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beslutade den 1 juni 2006.
Med stöd av 11, 13, 19, 21, 24, 32 och 79 §§ tullförordningen (2000:1306)
föreskriver2 Tullverket i fråga om Tullverkets föreskrifter och allmänna
råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning)3
dels att 10 kap. 31–45 §§ skall upphöra att gälla,
dels att de två rubrikerna närmast före 10 kap. 31 § och rubrikerna
närmast före 10 kap. 32, 33, 35 och 41–45 §§ skall utgå,
dels att 4 kap. 75 och 83 §§, 5 kap. 2 och 4 §§, 6 kap. 29 §, 8 kap. 47,
48 och 50–53 §§ och 10 kap. 6, 13, 14, 18 och 26 §§ samt de allmänna
råden till 8 kap. 47 § och 10 kap. 14 § skall ha följande lydelse,
dels att det i författningen skall införas tjugoen nya paragrafer, 5 kap.
4 a §, 6 kap. 26 a, 27 a och 29 a §§, 8 kap. 47 a, 51 a–51 d och 53 a–
53 f §§ och 10 kap. 13 a, 16 a, 24 a, 24 b, 26 a och 26 b §§, samt närmast
före 8 kap. 47, 51, 51 b och 53 §§ och 10 kap. 24 a § nya rubriker av
följande lydelse,
dels att det i författningen skall införas nya allmänna råd till
4 kap. 75 §, 5 kap. 2 §, 6 kap. 26 och 27 a §§, 8 kap. 47 a, 52 och 53 f §§
och 10 kap. 13, 13 a, 24 b, 25 och 26 b §§ av följande lydelse.
4 kap.
75 § Den som för ett fordon till det svenska tullområdet från tredje land
eller i omvänd riktning behöver inte iaktta bestämmelserna i 76–83 §§ om
fordonet och medförda varor får föras in eller föras ut fritt i enlighet med
bestämmelserna i 84–100 §§.
Tullverket kan genom ett särskilt tillstånd medge undantag från bestämmelserna i 76–80 §§ för viss transport, viss tid eller tills vidare. Av
tillståndet skall framgå
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– att tillståndet endast får användas om varumottagaren har tillstånd till
lokalt klareringsförfarande för att hänföra varor till ett tullförfarande,
– att varumottagaren också skall ta på sig ansvaret för varornas befordran efter det att de förts in till gemenskapens tullområde,
– att uppgifter om varumottagarens identitet och fordonets registreringsnummer skall göras tillgängliga för tullkontoret i samband med att
fordonet passerar gränsen. Tullverket kan medge undantag från uppgiftskravet om det finns särskilda skäl. Om tullkontoret begär det skall uppgift
om varornas referensnummer i mottagarens bokföring lämnas.
Allmänna råd
Den som tar på sig ansvaret för befordran av varorna efter det att de har förts in till
gemenskapens tullområde blir ansvarig i enlighet med artikel 38.2 i förordningen
(EEG) nr 2913/92.
Om undantaget från bestämmelserna i 76–80 §§ innebär ett medgivande att
återkommande passera yttre landgräns på annan tid än tullkontorets öppettid eller
på väg som inte är tullväg (trafiktillstånd), bör detta kunna medges om följande
villkor är uppfyllda:
– att det skulle medföra betydande ekonomisk eller miljömässig förlust att passera via ett öppet tullkontor,
– att transporterna är återkommande,
– att villkor för export och import är uppfyllda i utförsellandet respektive införsellandet,
– att tulldeklaration för export eller övergång till fri omsättning lämnas elektroniskt till Tullverket, samt
– att eventuell tull och annan skatt betalas enligt tullräkning på det sätt som
anges i 5 kap. 8 § tullagen (2000:1281).

83 § Fordonsanmälan skall i fråga om fordonet och resan samt medförd
last innehålla de uppgifter som behövs från tullkontrollsynpunkt. I fråga
om lasten skall i anmälan eller bilagd lastspecifikation lämnas uppgift om
kollis antal och slag, godsmärkning samt varornas kvantitet och beskaffenhet samt i förekommande fall uppgift om tullid eller om tillämpning av lokalt klareringsförfarande för lagring i tullager typ E. Personliga
tillhörigheter behöver uppges endast om de skall räknas till lasten. Anmälan skall skrivas under av föraren.
5 kap.
2 § Bestämmelser om uppvisande av varor för tullen, sedan de förts in till
EG:s tullområde, finns i artiklarna 4.19, 40 och 41 i förordningen (EEG)
nr 2913/92. Av 11 § tullförordningen (2000:1306) framgår att sådan anmälan som avses i dessa artiklar får göras muntligt eller på annat lämpligt
sätt.
Ytterligare bestämmelser om uppvisande av varor för tullen finns i
10 kap. 14 § i de fall varorna samtidigt hänförs till lagring i tullager typ E
med användning av lokalt klareringsförfarande.
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Allmänna råd
Befrielse från att visa upp varor för tullen vid tillämpning av lokalt klareringsförfarande för att hänföra varor till avsett tullförfarande medför att varorna inte
heller behöver uppvisas när de förs in till gemenskapens tullområde. Jfr. artiklarna
40, 41, 63 och 76.1 c i förordningen (EEG) nr 2913/92.

4 §4 Summarisk deklaration skall normalt lämnas på blanketten Uppläggningsanmälan (Tv 723.7) och innehålla uppgift om kollis antal och slag,
godsmärkning, varuslag och bruttovikt.
Om varan är upptagen i fartygs-, luftfartygs- eller fordonsanmälan kan
sådan anmälan utgöra summarisk deklaration.
I artikel 183.3 i förordningen (EEG) nr 2454/93 finns bestämmelser om
summarisk deklaration för varor som har befordrats enligt ett transiteringsförfarande innan de uppvisas för tullen.
4 a § Enligt 4 kap. 5 § andra stycket tullagen (2000:1281) skall Tullverket i vissa fall avstå från att kräva en summarisk deklaration. I artikel
45 i förordningen (EEG) nr 2913/92 finns bestämmelser om i vilka fall ett
tullkontor i övrigt får avstå från att kräva en summarisk deklaration.
Summarisk deklaration behöver inte heller lämnas om ett inkommande
fordons hela last är upptagen i en underrättelse om lagring i tullager typ E
enligt 10 kap. 14 § denna tullordning.
Ytterligare bestämmelser om summarisk deklaration finns i 4, 4 a, 6
och 16 kap.
6 kap.
Allmänna råd till 26 §
En vara på tillfälligt lager kan med stöd av artikel 76 i förordningen (EEG) nr
2913/92 hänföras till ett tullförfarande med tillämpning av lokalt klareringsförfarande utan att den visas upp eller anmäls för övervakningstullkontoret om
tillståndet till lokalt klareringsförfarande medger det.

26 a § Ett företag som med tillämpning av lokalt klareringsförfarande vill
hänföra en vara som befinner sig på tillfälligt lager till ett tullförfarande
skall till lagerhavaren lämna en skriftlig begäran om utlämning av varorna. Begäran skall innehålla följande uppgifter
– företagets namn och organisationsnummer,
– nummer på tillståndet till lokalt klareringsförfarande,
– kollis antal och slag,
– godsmärkning,
– varuslag och bruttovikt,
– företagets godslokalkod,
– datum för begäran om utlämning, samt
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– varornas referensnummer i företagets bokföring eller annat identifikationsnummer.
27 a § Utan hinder av 27 § får lagerhavaren lämna ut en vara från det tillfälliga lagret när ett företag lämnar en skriftlig begäran enligt 26 a §.
Lagerhavaren får även lämna ut varor till ett företag för vilket Tullverket till lagerhavaren lämnat ett generellt medgivande om utlämning av
varor. I detta fall skall företagets kvittens av mottagna varor utgöra dess
begäran om utlämning. Kvittensen skall innehålla uppgifter om kollis
antal och slag, godsmärkning, varuslag och bruttovikt samt datum för
begäran om utlämning.
Innan lagerhavaren lämnar ut varan skall han kontrollera att de kollin
som lämnas ut stämmer med begäran om utlämning.
Allmänna råd
Lagerhavaren bör förvara begäran om utlämning som verifikation till sin bokföring under den tid som anges i 32 §.

29 §5 När en vara lämnas ut från ett tillfälligt lager, skall lagerhavaren vid
motsvarande sändning i det exemplar av den summariska deklarationen
som tillhör lagerbokföringen anteckna
– tullid för den tullklarerade varan, eller
– godsnumret, om varan i samband med tullklareringen har godsregistrerats på nytt utanför tulldatasystemet, eller
– godslokalkod i förekommande fall och varans referensnummer i
bokföringen hos det företag som använder lokalt klareringsförfarande för
att hänföra varan till avsett tullförfarande.
Om en sändning tas ut från ett tillfälligt lager i delposter, skall lagerhavaren för varje delpost föra de anteckningar som anges i första stycket.
29 a § Senast fredagen i veckan efter utgången av i artikel 49.1 i förordningen (EEG) nr 2913/92 angiven tidsfrist skall lagerhavaren redovisa om
samtliga sändningar upptagna i den summariska deklarationen i vilken
varorna anmälts till övervakningstullkontoret också har anmälts till en
godkänd tullbehandling.
Redovisningen fullgörs genom att lagerhavaren till övervakningstullkontoret överlämnar det i 29 § angivna exemplaret av den summariska
deklarationen. Om lagerhavaren har tagit emot den summariska deklarationen i form av ett elektroniskt dokument, kan övervakningstullkontoret
medge att redovisningen får lämnas på ett maskinläsbart medium under
förutsättning att redovisningen genom omedelbar utskrift kan tas fram i
vanlig läsbar form.
Lagerhavaren skall för varje godsnummer i lagerjournalen anteckna när
det slutligt redovisats till övervakningstullkontoret.
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8 kap.
Tillstånd
47 §6 Bestämmelser om lokalt klareringsförfarande för övergång till fri
omsättning finns i artiklarna 263–267 i förordningen (EEG) nr 2454/93.
Utöver de villkor för tillstånd att använda lokalt klareringsförfarande
som framgår av gemenskapslagstiftningen krävs att personen är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078) eller annan lag eller
har en motsvarande bokföringsskyldighet enligt lag i ett annat EU-land.
Tillståndshavaren skall göra bokföringen tillgänglig för kontroll när Tullverket begär det.
Tillstånd till lokalt klareringsförfarande ges endast till företag som har
fått Tullverkets tillstånd till elektronisk uppgiftslämning vid import.
En ansökan om tillstånd skall göras till Tullverket. En ansökan från den
som bedriver näringsverksamhet med registrerad firma skall vara underskriven av en behörig firmatecknare.
Allmänna råd
Kvalitetssäkring av företagets rutiner för import av varor bör som regel vara en
förutsättning för att medge tillstånd till att använda lokalt klareringsförfarande för
att hänföra varor till tullförfarandet övergång till fri omsättning. Kvalitetssäkring
av företagets rutiner är ett exempel på hur man kan tillgodose kraven i artikel 264 i
förordningen (EEG) nr 2454/93 på effektiva kontroller av att bestämmelserna avseende övergång till fri omsättning följs.

47 a § Tullverket kan medge att en innehavare av tillstånd till lokalt klareringsförfarande för övergång till fri omsättning får föra en vara från ett
tillfälligt lager eller ett tullager till en plats som är godkänd enligt tillståndet.
I sådana fall skall tillståndshavaren bli ansvarig för transporten av
varorna från det tillfälliga lagret eller tullagret till den godkända platsen
enligt villkoren i tillståndet.
Allmänna råd
Ett medgivande enligt 47 a § kan när det gäller varor på tillfälligt lager ske inom
ramen för artiklarna 38 och 49 i förordningen (EEG) nr 2913/92 och när det gäller
varor på tullager när bestämmelserna i artikel 264 i förordningen (EEG) nr
2454/93 är uppfyllda.
Kvalitetssäkring av företagets rutiner för import av varor bör som regel vara en
förutsättning för att transport av varor enligt 47 a § skall kunna medges.
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48 §7 Utöver de uppgifter som framgår av artikel 267 i förordningen
(EEG) nr 2454/93 skall ett tillstånd till lokalt klareringsförfarande särskilt
fastställa
– om deklaranten har tillstånd att vara godkänd mottagare enligt bestämmelserna i artikel 372.1 f i förordningen (EEG) nr 2454/93,
– om deklaranten är befriad från att visa upp varorna enligt artikel
76.1 c i förordningen (EEG) nr 2913/92,
– att sådan notering i bokföringen som avses i artikel 266 i förordningen (EEG) nr 2454/93 skall förses med ett identifikationsnummer,
– om deklaranten är befriad från kravet att anmäla varje ankomst av
varor enligt artikel 266.2 i förordningen (EEG) nr 2454/93,
– om någon åtgärd krävs av tullkontoret innan tillståndshavaren får
förfoga över varorna,
– medgivanden och åtaganden enligt 47 a § och 4 kap. 75 § och
– godslokalkod för den plats dit varorna får föras.
50 § Ett lokalt klareringsförfarande får endast användas om alla införselvillkor är uppfyllda. I annat fall skall varan läggas upp på tillfälligt lager.
Om en sådan vara trots detta tagits emot av någon som har tillstånd till
lokalt klareringsförfarande skall denne omedelbart underrätta Tullverket.
Bokföring
51 §8 Den som har tillstånd till lokalt klareringsförfarande skall föra särskild bokföring över de varor som tas emot enligt förfarandet. Bokföringen får även utgöras av befintliga räkenskaper som innehåller nödvändiga
upplysningar, om en rapport över upplysningarna kan presenteras genom
utdrag ur bokföringen.
51 a § Manifest eller motsvarande handling som upptar den mottagna
varan skall bevaras som verifikation till bokföringen.
Tillståndshavaren skall i övrigt följa de anvisningar för godsregistrering
och godsredovisning som Tullverket meddelar.
Deklarering för att hänföra varor till förfarandet
51 b § Av artikel 76.1 c i förordningen (EEG) nr 2913/92 framgår att
tullmyndigheten får tillåta att deklarering av varorna för förfarandet sker
genom att de införs i bokföringen.
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51 c § En underrättelse om varors ankomst enligt artikel 266.1 a eller b i
förordningen (EEG) nr 2454/93 skall innehålla samma uppgifter som en
elektronisk förenklad deklaration via EDIFACT med samtidig begäran om
tullklarering (meddelande HNK). Bestämmelserna i 16 § skall tillämpas.
Om mottagaren finner att en uppgift som lämnats i underrättelsen inte
stämmer med det verkliga förhållandet, skall han omedelbart meddela
detta till Tullverket.
När artikel 266.1 a eller b tillämpas, skall varorna anses ha övergått till
fri omsättning när Tullverket i ett elektroniskt dokument lämnar uppgift
om att varorna har frigjorts.
51 d § I bokföringen skall antecknas det tullid som påförts en underrättelse som avses i 51 c §.
I fråga om varor som frigjorts enligt artikel 266.2 första stycket b och
andra stycket i förordningen (EEG) nr 2454/93 skall varorna förses med
identifikationsnummer i samband med att de införs i bokföringen.
52 §9 Varor som har frigjorts med tillämpning av lokalt klareringsförfarande och där underrättelse som avses i 51 c § har lämnats tas upp i
en rapport över förenklade deklarationer som klarerats av Tullverket.
Rapporten skickas till tillståndshavaren med post första vardagen efter den
dag varorna klarerades. Efter medgivande från Tullverket kan tillståndshavaren dessutom få rapporten överförd till sig i elektronisk form via tulldatasystemet.
Allmänna råd
Rapporten kan skickas elektroniskt till den som har tillstånd till förenklat deklarationsförfarande för importör.

Kompletterande tulldeklaration vid tillämpning av lokalt
klareringsförfarande
53 §10 En kompletterande tulldeklaration för en vara som frigjorts med
tillämpning av lokalt klareringsförfarande skall lämnas senast elva dagar
efter den dag då varan frigjordes om inte annat följer av 53 c och 53 d §§.
53 a § För varor som har frigjorts med tillämpning av lokalt klareringsförfarande och där underrättelse som avses i 51 c § har lämnats skall den
kompletterande tulldeklarationen lämnas genom ett elektroniskt dokument
(meddelande TNU) via EDIFACT eller via Tullverkets Internetdeklaration. Bestämmelserna om styrkande handlingar i 7 kap. 18–20 §§ skall
tillämpas. I övrigt tillämpas bestämmelserna i 28, 32, 33, 38, 39 och
41 §§.
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53 b § När tillståndshavaren är befriad från att lämna underrättelse om
varors ankomst med tillämpning av artikel 266.2 första stycket b i förordningen (EEG) nr 2454/93, skall den kompletterande tulldeklarationen lämnas genom ett elektroniskt dokument (meddelande TQN) via EDIFACT.
Bestämmelserna om styrkande handlingar i 7 kap. 18–20 §§ skall tillämpas. I övrigt tillämpas bestämmelserna i 28 och 39 §§.
53 c § Tullverket kan medge att den kompletterande tulldeklarationen
lämnas i periodisk form (periodisk deklaration) för varor som frigjorts
med tillämpning av artikel 266.2 första stycket b och andra stycket i förordningen (EEG) nr 2454/93.
Den periodiska deklarationen skall omfatta alla varor från samma avsändningsland för vilka transportsättet är det samma och vilka deklarerats
för övergång till fri omsättning under en kalendervecka med stöd av tillståndet. Om ändring i tullsats eller annan skattesats har skett för ett visst
varuslag skall de varorna tas upp som separata poster i deklarationen och
tull och annan skatt beräknas utifrån den tull- och skattesats som gällde
för varorna när de frigjordes.
53 d § Den periodiska deklarationen skall lämnas genom ett elektroniskt
dokument (meddelande TQN) via EDIFACT senast elva dagar efter utgången av den kalendervecka under vilken varorna frigjordes. Bestämmelserna om styrkande handlingar i 7 kap. 18–20 §§ skall tillämpas. I övrigt
tillämpas bestämmelserna i 28 och 39 §§.
53 e § I en periodisk deklaration skall i utrymmet avsett för fakturanummer i det elektroniska dokumentet i stället för uppgift om fakturanummer anges orden "periodisk deklaration". I utrymmet avsett för särskilda upplysningar i det elektroniska dokumentet skall anges orden
”periodisk deklaration” samt uppgift om vilken kalendervecka varorna frigjordes och datum för söndagen i den kalenderveckan.
53 f § När 53 b–53 e §§ tillämpas skall Tullverkets kontroll av att tulldeklarationerna lämnas in i tid göras genom att den bokföring som avses i
51 § begärs in.
Allmänna råd
Kontrollerna bör i förekommande fall genomföras av den kundansvarige enligt
3 kap. 7 §.

10 kap.
6 §11 Tullverket kan kräva att säkerhet ställs för tull eller annan skatt om
sökandens finansiella ställning eller andra omständigheter motiverar det. I
sådant fall beviljas inte tillstånd förrän säkerheten har ställts i den omfatt11
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ning Tullverket bestämmer i varje enskilt fall. Säkerhet skall alltid krävas
om företaget inte har tillräcklig kreditvärdighet. Kreditvärdigheten skall
prövas av Tullverket.
Vid sådant tillfälligt bortförande från tullager som avses i artikel 110 i
förordningen (EEG) nr 2913/92, vid sådan överföring av varor mellan
tullager som avses i artikel 111 i nämnda förordning och vid tillämpning
av artikel 512.2 och 3 i förordningen (EEG) nr 2454/93 skall säkerhet
ställas på villkor som motsvarar de som föreskrivs för transiteringsförfarandet.
13 §12 Bestämmelser om lokalt klareringsförfarande vid uppläggning av
en vara på tullager finns i artiklarna 272–274 i förordningen (EEG) nr
2454/93.
Utöver de uppgifter som framgår av artikel 274 i förordningen (EEG)
nr 2454/93 skall ett tillstånd till lokalt klareringsförfarande särskilt fastställa
– om deklaranten har tillstånd att vara godkänd mottagare enligt bestämmelserna i artikel 372.1 f i förordningen (EEG) nr 2454/93,
– om deklaranten är befriad från att visa upp varorna enligt artikel
76.1 c i förordningen (EEG) nr 2913/92,
– att införandet i lagerbokföringen enligt artikel 273.1 b i förordningen
(EEG) nr 2454/93 skall förses med ett identifikationsnummer,
– om deklaranten är befriad från kravet att anmäla varje ankomst av
varor enligt artikel 273.2 jämförd med artikel 266.2 i förordningen (EEG)
nr 2454/93,
– beskrivning av det förenklade förfarandet för överföring från en tillståndshavare till en annan om sådant medges,
– medgivanden och åtaganden enligt 13 a och 24 a §§, 4 kap. 75 § och
8 kap. 47 a § och
– godslokalkod för det tullager dit varorna får föras.
Allmänna råd
När en ansökan om tillstånd till lokalt klareringsförfarande för uppläggning av
varor på tullager prövas, bör Tullverket kontrollera att företaget har godtagbara
rutiner för de åtgärder företaget skall vidta enligt artikel 273 i förordningen (EEG)
nr 2454/93 eller enligt villkoren i tillståndet.

13 a § Tullverket kan medge att innehavaren av ett tillstånd till lokalt
klareringsförfarande för lagring i tullager typ E får föra en vara från ett
tillfälligt lager till en plats som är godkänd enligt tillståndet. I sådana fall
skall tillståndshavaren bli ansvarig för transporten av varorna från det tillfälliga lagret till tullagret eller den godkända platsen enligt villkoren i tillståndet.
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Allmänna råd
Ett medgivande enligt 13 a § kan när det gäller varor på tillfälligt lager ske inom
ramen för artiklarna 38 och 49 i förordningen (EEG) nr 2913/92 och artikel 276
jämförd med artikel 264 i förordningen (EEG) nr 2454/93.
Kvalitetssäkring av företagets rutiner för lagring av varor i tullager bör som regel vara en förutsättning för att transport av varor enligt 13 a § skall kunna medges.

14 §13 När en vara läggs upp på tullager med tillämpning av lokalt klareringsförfarande, skall tillståndshavaren underrätta anmälningskontoret enligt artikel 273.1 a i förordningen (EEG) nr 2454/93. Av underrättelsen
skall framgå att ett lokalt klareringsförfarande tillämpas. Den skall vidare
innehålla uppgift om kollis antal och slag, godsmärkning, varuslag och
bruttovikt samt godslokalkod för tullagret. Underrättelsen skall lämnas på
det sätt som anmälningskontoret bestämmer.
Vid tillämpning av lagring i tullager typ E får underrättelsen ske vid
gränspassage i samband med att varan visas upp för tullen. Underrättelsen
skall ske med e-post till den adress som anmälningskontoret bestämt, om
inte generell underrättelse om lagring i tullager typ E är möjlig att använda. Den skall förutom de uppgifter som skall lämnas enligt första
stycket innehålla uppgift om datum för gränspassage samt uppgift om
sändningens ordernummer, fakturanummer eller annat identifikationsnummer.
Tullverket kan medge befrielse från kravet att anmäla varje ankomst av
varor enligt artikel 273.2 jämfört med artikel 266.2 b i förordningen
(EEG) nr 2454/93.
Allmänna råd
Fråga om befrielse enligt paragrafens tredje stycke bedöms, som framgår av artikel
266.2 i förordningen (EEG) nr 2454/93, med hänsyn till att kontrollen av att verksamheten genomförs enligt föreskrifterna inte påverkas. Därvid kan kvalitetssäkring av företagets rutiner för lagring av varor i tullager vara ett sätt att försäkra
sig om att kontrollkraven uppfylls.

16 a § Innehavare av tullager E skall styrka avvikelser i sin bokföring.
Det sker genom att denne bilägger verifikationer i form av korrespondens
och krediteringar där det klart framgår att säljare eller leverantör medger
att avvikelsen redan förelåg när varan hänfördes till förfarandet.
18 §14 Att lagerhavare för lager typ A, C, D och E skall föra bokföring
över varor som lagts upp på lagret framgår av artikel 105 i förordningen
(EEG) nr 2913/92 och artiklarna 515 och 528 i förordningen (EEG) nr
2454/93. Bokföringen skall innehålla de uppgifter som framgår av artiklarna 516, 529 och 530 i förordning (EEG) nr 2454/93.
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Referensuppgifter enligt artikel 516 första stycket b utgörs av tullid
eller nytt godsnummer. Av lagerbokföringen skall även framgå transportsättskod och godsnummer vid uppläggning från tillfälligt lager eller
transittullid eller utländskt transiteringsnummer vid ankomst efter transitering. Innehavare av tillstånd till lokalt klareringsförfarande för lagring i
tullager typ E skall därutöver anteckna bokföringsdag samt sändningens
ordernummer, fakturanummer eller annat identifikationsnummer.
Lagerbokföring som sker med hjälp av automatisk databehandling skall
genom omedelbar utskrift kunna tas fram i vanlig läsbar form.
Överföring från en tillståndshavare till en annan av varor som omfattas av
tullförfarandet lagring i tullager

24 a § Bestämmelser om överföring från en tillståndshavare till en annan
av varor eller produkter som omfattas av tullförfarandet lagring i tullager
finns i artikel 513 i och i bilaga 68 till förordningen (EEG) nr 2454/93.
När det förenklade förfarandet för överföring enligt bilaga 68 avsnitt B
II tillämpas, skall den som begär överföring lämna en skriftlig begäran till
innehavaren av det tullager där varorna befinner sig. Begäran skall innehålla uppgifter om
– namn och organisationsnummer för innehavaren av det tullager dit
varorna skall överföras,
– nummer på tillståndet till lokalt klareringsförfarande,
– kollis antal och slag,
– godsmärkning,
– varuslag och bruttovikt,
– företagets godslokalkod,
– datum för överföringen, samt
– varornas referensnummer i företagets bokföring eller annat identifikationsnummer.
I sådana fall skall den som begär överföringen ta på sig ansvaret för att
befordra varan efter det att den har lämnats ut från det tullager där varan
befinner sig och ansvara för att varan förs till det tullager som angetts i
begäran om överföring.
24 b § Lagerhavaren får lämna ut en vara från tullagret när ett företag
lämnar en skriftlig begäran enligt 24 a §.
Lagerhavaren får även lämna ut varor till ett företag för vilket Tullverket till lagerhavaren lämnat ett generellt medgivande om utlämning av
varor. I detta fall skall företagets kvittens av mottagna varor utgöra dess
begäran om överföring. Kvittensen skall innehålla uppgifter om kollis antal och slag, godsmärkning, varuslag och bruttovikt samt datum för begäran om överföring.
Innan lagerhavaren lämnar ut varan skall han kontrollera att de kollin
som lämnas ut stämmer med begäran om överföring.
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Allmänna råd
Lagerhavaren bör förvara begäran om överföring som verifikation till sin bokföring under den tid som anges i 29 §.

Allmänna råd till 25 §
En vara på tullager kan med stöd av artikel 76 i förordningen (EEG) nr 2913/92
hänföras till ett nytt tullförfarande med tillämpning av lokalt klareringsförfarande
utan att den visas upp eller anmäls för avslutningstullkontoret om tillståndet till
lokalt klareringsförfarande medger det.

26 §15 Lagerhavaren får lämna ut en vara från tullagret när han fått avslutningskontorets medgivande till det. Medgivandet lämnas skriftligt till
den som begärt klarering av varan antingen genom rapporten "Utlämningssedel" ur tulldatasystemet eller genom anteckning eller stämpling på
ett blad av tulldeklarationen eller på någon annan handling. En "Utlämningssedel" kan överföras i elektronisk form direkt till tullagret via tulldatasystemet, om lagerhavaren har fått tillstånd till detta av Tullverket. En
ansökan om ett sådant tillstånd skall göras till Tullverket.
Om tullklarering har begärts genom ett elektroniskt dokument lämnas
en upplysning om utlämningsmedgivandet i elektroniskt dokument till den
som begärt tullklareringen.
Utlämningsbeslut för en vara som skall transiteras från tullagret innefattas i avslutningskontorets transiteringsbeslut. I sådant fall skall den som
befordrar varan lämna skriftlig bekräftelse till tullagret på att varan har
tagits emot för befordran.
Innan lagerhavaren lämnar ut varan skall han jämföra uppgifterna i utlämningsmedgivandet med motsvarande uppgifter om sändningen i anmälan enligt 25 § samt kontrollera att de kollin som lämnas ut stämmer
med utlämningsmedgivandet.
26 a § Ett företag som med stöd av lokalt klareringsförfarande vill hänföra en vara som befinner sig på tullager till ett nytt tullförfarande skall
lämna en skriftlig begäran om utlämning av varorna till innehavaren av
tullagret. Begäran skall innehålla följande uppgifter
– företagets namn och organisationsnummer,
– nummer på tillståndet till lokalt klareringsförfarande,
– kollis antal och slag,
– godsmärkning,
– varuslag och bruttovikt,
– företagets godslokalkod,
– datum för begäran om utlämning, samt
– varornas referensnummer i företagets bokföring eller annat identifikationsnummer.
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26 b § Utan hinder av 26 § får lagerhavaren lämna ut en vara från tullagret när ett företag lämnar en skriftlig begäran enligt 26 a §.
Lagerhavaren får även lämna ut varor till ett företag för vilket Tullverket lämnat ett generellt medgivande om utlämning av varor till lagerhavaren. I detta fall skall företagets kvittens av mottagna varor utgöra dess
begäran om utlämning. Kvittensen skall innehålla uppgifter om kollis antal och slag, godsmärkning, varuslag och bruttovikt samt datum för begäran om utlämning.
Innan lagerhavaren lämnar ut varan skall han kontrollera att de kollin
som lämnas ut stämmer med begäran om utlämning.
Allmänna råd
Lagerhavaren bör förvara begäran om utlämning som verifikation till sin bokföring under den tid som anges i 29 §.

Denna författning träder i kraft den 15 juli 2006.
TULLVERKET
KARIN STARRIN
Olle Svenson
(Processen Effektiv handel)
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