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beslutade den 14 februari 2012.
Tullverket föreskriver1 med stöd av 7 och 10 §§ förordningen (2001:646)
om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet följande.
1 § I denna författning avses med
tjänsten Mina sidor: tjänsten Mina sidor som finns på Tullverkets
webbplats www.tullverket.se,
tullid: detsamma som i 1 kap. 2 § Tullverkets föreskrifter och allmänna
råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning),
administratör för behörigheter: en person som för en enskilds räkning
ansvarar för fördelning, övervakning och återkallande av behörigheterna i
tjänsten Mina sidor,
användare: en person som för en enskilds räkning har behörighet att
använda tjänsten Mina sidor.
I övrigt har termer och uttryck som används i denna författning samma
innebörd och tillämpningsområde som i lagen (2001:185) om behandling
av uppgifter i Tullverkets verksamhet och i förordningen (2001:646) om
behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet.
2 § En enskild får ha direktåtkomst till uppgifter om sig själv i tulldatabasen under de förutsättningar som följer av 3 och 4 §§.
Direktåtkomsten får avse
1. handläggningsstatus för sökta tillstånd,
2. giltiga och ej giltiga tillstånd,
3. registrerade företagsuppgifter,
4. översikt över och innehåll i klarerade förenklade tulldeklarationer,
5. ställda säkerheter,
6. handläggningsstatus för inlämnade tulldeklarationer, och
7. handläggningsstatus för kvotansökan.
3 § En fysisk person får ha sådan direktåtkomst till uppgifter som avses i
2 § om denne registrerats för tillgång till tjänsten Mina sidor enligt 5 § och
är registrerad för personlig inloggning hos Tullverket.
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4 § En juridisk person får ha sådan direktåtkomst till uppgifter som avses
i 2 § om
1. den juridiska personen har registrerats för tillgång till tjänsten Mina
sidor enligt 5 § och
2. administratörer för behörigheter och användare är registrerade för
personlig inloggning hos Tullverket.
5 § För att bli beviljad tillgång till Mina sidor ska en anmälan göras
skriftligen till Tullverket. Anmälan ska göras på blanketten Anmälan om
tillgång till Mina sidor och anmälan av administratör (Tv 404.26) och
vara underskriven.
Om sökande är en juridisk person ska anmälan vara underskriven av en
behörig firmatecknare. Av anmälan ska det framgå vilka personer som är
administratörer för behörigheter och vilka som är användare av tjänsten
Mina sidor.
6 § En anmälan om komplettering av vilka personer som är administratörer för behörigheter och vilka som är användare ska göras skriftligen till
Tullverket på blanketten Anmälan om tillgång till Mina sidor och anmälan av administratör (Tv 404.26). Anmälan ska vara underskriven av
behörig firmatecknare.

Denna författning träder i kraft den 15 mars 2012.
TULLVERKET
THERESE MATTSSON
Pernilla Brandberg
(Processen Effektiv handel)
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