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1 Inledning och presentation deltagare
Bodil inleder mötet med att presentera upplägget. Mötets deltagare
presenteras.

2 Bakgrund
2.1

Extern referensgrupp – syfte, målsättning och
möten

Karolina presenterar syfte och mål för gruppen och mötet. Gruppen tyckte
syfte och mål var bra och hade inga invändningar.
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Syfte:
Tullverket vill med hjälp av gruppens representanter nå ut till svenska
näringslivet rörande importmomsen. Genom representanterna få en kanal in
för frågor angående importmomsen samt bolla förslag för att få input för
exempelvis vägval om hur det fungerar i företagens verklighet.
Mål:
Gruppen har en bra och öppen dialog, där representanterna får kännedom om
projektet och vad projektet ska göra samt kännedom om vilken funktion
referensgruppen har. I frågorna kring EORI vill projektet informera om
förutsättningar och få feedback och i frågorna kring
tullräkning/tullvärdebesked vill projektet ha feedback inför framtida vägval.
Mål för gruppen:
När gruppen avslutas ska projektet ha nått en förankrad lösning som
näringslivet är förberedda på bland annat genom att representanterna har
kanaliserat information och vägvalsfrågor i sina kontaktvägar med
näringslivet.

2.2

Presentation av projektet

Anders presenterade projektet och bakgrund vad som hänt och hur vi har
kommit dit vi är idag i projektet. Anders fortsatte och presenterade en grov
planering för 2014 vad gäller projektets olika delar.
Därefter presenterade Bodil fyra punkter om vad Tullverket ser att vi
behöver göra:
• Informationsutbyte mellan Tullverket och Skatteverket
• Informationsförändringar mellan Tullverket och operatörerna
• Förändringar i föreskrifter
• Informationsinsatser internt och externt

3 Diskussionspunkter – särskilda fokusfrågor
3.1

Hantering av utländska EORI-nummer och EORInummer som börjar med SE444

Fråga från gruppen:
Kommer det bli en validering av momsregistrerade och icke
momsregistrerade i TDS?
Svar: Ja
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Fredrik gick igenom och presenterade normalflödet för import. Fredrik gick
igenom förändringen som innebär att Tullverket måste kunna skilja mellan
momsregistrerade företag och ej momsregistrerade importörer genom att ta
in uppgifter från Skatteverket om momsregistrering. Detta gäller bara
svenska organisationsnummer och EORI-nummer.
Om momsnumret inte kan valideras faller det ut i ”röd kanal” och manuell
kontroll på Tullverket. Ärendet faller också ut i ”röd kanal” om det
momsregistrerade företaget fortsätter deklarera moms till Tullverket efter
årsskiftet 14/15.
Fråga från gruppen:
Om det är en ALI-fil som skickas in 2014 men kommer in 2015, ska
moms betalas till Tullverket?
Svar: Ja, det är taxebestämmande dag som bestämmer.
Tullverket kommer att förse Skatteverket med uppgifter från samtliga
tulldeklarationer som lämnas in av momsregistrerade företag från och med
1/1 2015.
Fredrik gick igenom hur lösningen är tänkt för att lösa de EORI-nummer
som tillhör norska företag, som har nummer som börjar på SE444. I
Tullverkets system kommer dessa EORI-nummer att lagras tillsammans med
respektive svenskt mervärdesskattenummer, om ett sådant finns. En
diskussion fördes kring de norska företagen (och även till viss del andra EUländers företag) och lösningar av olika scenarion. Tullverket ser en risk i att
det blir ökat antal ”röd kanal-utfall” i början på 2015. Hanteringen av ”röd
kanal-utfallen” är inte klar ännu.
Tullverket ser det som en stor utmaning att nå ut med information att
tullvärdet inte nödvändigtvis är det som är beskattningsunderlaget för moms,
eftersom mervärdesskattelagen anger att även andra kostnader ska läggas till
vid redovisning av importmoms Gruppen ser att det kan bli mycket fel i
början.
Fråga från gruppen:
Finns det möjlighet att externt för näringslivet att kontrollera
momsregistrering? Ombud som gör deklarationerna vill veta om det
finns möjlighet att kunna förvalidera, för att undvika att det hamnar i
”röd kanal”
Svar: Ja, VAT-nummer finns via Skatteverkets hemsida och Tullverkets via
Taric Söksystem/DDS-databas/VIES. I övrigt tar Tullverket med sig frågan
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om det kan bli möjligt att externt kontrollera momsnumret (kopplingen
mellan EORI och momsnumret).

3.2

Tullräkning och tullvärdebesked

Fredrik gick igenom normalförfarandet när ombud deklarerar.
Fråga från gruppen:
Hur blir det med indirekt ombud, där mottagaren är exempelvis ett
amerikansk/schweiziskt företag som saknar giltigt EORI-nummer?
Företag kan även ha giltigt EORI-nummer, men om det finns en
schweizisk adress går det inte validera i EORI-databasen.
Svar: Det är en fråga Tullverket tar med sig
Tullverket måste informera deklaranten (inte bara ombudet via
tullräkningen) om beslutat tullvärde. Det har inte varit så innan varför detta
blir ”ett nytt meddelande”. Tullverket önskade särskilt att diskutera detta
med gruppen. Tullverket har inte beslutat idag hur lösningen ska gå till.
Många företag har idag inte kontakt med Tullverket utan all kontakt sker via
ett ombud. Det blir därför en ny utmaning att nå dessa företag med
”tullvärdebesked”. Vi har endast postadress till många av de företagen.
En tanke är att tullvärdebeskedet kan gå via ombudet till deklaranten. En
problematik är att ”tullvärdebeskedet” är per deklarant. Tullräkningarna till
ombud skickas per vecka och innehåller uppgift om ombudets samtliga
deklaranter.
Fråga från gruppen:
Kan Tullverket göra så att det skickas likadant, ”tullvärdebesked” och
tullräkningarna? Det vill säga att båda skickas antingen per deklarant
eller per vecka?
Svar: Tullverket tar med sig frågan. En konsekvens är att samtullräkningen i
så fall försvinner.
Tullverket ser att det efter 2015 kommer bli många fler ”nolltullräkningar”.
Sammanfattningsvis har Tullverket tre frågor angående ”tullvärdebeskedet”:
1. Ska Tullverket skicka ”tullvärdebeskeden” via ombudet eller direkt
till deklaranten (som vi inte når idag).
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Ett förslag från mötet är att skicka via ombuden eftersom kontakten
redan finns där idag.
2. Hur ska dessa skickas? Elektroniskt eller webbtullräkning?
Postflödet?
3. Hur gör Tullverket med ”nolltullräkningarna”? Tullverket funderar
på att skicka dem via webbtullräkning som kommer att lanseras
2014. Det är dock inte öppet för ombuden, och alla är inte anslutna
till Mina sidor, där webbtullräkning kommer att finnas.

Synpunkt från gruppen:
Anledningen att skicka 4200 försvinner nu när du inte behöver betala in
momsen. Det betyder att det blir skillnad för statistiken, där exempelvis fisk
framöver kan deklareras i Sverige med 4000, även om den inte konsumeras i
Sverige, eftersom momsfördelen med 4200 inte finns kvar.

4 Övriga frågor
Kommer det bli utbildningstillfällen tillsammans med Skatteverket?
Vi skissar på en aktivitetsplan där vi tittar på behoven som finns. Om det blir
nya informationstillfällen eller om det vävs in i redan existerande vet vi inte
ännu. I den aktivitetsplanen kommer vi även ta ställning till om olika aktörer
behöver information i olika skeden.
Vi vill gärna ha hjälp att sprida information, så har gruppen förslag eller
idéer om målgrupper så kontakta gärna Karolina eller Hillevi om det.
Synpunkt
Systemleverantörer av tull- och bokföringsprogram är de som borde ligga
först ut att känna till förändringen.
Redovisningsbyråer och ombud är också två grupper som kan behöva
mycket information.

5 Summering noterade problem, möjligheter,
konsekvenser, önskemål angående
fokusfrågor, vägval
Peter sammanfattade inkomna frågor och synpunkter från mötet. Se även
punkten 6.
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6 Uppgifter för Tullverket – deltagare att
återkomma
Deltagarna ska kolla om det finns ett informationsbehov till någon särskilda
målgrupper och då återkomma med det.
Tullverket utreder identifierade frågetecken som framkommit under mötet.

7 Nästa möte – preliminär agenda, önskemål?
Tullverket ser att vi kommer behöva 3-4 möten, men att vi vill använda
gruppen att elektroniskt för att remittera saker under tiden.
Tullverket återkommer med ny mötestid under tidig vår.

8 Mötet avslutas

Avstämning syfte och mål med dialogforumet
I och med mötet har Tullverket förmedlat den information som krävs
angående projektet och fått in relevanta synpunkter och stöd till vägval i
önskade frågeställningar.

Nästa sammankomst: Se punkten 7
Att göra efter mötet: Se punkten 6

