Referensgruppsmöte Tullager
Plats

Spannmålsgaten 19, Nordstan, Göteborg
Konf.rum Nidingen, plan 5.

Tidpunkt

Torsdag 29 september KL 10.00 – 16.30 och
Fredag 30 september 2016 KL 08.00 – 12.00

Syfte med mötet är att göra en avstämning av resultat från genomförandefasen:
-

Information om projekt Tullager och reviderad leveransplan.
Tillståndshantering för nya tullagerförfarandet.
Processer, rutiner och IT-stöd för nya tullagerförfartandet.
Införande av nya tullagerförfarandet.
Övrigt som är viktigt att stämma av med referensgruppen vid detta möte.

Agenda (Torsdag fika 11.15-11.30, lunch 13.00-14.00, fika 15.30-15.45, gemensam middag
Fredag fika 09.45-10.00)
1. Inledning, information från sponsor / projektledning.
- Syfte och mål med mötet
- Beslut om EIDR och nollsaldorapport.
- Reviderad plan för genomförandet (valideringstjänst, företagstest S2S, Uppgiftslämning System till
system och via webbportal, nya TID, Tullverkets handläggningsstöd, publicering information osv.).
- Stegvis införande av av nya tullagerförfarande.
o 1 november 2016
o 1 februari 2017.
o 1 maj 2017 (slutleverans från projekt Tullager).
-

Samverkan med näringslivet.
Anpassning meddelandutformning till kommissions mappningsspecifikation från UCC
till WCO datamodell, EU-CDM.
Valideringtjänsten uppdaterad version, demo.
Specifikationer för elektronisk uppgiftslämning för aktören deklarant respektive tullagerhavarare.

2. Tillståndshantering för nya tullagerförfarandet.
- Information om tillståndshantering för nya tullagerförfarandet.
o Tullagertillstånd
o Garanti
o Tillfälligt bortförande
o Överföring av rättigheter och skyldigheter
o Lämplig bokföring
o Avvikelserapport
3. Processer, rutiner och IT-stöd för nya tullagerförfarandet.
- Redovisning av inkomna synpunkter från senaste mötet (synpunkter / frågor som inkommit efter
mötet i mars 2016).
- Genomgång av processer, rutiner och IT-stöd för hänförandet till tullagerförfarandet.
o Standarddeklaration.
o Acceptansmeddelanden (acceptansförfrågan med svar).
o Tulldeklaration i förväg med anmälan om varors ankomst i steg 2.
o Tulldeklarationens status.
o Tidigare handling, transit.
o Tidigare handling, tillfällig lagring och tullförfarande.
o Ändring.
-

Genomgång av processer, rutiner och IT-stöd för under lagring .
o Avvikelser.
o Vanliga former av hantering.
o Tillfälligt bortförande.

-

Genomgång av processer, rutiner och IT-stöd för avslut av tullagerförfarandet.
o Krav på spårbarhet.
o Anpassning av TDS (import och export).
o Anpassning av utlämningssedel (EDIFACT).
o Utlämningssedel för export.
o Behov av yttreligare information.
o Notifiering.

-

Genomgång av processer, rutiner och IT-stöd för hantering av varor på tullager.
o Vanliga former av hantering.
o Vad behöver tas upp ?

4. Information om vad som tas i drift 1 november 2016, ”Hänförande till tullagerförfarandet,
komplett standarddeklaration för standardförfarandet”. Införandet för privat lager kan
startas från 1 november 2016.
- Uppgiftslämning system till system.
- Uppgiftslämning via webbportalen, TID för Tullager.
- Information om övergångslösningar.
5. Information om vad som driftsätts 1 februari 2017, ”utbyggd funktionalitet för
standardförfarandet för både aktören deklarant och aktören Hänförande till
tullagerförfarandet, komplett standarddeklaration”. Införandet för allmänt lager kan
startas från 1 februari 2017.
- Uppgiftslämning system till system.
- Uppgiftslämning via webbportalen, TID för Tullager.
- Information om övergångslösningar.
6. Information om vad som driftsätts 1 maj 2017.
7. Elektronisk uppgiftslämning för Tullagerförfarandet
- Företagstest, uppgiftslämning system till system via TMF.
- Företagstest, simulering utskick av utgående meddelanden.
- Uppgiftslämning via Tullverkets webbportal (TID för Tullager)
- Demo uppgiftslämning från näringslivet (TID för tullager och system till system).
8. Införande av nya Tullagerförfarandet
- Införande av nya tullagerförfarandet
o Reviderad plan för överläggning av tillståndshavare (tullagerhavare) till nya
tullagerförfarandet.
o Förutsättningar.
o Införande, möjliga alternativ.
o Införande, frågeställningar
-

Anslutningsrutiner för uppgiftslämning via webbportalen, TID för tullager.
Anslutningsrutiner för uppgiftslämning system till system.
o Ansökan om EDI-tillstånd, vilka förändringar.
o Produktionsmedgivande vad krävs.
Extern utbildning.

9. Övrigt
10. Fortsatt arbete i referensgruppen.
11. Summering.

