att
upptäcka det eftersom de får uppgifter från Tullverket. Konsekvensen
kan då bli skattetillägg men beror på vilka uppgifter som lämnats in.
Vid omprövningar måste företagen först ompröva tullvärdet hos
Tullverket så de får en ny version och Tullverket förser Skatteverket
med ett nytt monetärt tullvärde. Företagen omprövar sedan direkt i
sin momsdeklaration till Skatteverket. Omprövningar av
deklarationer gjorda innan 2015 kommer fortsättas hanteras av
Tullverket. Om deklaration är gjord på fel kund gör ombudet en
omprövning och ombudet gör sedan en deklaration på sig själva och
vidarefakturerar rätt kund. Den kund som står som deklarant i första
deklarationen behöver inte då lyfta momsen eftersom den nollas.
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Ombudet blir däremot momsredovisningsskyldiga mot Skatteverket
men har ingen avdragsrätt. Skatteverket undersöker en lösning av
detta genom att i så fall göra en omflyttning till den som egentligen
ska ha momsen. Vid olaglig införsel blir det Tullverket som är
beskattningsmyndighet. Justering på tullager kommer som det är
bedömt idag ageras utifrån att är det ett olagligt undandragande
kommer Tullverket vara beskattningsmyndighet.

5 Information och kommunikation
Karolina redogjorde för hur informationen och kommunikationen sett ut
under hösten och uppmanar samtliga att komma in med synpunkter om något
är oklart eller fattas. Under hösten har bland annat det varit seminarier på
Tulldagarna och Ekonomi och företag, information på befintliga träffar
såsom Öppet hus och Skatteträffar, medskick i momsdeklarationen till
samtliga momsregistrerade företag, löpande information om respektive
webbplats och i TullNytt, information vid möten med FAR och SRF,
flertalet riktade brevutskick, information till systemleverantörer med mera.
Bodil undra över hur representanterna uppfattade situationen, om de kände
sig beredda och förberedda, hur de uppfattade situationen i nringslivet?
Svaret var blandat. Många företag är insatta och andra inte alls och tror att
systemleverantörerna kommer lösa det. KGH har haft frukostmöten med
information som varit mycket uppskattade och även samarbeten med
handelskamrarna. De flesta frågorna rör momsen och det är där företagen
frågar hur de ska göra sin momsdeklaration. Många går via sina
redovisningskonsulter. Man anser att det är bra att Tullverket haft ett projekt
där det varit lätt att ställa frågor och få svar. Handelskamrarna, Svenskt
näringsliv och konsultbolagen spridit mycket information. Man vill påtala att
förändringen har kostat mycket pengar med och göra all ändringarna
inklusive information om det.

6 Utvärdering av arbetet i extern referensgrupp
Fördes resonemang om hur representanterna upplever arbetet i externa
referensgruppen? Man tycker det funka bra och fått snabba svar. Dock hade
Tullverket inte med någon representant från kurirföretagen från början vilket
var ett misstag. Informationen har varit enkelt och tydligt att såhär kommer
det att bli. Bra att gruppen bestått av både Tullverket och Skatteverket. Även
bra att det finns namn på tullverket.se att andra kan kontakta dem och föra in
frågor. Representanterna som deltagit tycker att det funkat bra att
vidareförmedla informationen till dem som de representerar.
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7 Summering och avslutning
Tullverket tackar för referensgruppens engagemang och ber representanterna
och återkomma om de ser områden som är oklara.

