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Föreskrifter
om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd
(TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning)1;

TFS 2006:12
Utkom från trycket
den 7 september 2006

beslutade den 1 september 2006.
Med stöd av 21 och 79 §§ tullförordningen (2000:1306) föreskriver2 Tullverket i fråga om Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20)
om tullförfaranden m.m. (tullordning)
dels att 7 kap. 4 och 5 §§ och 12 kap. 3–5 §§ samt bilaga A skall ha
följande lydelse,
dels att det i författningen skall införas fem nya paragrafer, 7 kap. 4 a,
4 b och 5 a §§ samt 12 kap. 3 a och 3 b §§, av följande lydelse,
dels att det i författningen skall införas nya allmänna råd till 12 kap.
3 a § av följande lydelse.
7 kap.
4 §3 Av artikel 59 i förordning (EEG) nr 2913/92 framgår att den som vill
deklarera en vara till tullförfarandet övergång till fri omsättning skall
lämna en tulldeklaration. Av artikel 61 i samma förordning framgår att en
tulldeklaration kan lämnas skriftligt, elektroniskt, muntligt eller genom
annat handlande.
Bestämmelser om till vilket tullkontor deklarationen skall lämnas finns
i artikel 201 i förordning (EEG) nr 2454/93.
4 a § En skriftlig tulldeklaration skall lämnas på ett eller två blad av enhetsdokumentet om det inte finns bestämmelser som medger annat. I bilagorna A och B finns uppgift om vilket eller vilka blad av enhetsdokumentet som skall användas i olika fall.
En skriftlig tulldeklaration får lämnas på det med stöd av avtalet mellan
parterna i Nordatlantiska fördraget om status för deras styrkor (Nato
SOFA) fastställda formuläret 302, om varor deklareras för övergång till fri
omsättning av en militär styrka och avtalet mellan de stater som är parter i
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Nordatlantiska fördraget och de andra stater som deltar i Partnerskap för
fred om status för deras styrkor (PFF-avtalet) är tillämpligt.
Bestämmelser om när annan handling kan ersätta annars föreskriven
tulldeklaration vid begäran om tullfrihet enligt 4 § lagen (1994:1547) om
tullfrihet m.m. finns i 36 och 37 §§ Tullverkets föreskrifter och allmänna
råd (TFS 1994:57) om tullfrihet m.m.
4 b § Av 2 kap. 2 § andra stycket tullagen (2000:1281) följer att en tulldeklaration vid import får lämnas genom ett elektroniskt dokument till
tulldatasystemet om importören eller ett ombud som denne anlitar har
tillstånd till elektronisk uppgiftslämning.
5 § I artikel 225 i förordning (EEG) nr 2454/93 finns bestämmelser om i
vilka fall tulldeklaration får lämnas muntligt. I sådana fall får en tulltjänsteman upprätta ett förtullningsdokument på grundval av de lämnade
uppgifterna, om detta behövs t.ex. som grund för ett tulltaxeringsbeslut.
Om ett sådant dokument upprättas, skall deklaranten ges tillfälle att bekräfta riktigheten i de antecknade uppgifterna genom en underskrift.
Ett tullkontor får tillåta att en vara deklareras muntligt i fall som avses i
artikel 225 a tredje strecksatsen i förordning (EEG) nr 2454/93.
5 a § Utöver vad som framgår av artikel 230 i förordning (EEG) nr
2454/93 får varor deklareras genom annat handlande i följande fall, under
förutsättning att de får importeras utan hinder av restriktioner och inte
skall redovisas i handelsstatistiken:
1. förnödenheter som är tullfria enligt 6 § första stycket förordningen
(1994:1605) om tullfrihet m.m. när de medförs på ett transportmedel,
2. proviant som förbrukas ombord på ett transportmedel som avses i 6 §
andra stycket förordningen om tullfrihet m.m., samt
3. försändelse som är avsänd från en utländsk myndighet om det av
försändelsens omslag eller på annat sätt tydligt framgår att försändelsen är
officiell och endast innehåller handlingar och trycksaker för vilka tull och
annan skatt inte skall betalas.
12 kap.
3 §4 Av artikel 59 i förordning (EEG) nr 2913/92 framgår att den som vill
exportera en vara till tredje land skall lämna en tulldeklaration för export.
Av artikel 61 i samma förordning framgår att en tulldeklaration kan lämnas skriftligt, elektroniskt, muntligt eller genom annat handlande.
3 a § En skriftlig tulldeklaration skall lämnas på ett eller två blad av enhetsdokumentet om det inte finns bestämmelser som medger annat. I bila4
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gorna A och B finns uppgift om vilket eller vilka blad av enhetsdokumentet som skall användas i olika fall.
En skriftlig tulldeklaration får lämnas på det med stöd av avtalet mellan
parterna i Nordatlantiska fördraget om status för deras styrkor (Nato
SOFA) fastställda formuläret 302, om varor exporteras av en militär
styrka och avtalet mellan de stater som är parter i Nordatlantiska fördraget
och de andra stater som deltar i Partnerskap för fred om status för deras
styrkor (PFF-avtalet) är tillämpligt.
Regler om förfarandet vid temporär export med användning av en
ATA-carnet finns i artiklarna 797 och 798 i förordning (EEG) nr 2454/93.
Allmänna råd
Om utfartstullkontoret är beläget i en annan medlemsstat i Europeiska unionen,
bör exportören innan varorna exporteras förvissa sig om att denna medlemsstat
accepterar formulär 302 som en tulldeklaration vid export. Om formulär 302 inte
accepteras av denna medlemsstat, bör användandet av formuläret som tulldeklaration undvikas.

3 b § Av 2 kap. 2 § andra stycket tullagen (2000:1281) följer att en tulldeklaration för export får lämnas genom ett elektronisk dokument till
tulldatasystemet om exportören eller ett ombud som denne anlitar har
tillstånd till elektronisk uppgiftslämning vid export.
4 § I artikel 226 i förordning (EEG) nr 2454/93 finns bestämmelser om i
vilka fall tulldeklaration för export får lämnas muntligt. I sådana fall får en
tulltjänsteman upprätta ett exportdokument på grundval av de lämnade
uppgifterna. Om ett sådant dokument upprättas, skall deklaranten ges tillfälle att bekräfta riktigheten i de antecknade uppgifterna genom en underskrift.
Ett tullkontor får tillåta att en vara deklareras muntligt i fall som avses i
artikel 226 d i förordning (EEG) nr 2454/93.
5 § I artikel 231 i förordning (EEG) nr 2454/93 finns bestämmelser om i
vilka fall varor får deklareras för export genom annat handlande.
Ett tullkontor får tillåta att en vara deklareras genom annat handlande i
fall som avses i artikel 231 d i nämnda förordning.

Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2006.
TULLVERKET
KARIN STARRIN
Maria Åhlin
(Processen Effektiv handel)
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Bilaga A 5
Förteckning över blanketter m.m. vid anmälan till godkänd tullbehandling
Godkänd tullbehandling

Blankett m.m. som skall
användas
benämning

antal ex.

Enhetsdokument1,
blad 6 (och ev. 8)

1(2), alternativ

Tullförfarande
Övergång till fri omsättning
Normalförfarande

EDIFACT/TID
Formulär 302 som fastställts
med stöd av avtalet mellan
parterna i Nordatlantiska
fördraget om status för deras
styrkor (Nato SOFA)

2

Förenklade förfaranden

Ofullständiga deklarationer
–

Ofullständig deklaration

Enhetsdokument1,
blad 6 (och ev. 8)

1(2), alternativ

EDIFACT/TID
–

Kompletterande tulldeklaration

Enhetsdokument1,
blad 6

1, alternativ

EDIFACT

Förenklat deklarationsförfarande för importör
–

Förenklad deklaration

Enhetsdokument1,
blad 6 (och ev. 8)
EDIFACT
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1(2), alternativ
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Godkänd tullbehandling

–

Kompletterande tulldeklaration

Blankett m.m. som skall
användas
benämning

antal ex.

Enhetsdokument1,
blad 6

1, alternativ

EDIFACT/TID

Förenklat deklarationsförfarande för ombud
–

Förenklad deklaration

EDIFACT

–

Kompletterande tulldeklaration

EDIFACT/TID

Lokalt klareringsförfarande
–

Förenklad deklaration

EDIFACT

–

Kompletterande tulldeklaration

EDIFACT/TID

Transitering

Enhetsdokument1,
blad 1, 4 och 5

3, alternativ

TIR-carnet
ATA-carnet
Förenklade formaliteter
Godkänd avsändare

Godkänd mottagare

T-dokument1,
blad 1, 4 och 5

3

T-dokument1,
blad 4 och 5

2

Lagring i tullager
Uppläggning av icke-gemenskapsvara

Normalförfarande

Enhetsdokument1,
blad 6 och 8

2
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Godkänd tullbehandling

Blankett m.m. som skall
användas
benämning

antal ex.

Lastdeklaration (Tv 611.7)

2

Fartygsdeklaration (Tv 611.10)

2

Fartygsuppgift för fartyg
vars bruttodräktighet
understiger 75 (Tv 611.1)

2, alternativ

Manifest eller annan
lastspecifikation

2

Förenklade förfaranden
–

Förenklat deklarationsförfarande

1. direkt från inkommande
transportmedel
–

fartyg

–

fordon

Fordonsanmälan (Tv 650.1)

2

–

flyg

Luftfartygsanmälan (Tv 645.3)

2, alternativ

General Declaration

2

Cargo Manifest

2

Tullupplagsavi

2

T-dokument1,
blad 4 och 5

2, alternativ

–

järnväg

2. efter transitering

TIR-carnet
3. övriga fall

–

Lokalt klareringsförfarande

Uppläggningsanmälan
(Tv 723.7)

4 (sats), alternativ

Enhetsdokument1,
blad 6 och 8

2

T-dokument

1

Enhetsdokument1,
blad 6 (och ev. 8)

1(2), alternativ

Aktiv förädling
Normalförfarande

EDIFACT/TID
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Godkänd tullbehandling

Blankett m.m. som skall
användas
benämning

antal ex.

Förenklade förfaranden (restitutionssystemet)

Ofullständiga deklarationer
–

Ofullständig deklaration

Enhetsdokument1,
blad 6 (och ev. 8)

1(2), alternativ

EDIFACT/TID
–

Kompletterande tulldeklaration

Enhetsdokument1,
blad 6

1, alternativ

EDIFACT

Förenklat deklarationsförfarande
–

Förenklad deklaration

Enhetsdokument1,
blad 6 och 8

2

EDIFACT
–

Kompletterande tulldeklaration

Enhetsdokument1,
blad 6

1, alternativ

EDIFACT/TID

Bearbetning under tullkontroll
Normalförfarande

Enhetsdokument1,
blad 6 (och ev. 8)

1(2), alternativ

EDIFACT/TID

Temporär import
Normalförfarande

Enhetsdokument1,
blad 6 (och ev. 8)

1(2), alternativ

EDIFACT/TID
Förenklat förfarande

ATA-carnet

Passiv förädling (temporär export)
Normalförfarande

Enhetsdokument1,
blad 1 och 3

2, alternativ

EDIFACT/TID
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Godkänd tullbehandling

Blankett m.m. som skall
användas
benämning

antal ex.

Enhetsdokument1,
blad 6 (och ev. 8)

1 (2), alternativ

Passiv förädling (återimport)
Normalförfarande

EDIFACT/TID
Förenklade förfaranden

Förenklat deklarationsförfarande
–
–

Förenklad deklaration
Kompletterande tulldeklaration

Enhetsdokument1,
blad 6 och 8

2

Enhetsdokument,
blad 6

1

EDIFACT/TID

Export
Normalförfarande

Enhetsdokument1,
blad 1 och 3

2, alternativ

EDIFACT/TID
Formulär 302 som fastställts
med stöd av avtalet mellan
parterna i Nordatlantiska
fördraget om status för deras
styrkor (Nato SOFA)

2

Förenklade förfaranden

Förenklat deklarationsförfarande
–
–

8

Förenklad deklaration
Kompletterande tulldeklaration

Enhetsdokument1,
blad 1 och 3
EDIFACT

Godkänd exportör

EDIFACT/TID

Lokalt klareringsförfarande med
periodisk deklaration

EDIFACT

2
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Godkänd tullbehandling

Blankett m.m. som skall
användas
benämning

antal ex.

Övriga former av godkänd tullbehandling
Återexport
Efter ett tullförfarande med
ekonomisk verkan

Enhetsdokument1,
blad 1, 3, 4 och 5

4

I övriga fall

Enhetsdokument1,
blad 1, 4 och 5

3

Formulär 302 som fastställts
med stöd av avtalet mellan
parterna i Nordatlantiska
fördraget om status för deras
styrkor (Nato SOFA)

Förstöring
Överlåtelse till staten

1

2

Enhetsdokument1,
blad 6 och 8

2

Enhetsdokument1,
blad 6 och 8

2

Tv 718.1
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