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

TFS 2009:2
Utkom från trycket
den 4 maj 2009

beslutade den 22 april 2009.
Tullverket föreskriver2 med stöd av 24 § tullförordningen (2000:1306) i
fråga om Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om
tullförfaranden m.m. (tullordning) 3
dels att 8 kap. 55 § och 11 kap. 5 § samt de allmänna råden till 8 kap.
47 och 55 §§, 11 kap. 24 § och 12 kap. 26 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 8 kap. 55 § ska utgå,
dels att 8 kap. 10–12, 42, 43, 45, 47, 47 a och 54 §§, 10 kap. 10 §, 11
kap. 4 och 19 §§, 12 kap. 26, 27, 28, 29, 33, 35 och 36 §§ och de allmänna
råden till 8 kap. 47 a och 52 §§, 12 kap. 27 och 36 §§ samt rubriken före
rubriken närmast före 8 kap. 10 § och rubriken före 12 kap. 26 § ska ha
följande lydelse.
8 kap.
Förenklat deklarationsförfarande för egen användning

Tillstånd
10 § En ansökan om tillstånd till förenklat deklarationsförfarande för
egen användning i enlighet med artiklarna 253.4, 253b.1 och 260.1 i
förordning (EEG) nr 2454/93 ska göras till Tullverket på blanketterna
Ansökan om tillstånd att använda förenklade förfaranden (Tv 760.45) och
Kompletterande formulär–IMPORT (Tv 760.46). Ansökan ska vara underskriven. Om sökanden är en juridisk person ska ansökan vara underskriven av en behörig firmatecknare.
Den som söker tillstånd ska vara bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078) eller annan svensk juridisk person än dödsbo.
Tillstånd medges endast om sökanden är kredithavare enligt 5 kap. 8 §
tullagen (2000:1281).

1

Tas in i ändringsblad TFH III:1.
Dnr TV1-2008-17123.
3
Författningen omtryckt TFS 2007:13.
2

1

TFS 2009:2
11 § Tullverket kan meddela särskilt tillstånd till förenklat deklarationsförfarande för egen användning för den som fortlöpande i större omfattning tar emot postförsändelser från tredje land med tullfria trycksaker för
vilka reklamskatt inte ska tas ut vid importen och försändelser med exponerad men inte framkallad film.
12 §4 Tillstånd till förenklat deklarationsförfarande för egen användning
får endast utnyttjas för varor som ingår i tillståndshavarens egen kommersiella verksamhet.
Tillståndet ska gälla även vid övergång till fri omsättning inom ramen
för tullförfarandena passiv förädling, aktiv förädling restitutionssystemet
och bearbetning under tullkontroll.
42 § En ansökan om tillstånd till förenklat deklarationsförfarande för
ombud i enlighet med artiklarna 253.4, 253b.1 och 260.1 i förordning
(EEG) nr 2454/93 ska göras till Tullverket på blanketterna Ansökan om
tillstånd att använda förenklade förfaranden (Tv 760.45) och Kompletterande formulär–IMPORT (Tv 760.46). Ansökan ska vara underskriven.
Om sökanden är en juridisk person ska ansökan vara underskriven av en
behörig firmatecknare.
Den som söker tillstånd ska vara bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078) eller annan svensk juridisk person än dödsbo.
Tillstånd medges endast om sökanden är kredithavare enligt 5 kap. 8 §
tullagen (2000:1281).
Tillstånd ges endast till företag som dels har registrerats som ombud
enligt 1 kap. 6 §, dels har tillstånd till elektronisk uppgiftslämning vid
import.
43 §5 Det förenklade deklarationsförfarandet för ombud får endast utnyttjas för varor som ingår i importverksamhet som bedrivs yrkesmässigt av
den för vars räkning förfarandet används. Ombudet måste ha bemyndigats
av deklaranten att ta emot skrivelser från Tullverket i ärendet samt att för
deklarantens räkning yttra sig i fråga om eventuell förseningsavgift.
Förfarandet får endast tillämpas om förenklad deklaration och kompletterande tulldeklaration lämnas genom ett elektroniskt dokument till
tulldatasystemet.
45 § En förenklad deklaration ska lämnas genom ett elektroniskt dokument till tulldatasystemet. Bestämmelserna i 15–20 §§, 21 § första stycket
och 23–25 §§ om förenklat deklarationsförfarande för egen användning
gäller även då en förenklad deklaration lämnas av den som har tillstånd till
förenklat deklarationsförfarande för ombud. Deklarationen ska innehålla
de uppgifter som framgår av bilaga B.
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Rapporten över de förenklade deklarationer som klarerats av Tullverket
skickas till tillståndshavaren. Bestämmelsen om elektronisk rapport i 21 §
andra stycket kan inte tillämpas vid förenklat deklarationsförfarande för
ombud.
Vad som sägs i 23 § om skyldighet för tillståndshavaren att anmäla
bristande överensstämmelse mellan frigjord vara och vad som uppgetts i
förenklad deklaration m.m. ska i stället gälla deklaranten.
47 §6 En ansökan om tillstånd till lokalt klareringsförfarande i enlighet
med artiklarna 253.4, 253b.1 och 263 i förordning (EEG) nr 2454/93 ska
göras till Tullverket på blanketterna Ansökan om tillstånd att använda
förenklade förfaranden (Tv 760.45) och Kompletterande formulär–
IMPORT (Tv 760.46). Ansökan ska vara underskriven. Om sökanden är
en juridisk person ska ansökan vara underskriven av en behörig firmatecknare.
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 ska göra bokföringen tillgänglig för kontroll när Tullverket
begär det.
Tillstånd till lokalt klareringsförfarande ges endast om sökanden har
Tullverkets tillstånd till elektronisk uppgiftslämning vid import.
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 ska tillståndshavaren bli ansvarig för transporten av
varorna från det tillfälliga lagret eller tullagret till den godkända platsen
enligt villkoren i tillståndet.
Allmänna råd7
Ett medgivande enligt 47 a § kan när det gäller varor på tillfälligt lager ske inom
ramen för artiklarna 38 och 49 i förordning (EEG) nr 2913/92 och när det gäller
varor på tullager när bestämmelserna i artikel 264 i förordning (EEG) nr 2454/93
är uppfyllda.

Allmänna råd till 52 §
Rapporten kan skickas elektroniskt till den som har tillstånd till förenklat deklarationsförfarande för egen användning.

54 § Om en kompletterande tulldeklaration har lämnats på enhetsdokumentet vid förenklat deklarationsförfarande för egen användning, ska
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tulltjänstemannen registrera de uppgifter som behövs i tulldatasystemet.
Uppgifter som lämnats i tulldeklarationen ska registreras även om tjänstemannen finner någon uppgift vara felaktig. Uppgifterna sparas i systemet, varefter de rätta uppgifterna ska registreras.
En kompletterande tulldeklaration som lämnats genom ett elektroniskt
dokument klareras antingen manuellt av en tulltjänsteman eller genom
automatklarering.
Bestämmelserna i 7 kap. 27 och 28 §§ gäller även när varor deklareras
till tullförfarandet övergång till fri omsättning med tillämpning av förenklat deklarationsförfarande eller lokalt klareringsförfarande.
10 kap.
10 § Bestämmelser om tillstånd till förenklat deklarationsförfarande vid
uppläggning av en vara på tullager finns i artiklarna 253, 253c och 269–
271 i förordning (EEG) nr 2454/93. En ansökan om tillstånd till förenklat
deklarationsförfarande vid uppläggning av en vara på tullager ska göras
till Tullverket på blanketterna Ansökan om tillstånd att använda förenklade förfaranden (Tv 760.45) och Kompletterande formulär–IMPORT (Tv
760.46). Ansökan ska vara underskriven. Om sökanden är en juridisk
person ska ansökan vara underskriven av en behörig firmatecknare.
I artikel 269 i nämnda förordning finns bestämmelser som undantar
möjligheten till förenklat deklarationsförfarande vid uppläggning av förfinansierade jordbruksprodukter.
11 kap.
4 §8 De förenklade förfaranden som föreskrivs i artikel 76 i förordning
(EEG) nr 2913/92 ska tillämpas i enlighet med artiklarna 275 och 276 i
förordning (EEG) nr 2454/93.
19 § En förenklad deklaration som lämnas av den som har tillstånd till
förenklat deklarationsförfarande ska innehålla de uppgifter som framgår
av bilaga B. I övrigt gäller bestämmelserna i 8 kap. 13, 15–21 och 23–
25 §§.
Den förenklade deklarationen ska lämnas till det eller något av de
anmälningskontor som anges i tillståndet till aktiv förädling.
12 kap.
Lokalt klareringsförfarande

26 §9 En ansökan om tillstånd till lokalt klareringsförfarande för egen
användning eller för ombud i enlighet med artiklarna 253.4, 253b.1 och
8
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283 i förordning (EEG) nr 2454/93 ska göras på blanketterna Ansökan om
tillstånd att använda förenklade förfaranden (Tv 760.45) och Kompletterande formulär–EXPORT (Tv 760.47). Ansökan ska vara underskriven.
Om sökanden är en juridisk person ska ansökan vara underskriven av en
behörig firmatecknare.
Tillstånd medges endast om sökanden har tillstånd till elektronisk
uppgiftslämning vid export.
Av artikel 283 i förordning (EEG) nr 2452/93 framgår att den som innehar ett tillstånd till lokalt klareringsförfarande kallas ”godkänd exportör”.
27 § Tillstånd till lokalt klareringsförfarande får, med de undantag som
följer av andra och tredje styckena, inte användas för
1. varor för vilka gäller exportrestriktioner, med undantag för sådana
varor med dubbla användningsområden som anges i tredje stycket,
2. varor som deklareras för export där det på grund av exporten görs
anspråk på bidrag eller befrielse från eller återbetalning av tull eller annan
skatt annan än sådan skatt som får dras av vid redovisning av skatt enligt
mervärdesskattelagen (1994:200) eller befrielse från skatt på grund av att
varan omfattas av ett ledsagardokument av den typ som avses i kommissionens förordning (EEG) nr 2719/92 om ledsagardokument för flyttning
av varor med punktskatteuppskov,
3. varor för vilka exporttull ska tas ut,
4. varor som temporärt exporteras under tullförfarandet passiv förädling, om det inte av tillståndet till passiv förädling särskilt framgår att det
lokala klareringsförfarandet får tillämpas, eller
5. varor som exporteras eller återexporteras efter att ha varit införda
under något tullförfarande med ekonomisk verkan annat än lagring i tullager, om det inte av tillståndet till tullförfarandet särskilt framgår att det
lokala klareringsförfarandet får tillämpas.
Tullverket kan i särskilt fall medge tillstånd till lokalt klareringsförfarande som också får användas för sådana varor som anges i första
stycket.
Det lokala klareringsförfarandet får, utan hinder av vad som anges i
första stycket 1, användas för produkter med dubbla användningsområden
under förutsättning att varorna omfattas av ett globalt tillstånd till export
eller till överföring inom Europeiska gemenskapen enligt 3 § första
stycket förordningen (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla
användningsområden och av tekniskt bistånd. Förfarandet får även användas för produkter med dubbla användningsområden som omfattas av gemenskapens generella exporttillstånd enligt artikel 6.2 i eller bilaga II till
förordning (EG) nr 1334/2000.
Allmänna råd
Om det sökta tillståndet till lokalt klareringsförfarande är avsett att användas för
sådana varor som räknas upp i paragrafen och tillstånd är möjligt att medge enligt
första stycket 2, 4 och 5 samt andra och tredje styckena, bör ansökan prövas med
extra stor noggrannhet. Om tillståndet är avsett att användas för export av jord-
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bruksprodukter i enlighet med Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS
2004:35) om systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter eller Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:88) om systemet med import- och exportlicenser och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter, bör samråd ske
med Statens jordbruksverk.

28 § Bestämmelser om vad ett tillstånd till lokalt klareringsförfarande ska
innehålla finns i artikel 287 i förordning (EEG) nr 2454/93. I syfte att
ange hur förpliktelserna enligt artikel 285 i samma förordning ska uppfyllas, ska tillståndet bl.a. innehålla uppgift om den tidsfrist inom vilken den
godkände exportören ska underrätta exporttullkontoret om sändningar som
ska exporteras. Tillståndet ska, trots vad som anges i artikel 287 i nämnda
förordning, inte innehålla uppgift om lämnande av kompletterande deklaration.
Utöver vad som anges i första stycket ska ett tillstånd innehålla uppgift
om
– befrielse från kravet att lämna underrättelse, när sådan medgetts enligt artikel 285a i förordning (EEG) nr 2454/93
– vilket tullkontor som ska vara exporttullkontor och
– godslokalkod.
29 § Bestämmelserna i 11 § gäller när det lokala klareringsförfarandet
tillämpas.
33 § Om lokalt klareringsförfarande eller förenklat deklarationsförfarande
tillämpas ska ett utfartstullkontor godta att ett kommersiellt eller administrativt dokument avlämnas som ersätter blad 3 av enhetsdokumentet under
förutsättning att det innehåller följande uppgifter
– varuslag,
– varornas klassificering enligt den Kombinerade nomenklaturen,
– godsmärkning, kollis antal och slag,
– bestämmelseland,
– exporttullkontorets stämpel och tulltjänstemans signatur eller i de fall
lokalt klareringsförfarande tillämpas påteckning med den speciella stämpel som anges i artikel 286.2 b i förordning (EEG) nr 2454/93,
– tillståndsnummer och att det är Tullverket som har utfärdat tillståndet,
– påteckning med "FÖRENKLAD EXPORT" samt
– tullid.
Uppgifterna ska vara angivna på ett sådant sätt att de kan läsas på ett
enkelt och otvetydigt sätt. Om möjligt ska stämpeln finnas i övre högra
hörnet.
35 § Om lokalt klareringsförfarande tillämpas och ett administrativt eller
kommersiellt dokument som ersätter blad 3 av enhetsdokumentet som inte
uppfyller kraven i 33 § presenteras vid utfartstullkontoret, ska utfartstullkontoret inte godkänna dokumentet.
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Utfartstullkontoret ska därvid ange en motivering till varför dokumentet inte kan godkännas. Motiveringen får vara muntlig.
En ny exportdeklaration enligt normalförfarandet ska lämnas till utfartstullkontoret.
36 § En ansökan om tillstånd till lokalt klareringsförfarande vid export
med periodisk deklaration ska göras till Tullverket på blanketterna Ansökan om tillstånd att använda förenklade förfaranden (Tv 760.45) och
Kompletterande formulär–EXPORT (Tv 760.47). Ansökan ska vara underskriven. Om sökanden är en juridisk person ska ansökan vara underskriven av en behörig firmatecknare.
Tillstånd medges endast om sökanden har tillstånd till elektronisk uppgiftslämning vid export och innehar AEO-certifikat i enlighet med artikel
14a punkt 1a och 1c i förordning (EEG) nr 2454/93.
Allmänna råd
Om det sökta tillståndet till lokalt klareringsförfarande vid export med periodisk
deklaration är avsett att användas för sådana varor som räknas upp i 27 §, bör
ansökan prövas med stor noggrannhet. Om tillståndet är avsett att användas för
export av jordbruksprodukter enligt 27 § första stycket 2, bör samråd ske med
Statens jordbruksverk.

Denna författning träder i kraft den 1 juni 2009.
TULLVERKET
KARIN STARRIN
Yvonne Hilner
(Effektiv handel)
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