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Exportförenklingar för certifierade företag som kan användas
under föranmälans övergångsperiod
Den 1 juli 2009 införs reglerna om föranmälan som innebär att sändningar till och från
EU ska anmälas till tullmyndighet innan de når EU:s gräns. Under en övergångsperiod,
från den 1 juli 2009 till och med den 31 december 2010, kommer vissa certifierade
företags exportförenklingar vid direkt export att undantas från reglerna om föranmälan.
A. Förenklingarna nedan kan användas fram till och med den 31 december 2010
för direkt export. Vid indirekt export kan dessa förenklingar inte användas efter
den 1 juli 2009.
Nya tillstånd till de exportförenklingar som omfattas av övergångsperioden får inte
medges efter den 10 april 2009.
-

EXP01
Periodisk exportdeklaration. (Lokalt klareringsförfarande vid export med periodisk
deklaration.)

-

EXP02
Exportdeklaration i efterhand. (Lokalt klareringsförfarande vid export med
kompletterande tulldeklaration inom 11 dagar.)

-

EXP03
Exportanmälan senare samma dygn. Denna förenkling är sammanslagen med
EXP02.

-

EXP04
Befrielse från att lämna exportdeklaration för sändningar under 3000 kronor.
(Lokalt klareringsförfarande vid export av lågvärdesändningar.)

-

KSF03
Återexport utan tulldeklaration efter förvaring på tullager typ A, C, D eller E.

-

EXP05
Periodisk exportdeklaration med delegerat lokalt klareringsförfarande.

-

EXP09
Ingen exportdeklaration vid temporär export av emballage. (Lokalt
klareringsförfarande vid temporär export av emballage)

-

EXP12
Avbokning av Jordbruksverkets licenser i efterhand vid export.

-

PAF01
Temporär export för passiv förädling.
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B. Förenklingarna nedan kan användas fram till och med den 31 december 2010
för direkt export. Vid indirekt export kan dessa förenklingar användas om
reglerna kring föranmälan efterlevs.
Reglerna kring föranmälan säger att du ska skicka in uppgifter om föranmälan i den
elektroniska exportdeklarationen inom vissa tidsfrister, t.ex. 24 timmar innan lastning på
båt när godset lämnar EU i container. Så länge dessa regler uppfylls kan förenklingar
nedan även användas vid indirekt export.
-

EXP06
Självavbokning av utförseltillstånd för krigsmateriel och produkter med dubbla
användningsområden.

-

EXP07
Reducerad aviseringstid för krigsmateriel och produkter med dubbla
användningsområden.

-

EXP08
Klarering av krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden.

-

EXP10
En godslokalkod för flera lastplatser för godkänd exportör vid export.

-

EXP11
Anmälan av krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden via epost vid utförsel till EU-land.

Undantag från att stämpla frakthandling vid export

Direkt export
Direkt export betyder att din vara lämnar EU från samma land som du anmäler varan
till export, det vill säga exporttullkontor och utfartstullkontor är i samma land.
Direkt export inkluderar även dessa fall där exporten avslutas i Sverige:
- Genom att en transitering startas i Sverige till ort utanför EU.
- Genomgående frakthandling (undantag vägtransport) på vilken varorna
transporteras till annan ort inom EU där varan slutligen lämnar gemenskapens
tullområde. Den genomgående frakthandlingen ska vara stämplad av
utfartstullkontoret och måste vara ställd till ort utanför EU. Reglerna om
genomgående frakthandling hittar du i artikel 793 i Tillämpningskodex 2454/93.
Undantag från att stämpla genomgående frakthandling kan ske för fartygstrafik och
flygtrafik om vissa villkor är uppfyllda (inget särskilt tillstånd från Tullverket krävs).
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