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beslutade den 6 november 2006.
Med stöd av 21, 24, 24 f, 27, 28, 32, 33 och 42 §§ tullförordningen
(2000:1306) föreskriver2 Tullverket i fråga om Tullverkets föreskrifter
och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning)
dels att 12 kap. 9 § skall upphöra att gälla,
dels att att 1 kap. 7 §, 9 kap. 52 §, 11 kap. 7 §, 17 kap. 3 och 4 §§ och
19 kap. 11 § samt bilaga B skall ha följande lydelse.
1 kap.
7 § Anmälan till godkänd tullbehandling skall göras på enhetsdokumentet
eller, enligt vad som framgår nedan, på annan blankett enligt formulär
som Tullverket fastställt eller godkänt för ändamålet, om inte anmälan
lämnas genom ett elektroniskt dokument till tulldatasystemet. Särskilda
bestämmelser finns om att varor i vissa fall får deklareras muntligt eller
genom annat handlande.
Anmälan skall innehålla de uppgifter som behövs för tullklarering,
varustatistik och tullkontroll enligt vad som anges i blanketten eller är särskilt föreskrivet.
I bilaga A till denna tullordning finns en förteckning över blanketter
m.m. vid anmälan till godkänd tullbehandling med uppgift om i vilka fall
och i vilket antal exemplar de skall lämnas. Tullverket kan, om det finns
särskilda skäl, medge avvikelse från vad som anges i bilaga A.
I bilaga B till denna tullordning finns bestämmelser om användning av
enhetsdokumentet och uppgiftslämnande i tulldeklarationer m.m.
9 kap.
52 §3 Vid inrikes transitering skall gemenskapens transiteringsregler och
föreskrifterna om transitering i tullagen (2000:1281), tullförordningen

1

Tas in i ändringsblad till TFH III:1.
Dnr TV1-2006-12354.
3
Senaste lydelse TFS 2003:4.
2

1

TFS 2006:29
(2000:1306) och denna tullordning gälla. Förenklingar som anges nedan
och i 53 § får dock medges.
Föreskrifterna i bilaga B om uppgifter i enhetsdokumentet vid transitering tillämpas även vid inrikes transitering. Härvid behöver dock endast
fält 1 (tredje delfältet), 2, 3, 5, 6, 8, 18, 31, 32, 35, 40, 50, 52 och 53 fyllas
i av deklaranten. Orden "Inrikes transitering" skall anges i fält 51.
Om godsets bestämmelsetullkontor är detsamma som avgångstullkontoret, kan tullkontoret medge att anmälan till transitering görs på
annan handling än enhetsdokumentet (blad 1, 4 och 5). För sådan transitering kan också medges lättnader i reglerna om anmälan, ankomstattest
och försegling. Förutsättning för detta är att en säker tullkontroll kan utövas. Lättnaderna kan medges för en enstaka transport eller för viss tid
eller tills vidare.
11 kap.
7 §4 I artikel 497.3 första stycket a i förordning (EEG) nr 2454/93 och i
3 kap. 3 § Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 1994:54) om
vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m. finns bestämmelser om
i vilka fall en ansökan om tillstånd till förfarandet aktiv förädling får lämnas vid tulldeklarering enligt normalförfarandet genom en skriftlig tulldeklaration eller genom databehandlingsteknik. En sådan tulldeklaration
skall innehålla de uppgifter som framgår av bilaga B.
17 kap.
3 §5 Vid import av elektrisk energi får den som är registrerad som kredithavare hos Tullverket, efter särskilt tillstånd från Tullverket, lämna en
sammanfattande tulldeklaration för den mängd elektrisk energi som förs in
under en period om högst 31 dagar. Tillståndet kan medges under förutsättning att sökanden har sin bokföring ordnad så att det vid Tullverkets
granskning på ett enkelt sätt går att fastställa hur mycket elektrisk energi
som har importerats.
Tulldeklarationen skall lämnas på enhetsdokumentet (blad 6) eller
genom ett elektroniskt dokument via EDIFACT och skall innehålla de
uppgifter som framgår av tillståndet.
Deklarationen skall ha kommit in till Tullverket senast den nionde
dagen efter utgången av den period då importen skedde.
Beräkning av importflödet skall göras enligt bestämmelserna i 2 och
5 §§ eller genom en annan metod som Tullverket godkänt.
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4 §6 Vid export av elektrisk energi får den som har särskilt tillstånd från
Tullverket lämna en sammanfattande tulldeklaration för den mängd elektrisk energi som förs ut under en period om högst 31 dagar. Tillståndet kan
medges under förutsättning att sökanden har sin bokföring ordnad så att
det vid Tullverkets granskning på ett enkelt sätt går att fastställa hur
mycket elektrisk energi som har exporterats.
Tulldeklarationen skall lämnas på enhetsdokumentet (blad 1) eller
genom ett elektroniskt dokument via EDIFACT och skall innehålla de
uppgifter som framgår av tillståndet.
Deklarationen skall ha kommit in till Tullverket senast den tionde
dagen efter utgången av den period då exporten skedde.
Beräkning av exportflödet skall göras enligt bestämmelserna i 2 och
5 §§ eller genom en annan metod som Tullverket godkänt.
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19 kap.
11 §7 Den som har beviljats kredittillstånd får en tullräkning där av Tullverket fastställd tull och annan skatt tas upp.
I tullräkning tas även upp de belopp som en kredithavare skall betala
till Tullverket på grund av Tullverkets beslut om tulltillägg, förseningsavgift, dröjsmålsränta, ränta som avses i 5 kap. 14 och 15 §§ tullagen
(2000:1281), förrättningsavgift, kreditavgift och tullräkningsavgift.
I en tullräkning kan utöver vad som anges i andra stycket även tas upp
annan avgift som anges i Tullverkets föreskrifter (TFS 2006:30) om
avgiftskoder.
Utfärdandet av en tullräkning medför inte någon förlängning av tiden
för betalningsanstånd för tull enligt artikel 227 i förordning (EEG) nr
2913/92.
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Denna författning träder i kraft den 3 december 2006. I fråga om varor
som deklarerats för övergång till fri omsättning före ikraftträdandet gäller
de äldre föreskrifterna.
Tullverket kan medge att företag, som har tillstånd till elektronisk
uppgiftslämning via EDIFACT och som har certifierats i servicetrappan
eller har ansökt om sådan certifiering, får tillämpa de äldre föreskrifterna
under en begränsad tid enligt de ytterligare villkor som anges i medgivandet.
TULLVERKET
KARIN STARRIN
Karin Molin
(Processen Effektiv handel)
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Bestämmelser om användning av enhetsdokumentet och uppgiftslämnande i tulldeklarationer m.m.
1 Inledande bestämmelser
I artiklarna 198–221 i förordning (EEG) nr 2454/93 finns bestämmelser om
skriftliga tulldeklarationer och användning av enhetsdokumentet. Ytterligare
bestämmelser om användningen av enhetsdokumentet och uppgiftslämnandet i tulldeklarationer finns i bilagorna 37 och 38 till nämnda förordning.
I artiklarna 222–224 i förordning (EEG) nr 2454/93 finns bestämmelser
om tulldeklarationer som lämnas med hjälp av elektronisk databehandling.
Av bilaga A framgår vilka blad av enhetsdokumentet som skall användas vid anmälan till godkänd tullbehandling samt i vilka fall en tulldeklaration kan lämnas elektroniskt.
I denna bilaga B finns kompletterande bestämmelser om användningen
av enhetsdokumentet och uppgiftslämnandet i tulldeklarationer m.m. Ett
regelverk för utformning av elektroniska meddelanden finns i TDR050
som ges ut av Tullverket och finns att tillgå på Tullverkets webbplats
tullverket.se.
För uppgiftslämnarna har Tullverket sammanställt en användarhandledning (”ED-handledning”) som innehåller en sammanställning av de
bestämmelser som gäller för användningen av enhetsdokumentet och för
uppgiftslämnandet i tulldeklarationer m.m. ED-handledningen finns tillgänglig på Tullverkets webbplats tullverket.se. På detta sätt uppfyller
Tullverket skyldigheten enligt artikel 212.2 i förordning (EEG) nr 2454/93
att säkerställa att användare har tillgång till exemplar av den förklarande
anmärkningen för ifyllande av enhetsdokumentet i bilaga 37 till nämnda
förordning.
2 Enhetsdokumentet
2.1 Tullverkets utgåvor av enhetsdokumentet
Enhetsdokumentet i set om åtta blad enligt bilaga 31 till förordning (EEG) nr
2454/93 ges ut av Tullverket som blankett Tv 718.1 och med ansökan om
exportbidrag som blankett Tv 718.6.
Enhetsdokumentet i set om fyra blad enligt bilaga 32 till nämnda förordning ges ut av Tullverket som blankett Tv 718.3 och med ansökan om
exportbidrag som blankett Tv 718.8.
Tilläggsblad i set om åtta blad enligt bilaga 33 till nämnda förordning
ges ut av Tullverket som blankett Tv 718.2 och med ansökan om exportbidrag som blankett Tv 718.7.
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Tilläggsblad i set om fyra blad enligt bilaga 34 till nämnda förordning
ges ut av Tullverket som blankett Tv 718.4 och med ansökan om exportbidrag som blankett Tv 718.9.
2.2 Användning av de olika bladen
I Sverige finns i vissa fall nationella avvikelser i fråga om användningen
av de olika bladen i enhetsdokumentet. Bestämmelser om användningen
av de olika bladen finns i de kapitel i tullordningen där de olika tullförfarandena m.m. behandlas samt i bilaga A.
2.3 Vilka blankettset skall användas?
I samband med vissa tullförfaranden åtgår fler exemplar av enhetsdokumentet än som finns i dokumentsetet. För sådana fall kan användaren bifoga
ytterligare blad av dokumentet eller kopior av detsamma. Användare som
trycker egna dokumentset får förse sådana set med det antal av de olika bladen som behövs för varje tullförfarande.
2.4 Tryckning av egna blanketter
Det är för importörer, exportörer, ombud m.fl. möjligt att trycka egna blanketter, antingen set för fullständig användning eller set för uppdelad användning. Vid tryckning av importset (blad 6, 7 och 8) behöver neutraliseringstryck inte göras, dvs. hela blanketten kan göras självkopierande för att undvika användning av karbonpapper vid ifyllandet.
Tilltryck av adresser, referenser o.d. får efter godkännande av Tullverket göras på de exemplar som stannar i Sverige. Blanketten får inte
förses med firmans logotyp.
Föreskrifter om krav i fråga om papperskvalitet, format, färg m.m. hos
enhetsdokumentet finns i artikel 215 i förordning (EEG) nr 2454/93.
Till färgmarkeringarna bör följande färger enligt "Pantone Matching
System" användas.
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Röd PMS Warm Red 601

Gul PMS 114

Grön PMS 349

Blå PMS 300

Deklarationen får upprättas på vitt självkopierande papper utan förtryck med
hjälp av datorer (t.ex. laserskrivare) under förutsättning att blanketterna får
samma utseende som de tryckta blanketterna med undantag för tryckfärg,
tontryck och färgmarkeringar. De blad som skall användas i Sverige behöver
inte ha baksidestryck. De blad som skall användas för export, transitering
eller som kompletterande deklaration då något förenklat förfarande tillämpas
behöver inte vara självkopierande. Om deklaranten eller ombud som han
anlitar väljer att lämna tulldeklaration enbart på blad 6 av enhetsdokumentet
vid direktförtullning eller förenklad deklaration vid förenklat deklarationsförfarande för importör, behöver detta blad inte vara självkopierande.
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Blankettset som skall användas för transitering av icke-gemenskapsvaror som förvaras på tillfälliga lager bör också förses med ett extra blad
som skall användas som utlämningssedel.
Blankettset som innehåller blad som skall till utlandet bör inte hålslås.
Vid frågor angående tryckning av egna blanketter bör kontakt tas med
Tullverket.
3 Uppgiftslämnandet
3.1 Begärda uppgifter
Av avsnitt B i avdelning I i bilaga 37 till förordning (EEG) nr 2454/93 framgår i fråga om begärda uppgifter att vissa uppgifter på grund av sin karaktär
krävs endast när omständigheterna motiverar det. Exempelvis krävs uppgift
om extra mängdenheter i fält 41 bara när det föreskrivs i Taric.
3.2 Metod för ifyllande
Tullkontor får i särskilda fall medge att blanketten fylls i för hand, med bläck
och stora tryckbokstäver (versaler), t.ex. för varor som importeras eller exporteras av enskild person annat än i handelssyfte eller för yrkesmässig användning eller om svårighet föreligger att fylla i den med maskin t.ex. när
fälten 18, 21 och 25 skall fyllas i vid gränsen eller när ofullständig tulldeklaration lämnas. Om något blad av blankettsetet skall användas utomlands,
skall blanketten alltid fyllas i med hjälp av skrivmaskin eller motsvarande.
Uppgifter som skall fyllas i på de exemplar som gäller transitering får dock
fyllas i för hand.
3.3 Språk
Enhetsdokumentet skall fyllas i på något av följande språk: svenska, norska,
danska, engelska eller tyska. Tullkontor kan för visst slags export eller import medge att enhetsdokumentet fylls i på annat språk. Som villkor för sådant medgivande kan tullkontoret föreskriva att uppgiftslämnaren anger
varans riktiga handelsbenämning på svenska.
Har deklaration upprättats i annat land än Sverige och på annat språk än
ovan nämnts, kan tullkontoret anmoda deklaranten eller hans ombud att
skriftligen översätta deklarationen till svenska.
3.4 Ändringar
Tullkontoret kan begära att ett nytt dokument skall lämnas om det ursprungliga dokumentet är svårläst.

7

TFS 2006:29
4 Export från Sverige till tredje land
4.1 Export
4.1.1 Normalförfarande
Utöver de uppgifter som är obligatoriska eller valfria för användarna enligt
kolumnen A i tabellen i avdelning I B i bilaga 37 till förordning (EEG) nr
2454/93 skall en tulldeklaration för export enligt normalförfarandet innehålla
uppgifter i följande fält. Om inget annat anges skall fälten i fyllas i enligt
4.1.4.
2
4
6
8
14
15a
24
29
30
47
48

Uppgift krävs bara i vissa elektroniska meddelanden
Slag, uppgift krävs bara när exporttull skall tas ut
Beskattningsgrund, uppgift krävs bara när exporttull skall tas ut
Avgiftssats, uppgift krävs bara när exporttull skall tas ut
Uppgift krävs bara när exporttull skall tas ut

4.1.2 Förenklade förfaranden
Förenklat deklarationsförfarande

Förenklad deklaration
En förenklad tulldeklaration för export enligt 12 kap. 24 § denna tullordning
skall innehålla uppgifter i följande fält. Om inget annat anges skall fälten
fyllas i enligt 4.1.4.
1
2
6
7
14
17a
18
29
31
37
38
8

Första och andra delfältet

Transportmedlets identitet krävs bara för jordbruksprodukter som omfattas av exportbidrag
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40
44
49
54

Tullid
Tillståndsnummer skall anges
Uppgift krävs bara när ett tullagerförfarande avslutas

Kompletterande tulldeklaration
En kompletterande tulldeklaration enligt 12 kap. 25 § denna tullordning
skall, utöver de meddelandetekniska uppgifter som framgår av TDR050,
innehålla uppgifter i det elektroniska dokumentet som motsvarar följande
fält. Om inget annat anges skall uppgifterna lämnas enligt 4.1.4 och
TDR050.
1
2
6
7
8
14
15a
17a
18
19
21
24
25
26
29
31
32
33
34a
35
37
38
40
41
44
46
47
48
49

Första och andra delfältet

Transportmedlets identitet krävs bara för jordbruksprodukter som omfattas av exportbidrag

Frivillig uppgift

Uppgift krävs bara när ett tullagerförfarande avslutas

Slag, uppgift krävs bara när exporttull skall tas ut
Beskattningsgrund, uppgift krävs bara när exporttull skall tas ut
Avgiftssats, uppgift krävs bara när exporttull skall tas ut
Uppgift krävs bara när exporttull skall tas ut
Uppgift krävs bara när ett tullagerförfarande avslutas
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Godkänd exportör

En elektronisk exportdeklaration enligt 12 kap. 28 a § denna tullordning
skall, utöver de meddelandetekniska uppgifter som framgår av TDR050,
innehålla uppgifter som motsvarar följande fält. Om inget annat anges skall
uppgifterna lämnas enligt 4.1.4 och TDR050 eller registreringsskärmbilder,
funktioner och instruktioner i Tullverkets Internetdeklaration.
1
2
6
7
8
14
15a
17a
18
19
21
24
25
26
29
30
31
32
33
34a
35
37
38
40
41
44
46
47
48
49

Första och andra delfältet

Transportmedlets identitet krävs bara för jordbruksprodukter som omfattas av exportbidrag

Uppgift krävs bara när ett tullagerförfarande avslutas

Slag, uppgift krävs bara när exporttull skall tas ut
Beskattningsgrund, uppgift krävs bara när exporttull skall tas ut
Avgiftssats, uppgift krävs bara när exporttull skall tas ut
Uppgift krävs bara när exporttull skall tas ut
Uppgift krävs bara när ett tullagerförfarande avslutas

Lokalt klareringsförfarande med periodisk deklaration

En kompletterande tulldeklaration enligt 12 kap. 41 § denna tullordning
skall, utöver de meddelandetekniska uppgifter som framgår av TDR050,
innehålla uppgifter i det elektroniska dokumentet som motsvarar följande
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fält. Om inget annat anges skall uppgifterna lämnas enligt 4.1.4 och
TDR050.
1
2
6
7
8
14
15a
17a
18
19
21
24
25
26
29
31
32
33
34a
35
37
38
40
41
44
46
47
48
49

Första och andra delfältet

Transportmedlets identitet krävs bara för jordbruksprodukter som omfattas av exportbidrag

Frivillig uppgift

Uppgifts krävs bara när ett tullagerförfarande avslutas

Slag, uppgift krävs bara när exporttull skall tas ut
Beskattningsgrund, uppgift krävs bara när exporttull skall tas ut
Avgiftssats, uppgift krävs bara när exporttull skall tas ut
Uppgift krävs bara när exporttull skall tas ut
Uppgift krävs bara när ett tullagerförfarande avslutas

4.1.3 Varor för vilka handelsstatistiska uppgifter inte behöver lämnas
Vid export av sådana varor som är uppförda i förteckningen i bilaga I till
kommissionens förordning (EG) nr 1917/2000 av den 7 september 2000
om vissa tillämpningföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1172/95 om
statistik över utrikeshandel9 behöver handelsstatistiska uppgifter inte lämnas i tulldeklarationen. Uppgifter behöver då endast lämnas i följande fält: 1
(första och andra delfältet), 2, 5, 8, 14, 17a, 31, 37, 38, 44, 46 och 54. Detta
gäller enbart vid uppgiftslämnande på enhetsdokumentet.
9

EGT L 229, 9.9.2000, s. 14 (Celex 32000R1917).
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4.1.4 Uppgifter som skall anges i de olika fälten
Utöver vad som anges i avdelning II A i bilaga 37 till förordning (EEG) nr
2454/93 om innehållet i de olika fälten i enhetsdokumentet skall fälten i en
tulldeklaration för export fyllas i på följande sätt. Vid elektronisk uppgiftslämning gäller dessutom att uppgifterna i tulldeklarationen skall lämnas på
det sätt som anges i TDR050 respektive Tullverkets Internetdeklaration.
Fält 2: Avsändare/Exportör
Exportörens fullständiga namn och adress skall anges.
För svenska exportörer skall den kod för identifiering av exportör som avses
i avdelning II i bilaga 38 till förordning (EEG) nr 2454/93 vara organisations- eller personnummer samt tilläggssiffror (två tecken). Har exportören
inte tilldelats några tilläggssiffror av Tullverket anges 00.
Under "Nr" anges därutöver exportörens telefonnummer och referens (kontaktperson).
Fält 3: Blanketter
Om tulldeklarationen avser endast en varupost eller om kommersiell varulista bifogas behöver fältet inte fyllas i.
Fält 4: Lastspecifikationer
Antalet bifogade kommersiella varulistor skall anges. Bestämmelser om
användning av kommersiella varulistor finns i 4.1.5.
Fält 6: Antal kollin
Om sändningen enbart består av bulkvara anges 0. Om sändningen består av
både bulkvara och förpackade eller oemballerade varor anges det totala antalet kollin för de förpackade varorna eller antalet oemballerade varor.
Fält 14: Deklarant/Ombud
Deklarantens fullständiga namn och adress skall anges. I förekommande fall
skall fullständigt namn och adress för ombudet också anges.
För svenska deklaranter och ombud skall den kod för identifiering av deklarant eller ombud som avses i avdelning II i bilaga 38 till förordning (EEG) nr
2454/93 vara organisations- eller personnummer samt tilläggssiffror (två
tecken). Har deklaranten eller ombudet inte tilldelats några tilläggssiffror av
Tullverket anges 00.
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Under "Nr" anges därutöver deklarantens och, i förekommande fall, ombudets telefonnummer och referens (kontaktperson).
Fält 30: Godsets förvaringsplats
I detta fält skall godslokalkod anges. Godslokalkod är en kod som består
av tre bokstäver som markerar tullklareringsområde eller annan plats där
varan befinner sig. Tullverket tillkännager i Tullverkets författningssamling en förteckning över tullklareringsområden med uppgift om godslokalkoder.
Fält 31: Kolli och varubeskrivning; Märken och nummer – Containernummer – Antal och slag
Om ett kolli innehåller flera olika varor anges alla uppgifter om kollit i ett
fält 31. För följande varuposter med varor ur samma kolli anges varubeskrivning, antalet som 0, förpackningskod samt texten ”Del av kolli +
kolli/nummer/godsmärkning”.
Om deklarationen innehåller flera varuposter och varorna är förpackade i
flera containrar kan samtliga containernummer anges i det första fältet 31.
Om kommersiell varulista bifogas skall fältet inte fyllas i.
Fält 32: Varupost nr
Om tulldeklarationen avser endast en varupost behöver fältet inte fyllas i.
Om kommersiell varulista bifogas skall fältet inte fyllas i.
Fält 33: Varukod
Om kommersiell varulista bifogas skall fält 33 (samtliga delfält) inte fyllas i.
Fält 38: Nettovikt (kg)
Om nettovikten överstiger 1 kg och inbegriper en del av 1 kg, kan följande
avrundning ske:
– mellan 0,001 och 0,499 kilogram: avrundning nedåt (kg), och
– mellan 0,5 och 0,999 kilogram: avrundning uppåt (kg).
Om nettovikten underskrider 1 kg, skall den anges med tre decimaler.
Om kommersiell varulista bifogas skall fältet spärras.
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Fält 41: Extra mängdenheter
Om kommersiell varulista bifogas skall fältet inte fyllas i.
Fält 44: Särskilda upplysningar/Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd
Om deklarationen avser varor enligt flera olika fakturor skall samtliga fakturanummer anges i det första fältet 44.
Utöver de koder som enligt avdelning II i bilaga 38 till förordning (EEG) nr
2454/93 skall användas för fält 44 finns i bilaga 2 de nationella koder som
skall användas i detta fält.
Om kommersiell varulista bifogas skall fältet spärras när så är nödvändigt,
dvs. när fältet inte används.
Fält 46: Statistiskt värde
Om kommersiell varulista bifogas skall fältet spärras.
Fält 47: Avgiftsberäkningar
Första kolumnen (Slag)
Utöver de koder som enligt avdelning II i bilaga 38 till förordning (EEG) nr
2454/93 skall användas för fält 47 (Slag) finns i Tullverket föreskrifter (TFS
2006:30) om avgiftskoder bestämmelser om nationella koder som skall användas när det i en tulldeklaration skall anges ett avgiftsslag.
Fält 48: Uppskjuten betalning
Om deklaranten är registrerad som kredithavare och tull skall debiteras dennes tullräkning skall koden "T" anges. I fält 14 under "Nr" anges deklarantens registreringsnummer för kredit hos Tullverket.
Om ett ombud åtar sig att fullgöra betalningsskyldigheten för tull skall koden
"O" anges. I fält 14 anges under "Nr" ombudets registreringsnummer för
kredit hos Tullverket.
Om tull skall betalas kontant skall ordet "Kontant" anges i fältet.
4.1.5 Användning av kommersiella varulistor
Tullverket medger generellt att kommersiella varulistor får användas i stället
för tilläggsblad till enhetsdokumentet då varor deklareras för export.
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När i sändningen ingår varor för vilka påyrkas bidrag eller förmån på
grund av exporten eller när exporttullar tas ut får kommersiella varulistor
inte användas.
När kommersiell varulista används gäller följande:
– även varupost 1 skall anges på varulistan, dvs. ingen varupost anges på
grundblanketten,
– tilläggsblad får inte användas,
– fälten 38, 44 (när så är nödvändigt) och 46 på grundblanketten skall spärras,
– fälten 31, 32, 33 och 41 på grundblanketten skall inte fyllas i,
– varulistan skall upprättas i samma antal exemplar som den grundblankett
som den hör till, samt
– varulistan får vara försedd med skrivlinjer.
De exportörer som vet att de ofta exporterar varor med olika förfarandekoder
bör förse varulistan med ytterligare en kolumn (Förfarande). Denna skall
ligga mellan kolumnerna för Varukod och Nettovikt.
Övriga exportörer kan, om förfarandekoden avviker från den som
angetts i fält 37 (första delfältet) på grundblanketten, i stället ange
förfarandekoden i kolumnen för Varukod under den aktuella varuposten.
Man skall då ange ordet "PRO" följt av den aktuella koden.
Varulistan bör även förses med uppgift så att den kan kopplas till
enhetsdokumentet, t.ex. uppgift om exportör och organisations- eller
personnummer.
4.2 Återexport
4.2.1 Återexport efter ett annat tullförfarande med ekonomisk verkan
än lagring i tullager (aktiv förädling, temporär import, bearbetning
under tullkontroll)
Utöver de uppgifter som är obligatoriska eller valfria för användarna enligt
kolumnen C i tabellen i avdelning I B i bilaga 37 till förordning (EEG) nr
2454/93 skall en tulldeklaration vid återexport innehålla uppgifter i följande
fält. Om inget annat anges skall fälten fyllas i enligt 4.1.4.
2
4
6
8
14
15a
24
29
30
47

Uppgift krävs bara i vissa elektroniska meddelanden
Slag, uppgift krävs bara när exporttull skall tas ut
Beskattningsgrund, uppgift krävs bara när exporttull skall tas ut
Avgiftssats, uppgift krävs bara när exporttull skall tas ut
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48
49

Uppgift krävs bara när exporttull skall tas ut
Uppgift krävs bara när ett tullagerförfarande avslutas

4.2.2 Återexport efter lagring i tullager
Utöver de uppgifter som är obligatoriska eller valfria för användarna enligt
kolumnen D i tabellen i avdelning I B i bilaga 37 till förordning (EEG) nr
2454/93 skall en tulldeklaration vid återexport innehålla uppgifter i följande
fält. Om inget annat anges skall fälten fyllas i enligt 4.1.4.
2
6
8
14
15a
17a
25
26
29
30
46

Uppgift krävs bara i vissa elektroniska meddelanden

4.3 Passiv förädling
4.3.1 Normalförfarande
Utöver de uppgifter som är obligatoriska eller valfria för användarna enligt
kolumnen E i tabellen i avdelning I B i bilaga 37 till förordning (EEG) nr
2454/93 skall en tulldeklaration för passiv förädling enligt normalförfarandet
innehålla uppgifter i följande fält. Om inget annat anges skall fälten fyllas i
enligt 4.1.4.
2
4
6
8
14
15a
24
29
30
47
48
49
16

Uppgift krävs bara i vissa elektroniska meddelanden
Slag, uppgift krävs bara om exporttull skall tas ut
Beskattningsgrund, uppgift krävs bara när exporttull skall tas ut
Avgiftssats, uppgift krävs bara när exporttull skall tas ut
Uppgift krävs bara när exporttull skall tas ut
Uppgift krävs bara när ett tullagerförfarande avslutas
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Förenklat ansökningsförfarande

Vid ansökan om tillstånd på deklarationen för passiv förädling enligt artikel
497.3 i förordning (EEG) nr 2454/93 skall fälten fyllas i enligt vad som gäller för normalförfarandet för passiv förädling. När uppgifter som avses i
artikel 499 andra stycket i nämnda förordning lämnas på enhetsdokumentet
skall detta göras i fält 44.
4.3.2 Förenklade förfaranden
Uppgifter skall lämnas enligt vad som anges i tillståndet att tillämpa förfarandet.
5 Transitering och varors status som gemenskapsvaror
5.1 Transiteringsdeklarationer
Utöver de uppgifter som är obligatoriska enligt kolumnen F i tabellen i avdelning I B i bilaga 37 till förordning (EEG) nr 2454/93 skall en transiteringsdeklaration innehålla uppgifter i följande fält. Om inget annat anges
skall fälten fyllas i enligt 5.1.1.
2
6
Inrikes transitering

I 9 kap. 52 § denna tullordning finns bestämmelser om uppgiftslämnandet
vid inrikes transitering.
5.1.1 Uppgifter som skall anges i de olika fälten
Utöver vad som anges i avdelning II A och B i bilaga 37 till förordning
(EEG) nr 2454/93 om innehållet i de olika fälten i enhetsdokumentet skall
fälten i en transiteringsdeklaration fyllas i på följande sätt.
Fält 2: Avsändare/Exportör
För svenska avsändare/exportörer skall den kod för identifiering av exportör
som avses i avdelning II i bilaga 38 till förordning (EEG) nr 2454/93 vara
organisations- eller personnummer. Beträffande samlastningar kan ordet
"Flera" anges.
Fält 3: Blanketter
Om deklarationen avser endast en varupost behöver fältet inte fyllas i.
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Fält 6: Antal kollin
Om sändningen enbart består av bulkvara anges 0. Om sändningen består av
både bulkvara och förpackade eller oemballerade varor anges det totala antalet kollin för de förpackade varorna eller antalet oemballerade varor.
Fält 32: Varupost nr
Om deklarationen avser endast en varupost behöver fältet inte fyllas i.
Fält 38: Nettovikt (kg)
Om nettovikten överstiger 1 kg och inbegriper en del av 1 kg, kan följande
avrundning ske:
– mellan 0,001 och 0,499 kilogram: avrundning nedåt (kg), och
– mellan 0,5 och 0,999 kilogram: avrundning uppåt (kg).
Om nettovikten underskrider 1 kg, skall den anges med tre decimaler.
Fält 40: Summarisk deklaration/Tidigare handlingar
Om flera hänvisningar måste anges, skall uppgiften "Flera" anges i detta
fält och en förteckning över de hänvisningar det gäller bifogas transiteringsdeklarationen.
Fält 50: Huvudansvarig
För en svensk huvudansvarig skall, under "Nr", anges organisations- eller
personnummer.
5.2 T2L-dokumentet
Utöver de uppgifter som är obligatoriska enligt kolumnen G i tabellen i avdelning I B i bilaga 37 till förordning (EEG) nr 2454/93 skall ett T2Ldokument innehålla uppgifter i följande fält. Om inget annat anges skall
fälten fyllas i enligt 5.2.1.
14
5.2.1 Uppgifter som skall anges i de olika fälten
Utöver vad som anges i avdelning II A i bilaga 37 till förordning (EEG) nr
2454/93 om innehållet i de olika fälten i enhetsdokumentet skall fälten i
ett T2L-dokument fyllas i på följande sätt.
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Fält 2: Avsändare/Exportör
För svenska berörda personer skall den kod för identifiering som avses i
avdelning II i bilaga 38 till förordning (EEG) nr 2454/93 vara organisationseller personnummer. Beträffande samlastningar kan ordet "Flera" anges.
Fält 3: Blanketter
Om dokumentet avser endast en varupost behöver fältet inte fyllas i.
Fält 14: Deklarant/Ombud
I förekommande fall skall fullständigt namn och adress för ombud anges.
För svenska ombud skall den kod för identifiering av ombud som avses i
avdelning II i bilaga 38 till förordning (EEG) nr 2454/93 vara organisationseller personnummer samt tilläggssiffror (två tecken). Har ombudet inte tilldelats några tilläggssiffror anges 00.
Under "Nr" anges därutöver ombudets telefonnummer och referens (kontaktperson).
Fält 32: Varupost nr
Om dokumentet avser endast en varupost behöver fältet inte fyllas i.
Fält 35: Bruttovikt (kg)
När ett T2L-dokument innehåller flera varuposter behöver bruttovikten endast anges i det första fältet 35, medan de övriga fälten 35 lämnas tomma.
Fält 38: Nettovikt (kg)
Om nettovikten överstiger 1 kg och inbegriper en del av 1 kg, kan följande
avrundning ske:
– mellan 0,001 och 0,499 kilogram: avrundning nedåt (kg), och
– mellan 0,5 och 0,999 kilogram: avrundning uppåt (kg).
Om nettovikten underskrider 1 kg, skall den anges med tre decimaler.
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6 Import till Sverige från tredje land
6.1 Övergång till fri omsättning
6.1.1 Direktförtullning
Utöver de uppgifter som är obligatoriska eller valfria för användarna enligt
kolumnen H i tabellen i avdelning I B i bilaga 37 till förordning (EEG) nr
2454/93 skall en tulldeklaration vid direktförtullning innehålla uppgifter i
följande fält. Om inget annat anges skall fälten i fyllas i enligt 6.1.4.
2
6
8
12
14
20
24
30
35
39
47

Frivillig uppgift
Frivillig uppgift

Slag
Beskattningsgrund
Avgiftssats

48
6.1.2 Förenklade förfaranden
Förenklat deklarationsförfarande för importör respektive ombud

Förenklad deklaration
En förenklad deklaration för övergång till fri omsättning enligt 8 kap. 13 §
denna tullordning som lämnas på enhetsdokumentet skall innehålla uppgifter
i följande fält. Om inget annat anges skall fälten fyllas i enligt 8.1.4. En
elektronisk förenklad deklaration enligt 8 kap. 13 eller 45 § denna tullordning skall, utöver de meddelandetekniska uppgifter som framgår av
TDR050, innehålla uppgifter som motsvarar följande fält. Om inget annat
anges skall fälten fyllas i enligt 6.1.4 och TDR050 eller registreringsskärmbilder, funktioner och instruktioner i Tullverkets Internetdeklaration.
1
2
6
7
8
14
15a
20

Första och andra delfältet
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19
21
25
26
30
31
34a
35
37
40
44
49
54

Aktiva transportmedlets nationalitet vid gränspassagen

Samtliga varor som anmäls tas upp på grundblanketten

Frivillig uppgift
Uppgift krävs bara när ett tullagerförfarande avslutas
Uppgift krävs bara när deklarationen lämnas på enhetsdokumentet

I de fall det är fråga om licensbelagda varor skall dessutom fält 33 (första
delfältet), 38, 41 (i tillämpligt fall) och 46 (i tillämpligt fall) fyllas i. För fält
41 och 46 gäller att uppgift behöver lämnas endast om licensen skall avbokas
med extra mängdenheter eller värde.
Fält 33 fylls i med samma antal tecken som finns angivet i aktuell
licens för motsvarande uppgift. Om en förenklad deklaration därvid
innefattar licensbelagda varor som skall deklareras enligt skilda nummer i
fält 33 skall tilläggsblad användas. På tilläggsbladet behöver endast
uppgifter lämnas i fält 3, 5, 31, 32, 33 (första delfältet), 34a, 38, 41 (i
tillämpligt fall) och 46 (i tillämpligt fall). I dessa fall skall utöver vad som
tidigare föreskrivits uppgifter lämnas i fälten 3, 5 och 32 på
grundblanketten.
I de fall den förenklade deklarationen lämnas genom ett elektroniskt
dokument till TDS skall tills vidare uppgifterna i fälten 33 (första
delfältet), 34a (om det är fråga om flera varuposter), 38, 41 (i tillämpligt
fall) och 46 (i tillämpligt fall) lämnas i det fält som motsvarar fält 44 i
enhetsdokumentet. Uppgifterna skall lämnas på ett sådant sätt att en rad
motsvarar en varupost.
Kompletterande tulldeklaration
En kompletterande tulldeklaration enligt 8 kap. 26 § denna tullordning som
lämnas på enhetsdokumentet skall innehålla uppgifter i följande fält. Om
inget annat anges skall fälten fyllas i enligt 6.1.4. En elektronisk kompletterande tulldeklaration enligt 8 kap. 26 eller 46 § denna tullordning skall, utöver de meddelandetekniska uppgifter som framgår av TDR050, innehålla
uppgifter som motsvarar följande fält. Om inget annat anges skall fälten
fyllas i enligt 6.1.4 och TDR050 eller registreringsskärmbilder, funktioner
och instruktioner i Tullverkets Internetdeklaration.
1
2
3
5

Första och andra delfältet
Uppgift krävs bara när deklarationen lämnas på enhetsdokumentet
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6
7
8
12
14
15a
20
22
24
31
32
33
34a
35
36
37
38
39
40
41
42
44
46
47
48
54

Frivillig uppgift
Frivillig uppgift

Slag
Beskattningsgrund
Avgiftssats
Uppgift krävs bara när deklarationen lämnas på enhetsdokumentet

Lokalt klareringsförfarande

Underrättelse om varors ankomst
En underrättelse om varors ankomst enligt 8 kap. 51 c § denna tullordning
skall, utöver de meddelandetekniska uppgifter som framgår av TDR050,
innehålla uppgifter som motsvarar följande fält. Om inget annat anges skall
fälten fyllas i enligt 6.1.4 och TDR050.
1
2
6
7
8
14
15a
19
21
25
22

Första och andra delfältet

Aktiva transportmedlets nationalitet vid gränspassagen
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26
30
31
34a
35
37
40
44
49

Frivillig uppgift
Uppgift krävs bara när ett tullagerförfarande avslutas

Kompletterande tulldeklaration (meddelande TNU)
En elektronisk kompletterande tulldeklaration enligt 8 kap. 53 a § denna
tullordning skall, utöver de meddelandetekniska uppgifter som framgår av
TDR050, innehålla uppgifter som motsvarar följande fält. Om inget annat
anges skall fälten fyllas i enligt 6.1.4 och TDR050 eller registreringsskärmbilder, funktioner och instruktioner i Tullverkets Internetdeklaration.
1
2
6
7
8
12
14
15a
20
22
24
31
32
33
34a
35
36
37
38
39
40
41
42
44
46
47

Första och andra delfältet

Frivillig uppgift
Frivillig uppgift

Slag
Beskattningsgrund
Avgiftssats

48
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Kompletterande tulldeklaration (meddelande TQN)
En elektronisk kompletterande tulldeklaration enligt 8 kap. 53 b eller 53 d §
denna tullordning skall, utöver de meddelandetekniska uppgifter som framgår av TDR050, innehålla uppgifter som motsvarar följande fält. Om inget
annat anges skall fälten fyllas i enligt 6.1.4 och TDR050.
1
2
6
7
8
12
14
15a
19
20
21
22
24
25
26
30
31
32
33
34a
35
36
37
38
39
40
41
42
44
46
47
48
49
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Första och andra delfältet

Frivillig uppgift

Frivillig uppgift
Aktiva transportmedlets nationalitet vid gränspassagen

Slag
Beskattningsgrund
Avgiftssats
Uppgift krävs bara när ett tullagerförfarande avslutas

TFS 2006:29
Ofullständiga deklarationer

Ofullständig deklaration
En ofullständig deklaration för övergång till fri omsättning enligt 8 kap. 6 §
denna tullordning som lämnas på enhetsdokumentet skall innehålla uppgifter
i följande fält. Om inget annat anges skall fälten fyllas i enligt 6.1.4. En
elektronisk ofullständig deklaration enligt 8 kap. 6 § denna tullordning skall,
utöver de meddelandetekniska uppgifter som framgår av TDR050, innehålla
uppgifter som motsvarar följande fält. Om inget annat anges skall fälten
fyllas i enligt 6.1.4 och TDR050 eller registreringsskärmbilder, funktioner
och instruktioner i Tullverkets Internetdeklaration.
1
2
7
8
12
14
15a
20
21
22
24
30
31
33
34a
36
37
38
39
40
41
42
44

46
47
48
49

Första och andra delfältet
Fältet behöver bara fyllas i då faktura inte bifogas
Frivillig uppgift
Frivillig uppgift
Aktiva transportmedlets nationalitet vid gränspassagen

Kan inte varukod anges skall så noggrann varubeskrivning lämnas att
varan på ett enkelt sätt kan klassificeras enligt Kombinerade nomenklaturen

Frivillig uppgift
Skälen för att ofullständig deklaration lämnas skall anges. Här anges
också "Ej avdragsrätt enligt MVL" i de fall deklaranten inte kan dra
av mervärdesskattebeloppet enligt mervärdesskattelagen (1994:200).
Om inget anges förutsätts det att deklaranten kan dra av mervärdesskattebeloppet vilket innebär att för mycket debiterad mervärdesskatt inte återbetalas
Markera tydligt med stora bokstäver "OFULLSTÄNDIG DEKLARATION" före de preliminärt beräknade beloppen
Uppgift krävs bara när ett tullagerförfarande avslutas
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54

Uppgift krävs bara när deklarationen lämnas på enhetsdokumentet

Fält 2 (i förekommande fall), 3, 5, 6, 19, 25, 26, 32 och 35 måste kompletteras av tulltjänsteman innan varan kan frigöras. Det underlättar därför om
även dessa fält fylls i av deklaranten. I de fall en ofullständig deklaration
lämnas elektroniskt måste dessa fält som skall kompletteras av tulltjänsteman
fyllas i av deklaranten, enligt vad som anges i TDR050.
Kompletterande tulldeklaration
En kompletterande tulldeklaration enligt 8 kap. 7 § denna tullordning som
lämnas på enhetsdokumentet skall innehålla uppgifter i följande fält. Om
inget annat anges skall fälten fyllas i enligt 6.1.4. En elektronisk kompletterande tulldeklaration enligt 8 kap. 7 § denna tullordning skall, utöver de
meddelandetekniska uppgifter som framgår av TDR050, innehålla uppgifter
som motsvarar följande fält. Om inget annat anges skall fälten fyllas i enligt
6.1.4 och TDR050.
1
2
3
6
7
8
12
14
15a
19
20
21
22
24
25
26
30
31
32
33
34a
35
36
37
38
39
40
41
42
26

Första och andra delfältet

Frivillig uppgift

Frivillig uppgift
Aktiva transportmedlets nationalitet vid gränspassagen

Frivillig uppgift
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44
46
47
48
49
54

Slag
Beskattningsgrund
Avgiftsslag
Uppgift krävs bara när ett tullagerförfarande avslutas
Uppgift krävs bara när deklarationen lämnas på enhetsdokumentet

6.1.3 Varor för vilka handelsstatistiska uppgifter inte behöver lämnas
Vid import av sådana varor som är uppförda i förteckningen i bilaga I till
förordning (EG) nr 1917/2000 behöver handelsstatistiska uppgifter inte
lämnas i tulldeklarationen. Uppgifter behöver då endast lämnas i följande
fält: 1 (första och andra delfältet), 2, 5, 8, 14, 15a, 30, 31, 34a, 36, 37, 38, 40,
44, 46, 48, 49 och 54. Detta gäller enbart vid uppgiftslämnande på enhetsdokumentet.
6.1.4 Uppgifter som skall anges i de olika fälten
Utöver vad som anges i avdelning II C i bilaga 37 till förordning (EEG) nr
2454/93 om innehållet i de olika fälten i enhetsdokumentet skall fälten i en
tulldeklaration för övergång till fri omsättning fyllas i på följande sätt. Vid
elektronisk uppgiftslämning gäller dessutom att uppgifterna i tulldeklarationen skall lämnas på det sätt som anges i TDR050 respektive Tullverkets Internetdeklaration.
Fält 2: Avsändare/Exportör
Om tulldeklarationen omfattar varor från flera leverantörer anges antingen
den som dominerar värdemässigt eller ordet ”Flera”.
Fält 3: Blanketter
Om tulldeklarationen avser endast en varupost behöver fältet inte fyllas i.
Fält 6: Antal kollin
Om sändningen enbart består av bulkvara anges 0. Om sändningen består av
både bulkvara och förpackade eller oemballerade varor anges det totala antalet kollin för de förpackade varorna eller antalet oemballerade varor.
Fält 8: Mottagare
Mottagarens fullständiga namn och adress skall anges.
För svenska mottagare skall den kod för identifiering av mottagare som avses
i avdelning II i bilaga 38 till förordning (EEG) nr 2454/93 vara organisat-
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ions- eller personnummer samt tilläggssiffror (två tecken). Har mottagaren
inte tilldelats några tilläggssiffror av Tullverket anges 00.
Om mottagaren är en enskild person, behöver uppgift om personnummer och
tilläggssiffror inte lämnas om det sammanlagda värdet av sändningen är
högst 10 000 kronor. Vid elektronisk uppgiftslämning skall dock i sådant fall,
utöver landkod enligt avdelning II i bilaga 38 till nämnda förordning, korrekt
personnummer eller 000000-0000-00 anges.
Fält 14: Deklarant/Ombud
Deklarantens fullständiga namn och adress skall anges. I förekommande fall
skall fullständigt namn och adress för ombudet också anges.
För svenska deklaranter och ombud skall den kod för identifiering av deklarant eller ombud som avses i avdelning II i bilaga 38 till förordning (EEG) nr
2454/93 vara organisations- eller personnummer samt tilläggssiffror (två
tecken). Har deklaranten eller ombudet inte tilldelats några tilläggssiffror av
Tullverket anges 00.
Om deklaranten är en enskild person, behöver uppgift om personnummer
och tilläggssiffror inte lämnas om det sammanlagda värdet av sändningen är
högst 10 000 kronor. Vid elektronisk uppgiftslämning skall dock i sådant fall,
utöver landkod enligt avdelning II i bilaga 38 till nämnda förordning, korrekt
personnummer eller 000000-0000-00 anges.
Under "Nr" anges därutöver deklarantens och, i förekommande fall, ombudets telefonnummer och referens (kontaktperson).
Fält 22: Valuta och fakturerat totalbelopp
För sändningar med fakturor i olika valutaslag måste en deklaration lämnas
avseende respektive valutaslag.
Fält 30: Godsets förvaringsplats
I detta fält skall godslokalkod anges. Godslokalkod är en kod som består
av tre bokstäver som markerar tullklareringsområde eller annan plats där
varan befinner sig. Tullverket tillkännager i Tullverkets författningssamling en förteckning över tullklareringsområden med uppgift om godslokalkoder.
Fält 31: Kolli och varubeskrivning; Märken och nummer – Containernummer – Antal och slag
Om ett kolli innehåller flera olika varor anges alla uppgifter om kollit i ett
fält 31. För följande varuposter med varor ur samma kolli anges varubeskriv28
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ning, antalet som 0, förpackningskod samt texten ”Del av kolli +
kolli/nummer/godsmärkning”.
Om deklarationen innehåller flera varuposter och varorna är förpackade i
flera containrar kan samtliga containernummer anges i det första fältet 31.
Fält 32: Varupost nr
Om tulldeklarationen avser endast en varupost behöver fältet inte fyllas i.
Fält 35: Bruttovikt (kg)
När en tulldeklaration innehåller flera varuposter behöver bruttovikten endast
anges i det första fältet 35, medan de övriga fälten 35 lämnas tomma.
Fält 37: Förfarande
Andra delfältet
Utöver de koder som enligt avdelning II i bilaga 38 till förordning (EEG) nr
2454/93 skall användas för fält 37 (andra delfältet) finns i bilaga 1 de nationella koder som skall användas i detta fält.
Fält 38: Nettovikt (kg)
Om nettovikten överstiger 1 kg och inbegriper en del av 1 kg, kan följande
avrundning ske:
– mellan 0,001 och 0,499 kilogram: avrundning nedåt (kg), och
– mellan 0,5 och 0,999 kilogram: avrundning uppåt (kg).
Om nettovikten underskrider 1 kg, skall den anges med tre decimaler.
Fält 40: Summarisk deklaration/Tidigare handlingar
I en kompletterande tulldeklaration som lämnas på enhetsdokumentet skall
efter uppgiften om tullid anges kalendervecka samt datum då varorna frigjordes för övergång till fri omsättning.
Fält 44: Särskilda upplysningar/Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd
Om deklarationen avser varor enligt flera olika fakturor skall samtliga fakturanummer anges i det första fältet 44.
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Utöver de koder som enligt avdelning II i bilaga 38 till förordning (EEG) nr
2454/93 skall användas för fält 44 finns i bilaga 2 de nationella koder som
skall användas i detta fält.
Fält 47: Avgiftsberäkningar
Om flera skatter eller avgifter utgår skrivs dessa under varandra. Ordningsföljden skall vara 1. Tull på industriprodukter 2. Tull på jordbruksprodukter
3. Övriga (mervärdesskatt skall stå sist).
Första kolumnen (Slag)
Utöver de koder som enligt avdelning II i bilaga 38 till förordning (EEG) nr
2454/93 skall användas för fält 47 (Slag) finns i Tullverket föreskrifter (TFS
2006:30) om avgiftskoder bestämmelser om nationella koder som skall användas när det i en tulldeklaration skall anges ett avgiftsslag.
Fält 48: Uppskjuten betalning
Om deklaranten är registrerad som kredithavare och tull och annan skatt skall
debiteras dennes tullräkning skall koden "T" anges. I fält 14 under "Nr"
anges deklarantens registreringsnummer för kredit hos Tullverket.
Om ett ombud åtar sig att fullgöra betalningsskyldigheten för tull och annan
skatt skall koden "O" anges. I fält 14 anges under "Nr" ombudets registreringsnummer för kredit hos Tullverket.
Om tull och annan skatt skall betalas kontant skall ordet "Kontant" anges i
fältet.
6.2 Aktiv förädling
6.2.1 Normalförfarande
Utöver de uppgifter som är obligatoriska eller valfria för användarna enligt
kolumnen I i tabellen i avdelning I B i bilaga 37 till förordning (EEG) nr
2454/93 skall en tulldeklaration för aktiv förädling enligt suspensionssystemet innehålla uppgifter i följande fält. Om inget annat anges skall fälten i
fyllas i enligt 6.1.4.
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35
39
47

Slag
Beskattningsgrund
Avgiftssats

48
Förenklat ansökningsförfarande

Vid ansökan om tillstånd på deklarationen för aktiv förädling enligt artikel
497.3 i förordning (EEG) nr 2454/93 skall fälten fyllas i enligt vad som gäller för normalförfarandet för aktiv förädling. När uppgifter som avses i artikel 499 andra stycket i nämnda förordning lämnas på enhetsdokumentet skall
detta göras i fält 44.
6.2.2 Förenklade förfaranden
Om restitutionssystemet tillämpas
Förenklat deklarationsförfarande

Förenklad deklaration
En förenklad deklaration för aktiv förädling enligt 11 kap. 19 § denna tullordning som lämnas på enhetsdokumentet skall innehålla uppgifter i följande
fält. Om inget annat anges skall fälten fyllas i enligt 6.1.4. En elektronisk
förenklad deklaration enligt 8 kap. 13 eller 45 § denna tullordning skall,
utöver de meddelandetekniska uppgifter som framgår av TDR050, innehålla
uppgifter som motsvarar följande fält. Om inget annat anges skall fälten
fyllas i enligt 6.1.4 och TDR050 eller registreringsskärmbilder, funktioner
och instruktioner i Tullverkets Internetdeklaration.
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Första och andra delfältet

Aktiva transportmedlets nationalitet vid gränspassagen

Samtliga varor som anmäls tas upp på grundblanketten
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40
44
49
54

Frivillig uppgift
Uppgift krävs bara när ett tullagerförfarande avslutas
Uppgift krävs bara när deklarationen lämnas på enhetsdokumentet

I de fall det är fråga om licensbelagda varor skall dessutom fält 33 (första
delfältet), 38, 41 (i tillämpligt fall) och 46 (i tillämpligt fall) fyllas i. För fält
41 och 46 gäller att uppgift behöver lämnas endast om licensen skall avbokas
med extra mängdenheter eller värde.
Fält 33 fylls i med samma antal tecken som finns angivet i aktuell
licens för motsvarande uppgift. Om en förenklad deklaration därvid
innefattar licensbelagda varor som skall deklareras enligt skilda nummer i
fält 33 skall tilläggsblad användas. På tilläggsbladet behöver endast
uppgifter lämnas i fält 3, 31, 32, 33 (första delfältet), 34a, 38, 41 (i
tillämpligt fall) och 46 (i tillämpligt fall). I dessa fall skall utöver vad som
tidigare föreskrivits uppgifter lämnas i fälten 3, 5 och 32 på
grundblanketten.
I de fall den förenklade deklarationen lämnas genom ett elektroniskt
dokument till TDS skall tills vidare uppgifterna i fälten 33 (första
delfältet), 34a (om det är fråga om flera varuposter), 38, 41 (i tillämpligt
fall) och 46 (i tillämpligt fall) lämnas i det fält som motsvarar fält 44 i
enhetsdokumentet. Uppgifterna skall lämnas på ett sådant sätt att en rad
motsvarar en varupost.
Kompletterande tulldeklaration
En kompletterande tulldeklaration enligt 11 kap. 20 § denna tullordning som
lämnas på enhetsdokumentet skall innehålla uppgifter i följande fält. Om
inget annat anges skall fälten fyllas i enligt 6.1.4. En elektronisk kompletterande tulldeklaration enligt 8 kap. 26 eller 46 § denna tullordning skall, utöver de meddelandetekniska uppgifter som framgår av TDR050, innehålla
uppgifter som motsvarar följande fält. Om inget annat anges skall fälten
fyllas i enligt 6.1.4 och TDR050 eller registreringsskärmbilder, funktioner
och instruktioner i Tullverkets Internetdeklaration.
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32
33
34a
35
36
37
38
39
40
41
42
44
46
47
48
54

Slag
Beskattningsgrund
Avgiftssats
Uppgift krävs bara när deklarationen lämnas på enhetsdokumentet

Ofullständiga deklarationer

Ofullständig deklaration
En ofullständig deklaration för aktiv förädling enligt 11 kap. 17 § denna
tullordning som lämnas på enhetsdokumentet skall innehålla uppgifter i
följande fält. Om inget annat anges skall fälten fyllas i enligt 6.1.4. En
elektronisk ofullständig deklaration enligt 11 kap. 17 § denna tullordning
skall, utöver de meddelandetekniska uppgifter som framgår av TDR050,
innehålla uppgifter som motsvarar följande fält. Om inget annat anges skall
fälten fyllas i enligt 6.1.4 och TDR050 eller registreringsskärmbilder, funktioner och instruktioner i Tullverkets Internetdeklaration.
1
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14
15a
20
21
22
24
30
31
33

Första och andra delfältet
Fältet behöver bara fyllas i då faktura inte bifogas
Frivillig uppgift
Frivillig uppgift
Aktiva transportmedlets nationalitet vid gränspassagen

Kan inte varukod anges skall så noggrann varubeskrivning lämnas att
varan på ett enkelt sätt kan klassificeras enligt Kombinerade nomenklaturen
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34a
36
37
38
39
40
41
42
44
46
47
48
49
54

Frivillig uppgift
Skälen för att ofullständig deklaration lämnas skall anges
Markera tydligt med stora bokstäver "OFULLSTÄNDIG DEKLARATION" före de preliminärt beräknade beloppen
Uppgift krävs bara när ett tullagerförfarande avslutas
Uppgift krävs bara när deklarationen lämnas på enhetsdokumentet

Fält 2 (i förekommande fall), 3, 5, 6, 19, 25, 26, 32 och 35 måste kompletteras av tulltjänsteman innan varan kan frigöras. Det underlättar därför om
även dessa fält fylls i av deklaranten. I de fall en ofullständig deklaration
lämnas elektroniskt måste dessa fält som skall kompletteras av tulltjänsteman
fyllas i av deklaranten, enligt vad som anges i TDR050.
Kompletterande tulldeklaration
En kompletterande tulldeklaration enligt 11 kap. 18 § denna tullordning som
lämnas på enhetsdokumentet skall innehålla uppgifter i följande fält. Om
inget annat anges skall fälten fyllas i enligt 6.1.4. En elektronisk kompletterande tulldeklaration enligt 11 kap. 18 § denna tullordning skall, utöver de
meddelandetekniska uppgifter som framgår av TDR050, innehålla uppgifter
som motsvarar följande fält. Om inget annat anges skall fälten fyllas i enligt
6.1.4 och TDR050.
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Frivillig uppgift
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Aktiva transportmedlets nationalitet vid gränspassagen
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26
30
31
32
33
34a
35
36
37
38
39
40
41
42
44
46
47
48
49
54

Frivillig uppgift

Slag
Beskattningsgrund
Avgiftssats
Uppgift krävs bara när ett tullagerförfarande avslutas
Uppgift krävs bara när deklarationen lämnas på enhetsdokumentet

Om suspensionssystemet tillämpas
Lokalt klareringsförfarande

Kompletterande tulldeklaration (meddelande TQN)
En elektronisk kompletterande tulldeklaration enligt 11 kap. 26 eller 26 a §
denna tullordning skall, utöver de meddelandetekniska uppgifter som framgår av TDR050, innehålla uppgifter som motsvarar följande fält. Om inget
annat anges skall fälten fyllas i enligt 6.1.4 och TDR050.
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Första och andra delfältet

Frivillig uppgift

Frivillig uppgift
Aktiva transportmedlets nationalitet vid gränspassagen
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26
30
31
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34a
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Slag
Beskattningsgrund
Avgiftssats
Uppgift krävs bara när ett tullagerförfarande avslutas

6.3 Bearbetning under tullkontroll
6.3.1 Normalförfarande
Utöver de uppgifter som är obligatoriska eller valfria för användarna enligt
kolumnen I i tabellen i avdelning I B i bilaga 37 till förordning (EEG) nr
2454/93 skall en tulldeklaration för bearbetning under tullkontroll innehålla
uppgifter i följande fält. Om inget annat anges skall fälten i fyllas i enligt
6.1.4.
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Förenklat ansökningsförfarande

Vid ansökan om tillstånd på deklarationen för bearbetning under tullkontroll
enligt artikel 497.3 i förordning (EEG) nr 2454/93 skall fälten fyllas i enligt
vad som gäller för normalförfarandet för bearbetning under tullkontroll. När
uppgifter som avses i artikel 499 andra stycket i nämnda förordning lämnas
på enhetsdokumentet skall detta göras i fält 44.
6.3.2 Förenklade förfaranden
Uppgifter skall lämnas enligt vad som sägs i tillståndet för att tillämpa förfarandet.
6.4 Temporär import
6.4.1 Normalförfarande
Utöver de uppgifter som är obligatoriska eller valfria för användarna enligt
kolumnen I i tabellen i avdelning I B i bilaga 37 till förordning (EEG) nr
2454/93 skall en tulldeklaration för temporär import innehålla uppgifter i
följande fält. Om inget annat anges skall fälten fyllas i enligt 6.1.4.
2
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8
12
14
20
24
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35
39
47

Frivillig uppgift
Frivillig uppgift

Slag
Beskattningsgrund
Avgiftssats

48
Förenklat ansökningsförfarande

Vid ansökan om tillstånd på deklarationen för temporär import enligt artikel
497.3 i förordning (EEG) nr 2454/93 skall fälten fyllas i enligt vad som gäller för normalförfarandet för temporär import. När uppgifter som avses i
artikel 499 andra stycket i nämnda förordning lämnas på enhetsdokumentet
skall detta göras i fält 44.
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6.4.2 Förenklade förfaranden
Uppgifter skall lämnas enligt vad som sägs i tillståndet att tillämpa förfarandet.
6.5 Passiv förädling
6.5.1 Normalförfarande
Vid återimport efter passiv förädling tillämpas bestämmelserna i 6.1.1.
6.5.2 Förenklade förfaranden
Förenklat deklarationsförfarande

Vid återimport efter passiv förädling tillämpas bestämmelserna i 6.1.2 om
förenklat deklarationsförfarande.
6.6 Lagring i tullager
6.6.1 Normalförfarande
Utöver de uppgifter som är obligatoriska eller valfria för användarna enligt
kolumnen J respektive K i tabellen i avdelning I B i bilaga 37 till förordning
(EEG) nr 2454/93 skall en tulldeklaration för uppläggning på tullager innehålla uppgifter i följande fält. Om inget annat anges skall fälten fyllas i enligt
6.1.4.
8
14
20
30

Frivillig uppgift och då det är fråga om tullager typ D

Lagring av jordbruksprodukter på tullager

Utöver de uppgifter som är obligatoriska eller valfria för användarna enligt
kolumnen B i tabellen i avdelning I B i bilaga 37 till förordning (EEG) nr
2454/93 skall en tulldeklaration för placering i tullager av förfinansierade
varor som är avsedda att exporteras innehålla uppgifter i följande fält. Om
inget annat anges skall fälten fyllas i enligt 4.1.4.
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46
6.6.2 Förenklade förfaranden
Bestämmelser om användandet av enhetsdokumentet som förenklad deklaration för uppläggning av en vara på tullager finns i 10 kap. 11 § första
stycket denna tullordning.
6.7 Förstöring
En anmälan om förstöring skall innehålla uppgifter i följande fält. Om inget
annat anges skall fälten fyllas i enligt 6.1.4.
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Frivillig uppgift

Uppgift om att anmälan avser förstöring
Uppgift krävs bara när ett tullagerförfarande avslutas

6.8 Överlåtelse till staten
En anmälan om överlåtelse till staten skall innehålla uppgifter i följande fält.
Om inget annat anges skall fälten fyllas i enligt 6.1.4.
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Uppgift om att anmälan avser överlåtelse till staten
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Uppgift krävs bara när ett tullagerförfarande avslutas
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Bilaga 1
Nationella koder i fält 37 (andra delfältet)
Kod
10T

11T

12T

20T

30T

40T

10X

Text
Varor som förtullas för en främmande stats
beskickning eller konsulat eller en beskicknings- eller konsulatsmedlem eller dennes
familj enligt lagen (1976:661) om immunitet
och privilegier i vissa fall eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av den
lagen.
Varor som förtullas för en internationell
organisation eller en person som är knuten
till en sådan organisation, om organisationen
eller personen är upptagen i lagen om immunitet och privilegier i vissa fall eller i föreskrifter som meddelats med stöd av lagen
och är berättigad till tullfrihet enligt stadga
eller avtal som gäller i förhållande till Sverige
Tullfrihet enligt villkor i avtal som är i kraft i
förhållande till Sverige för varor som förtullas för en främmande stats militära styrka
eller dess personal, som befinner sig i landet
inom ramen för internationellt militärt samarbete eller internationell krishantering.
Markutrustning och undervisningsmateriel
som skall användas vid eller i samband med
civil luftfart och som är specialkonstruerade
för att användas som luftfartsutrustning samt
delar och tillbehör till sådan materiel, när
varorna förtullas för en flygskola, ett lufttrafikföretag eller en annan förvaltning för
allmän flygplats
Förnödenheter som medförs eller tas ombord
på fartyg och luftfartyg samt proviant för
besättningens eller passagerarnas behov
Varor som förtullas för en person som har
hemvist i Sverige och återvänder hit efter att
på grund av sitt arbete ha vistats i tredje land
i minst ett år
Tull och annan skatt tas inte ut för en varuförsändelse när den tull och annan skatt som
är föreskriven för försändelsen sammanlagt
inte uppgår till 100 kronor

Rättslig grund
Artikel 133 i rådets förordning
(EEG) nr 918/83
4 § första stycket lagen (1994:1547)
om tullfrihet m.m.

Artikel 133 i rådets förordning
(EEG) nr 918/83
4 § andra stycket lagen (1994:1547)
om tullfrihet m.m.

Artikel 136 i rådets förordning
(EEG) nr 918/83
4 § tredje stycket lagen (1994:1547)
om tullfrihet m.m.
Artikel 133 i rådets förordning
(EEG) nr 918/83
5 § lagen (1994:1547) om tullfrihet
m.m.

Artikel 139 b i rådets förordning
(EEG) 918/83
6 § förordningen (1994:1605) om
tullfrihet m.m.
Artikel 136 i rådets förordning
(EEG) nr 918/83
7 och 8 §§ förordningen (1994:1605)
om tullfrihet m.m.
4 kap. 6 § tullagen (2000:1281)
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Schablontullsats 3,5 %
20X

42

Rådets förordning (EEG) nr
2658/87, avsnitt II särskilda bestämmelser D (Kombinerade nomenklaturen)
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Bilaga 2
Nationella koder i fält 44

Kod
SE100

Kod
2ISE
1UB1

Särskilda upplysningar
Text
Särskild upplysning
Ansökan om tillstånd på dekla- "Förenklat tillstånd"
rationen till en användning för
särskilda ändamål

Rättslig grund
Artikel 292.3 i förordning (EEG) nr
2454/93

Bifogade handlingar
Text
Exporttillstånd/licens,
lagen
(1992:1300) om krigsmateriel
Bidragslicens för jordbruksprodukter
avseende
ickebilaga 1-produkter
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