Bilaga 3
Jämförelse mellan nuvarande lydelse och föreslagen ändring
Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m.
(tullordning)
8 kap
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

47 §
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
blanketten Ansökan om tillstånd att använda
förenklade förfaranden (Tv 760.60) 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.
TFS 2009:6.
51 c §
En underrättelse om varors ankomst enligt
artikel 266.1 a eller b i förordning (EEG) nr
2454/93 skall innehålla samma uppgifter som
en elektronisk förenklad deklaration via
EDIFACT med samtidig begäran om
tullklarering (meddelande HNK).
Bestämmelserna i 16 § skall tillämpas.
Om mottagaren finner att en uppgift som
lämnats i underrättelsen inte stämmer med
det verkliga förhållandet, skall han
omedelbart meddela detta till Tullverket.
När artikel 266.1 a eller b tillämpas, skall
varorna anses ha övergått till fri omsättning
när Tullverket i ett elektroniskt dokument
lämnar uppgift om att varorna har frigjorts.
TFS 2007:13.

47 §
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
blanketten Ansökan om tillstånd att använda
förenklade förfaranden (Tv 760.60) 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.
Ändringen innebär att tredje stycket upphävs
51 c §
En anmälan enligt artikel 266.1 a eller b i
förordning (EEG) nr 2454/93 ska lämnas
genom ett elektroniskt dokument, Anmälan
lokalt klareringsförfarande (meddelande
ALI). Anmälan ska innehålla de uppgifter
som framgår av bilaga B.
Om tillståndshavaren finner att en uppgift
som lämnats i anmälan inte stämmer med det
verkliga förhållandet ska denne omedelbart
meddela detta till Tullverket.
När artikel 266.1 a eller b tillämpas, ska
varorna anses ha övergått till fri omsättning
när Tullverket i ett elektroniskt dokument
lämnar uppgift om att varorna frigjorts.

51 d §
I bokföringen skall antecknas det tullid som
påförts en underrättelse som avses i 51 c §.
I fråga om varor som frigjorts enligt
artikel 266.2 första stycket b och andra
stycket i förordning (EEG) nr 2454/93 skall
varorna förses med identifikationsnummer i
samband med att de införs i bokföringen.
TFS 2007:13.
52 §
Varor som har frigjorts med tillämpning av
lokalt klareringsförfarande och där
underrättelse som avses i 51 c § har lämnats
tas upp i en rapport över förenklade
deklarationer som klarerats av Tullverket.
Rapporten skickas till tillståndshavaren med
post första vardagen efter den dag varorna
klarerades. Efter medgivande från Tullverket
kan tillståndshavaren dessutom få rapporten
överförd till sig i elektronisk form via
tulldatasystemet. TFS 2006:9.
Allmänna råd
Rapporten kan skickas elektroniskt till den
som har tillstånd till förenklat
deklarationsförfarande för egen användning.
TFS 2009:2.
53 §
En kompletterande tulldeklaration för en vara
som frigjorts med tillämpning av lokalt
klareringsförfarande skall lämnas senast elva
dagar efter den dag då varan frigjordes om
inte annat följer av 53 c och 53 d §§. TFS
2006:9.
53 a §
För varor som har frigjorts med tillämpning
av lokalt klareringsförfarande och där
underrättelse som avses i 51 c § har lämnats
skall den kompletterande tulldeklarationen
lämnas genom ett elektroniskt dokument
(meddelande TNU) via EDIFACT eller via
Tullverkets Internetdeklaration.
Bestämmelserna om styrkande handlingar i 7
kap. 18—20 §§ skall tillämpas. I övrigt
tillämpas bestämmelserna i 28, 32, 32 a, 32
b, 33, 38, 39 och 41 §§. TFS 2007:13.

51 d §
Den bokföring tillståndshavaren ska föra
enligt artikel 266 i förordning (EEG) nr
2454/93 ska innehålla uppgifter enligt bilaga
B.

52 §
Paragrafen och det allmänna rådet upphävs
genom denna författning

53 §
En kompletterande tulldeklaration för en vara
som frigjorts med tillämpning av lokalt
klareringsförfarande ska lämnas senast elva
dagar efter den dag då varan frigjordes om
inte annat följer av 53 c §.
Den kompletterande tulldeklarationen ska
fyllas i enligt bilaga B.
53 a §
För varor som har frigjorts med tillämpning
av lokalt klareringsförfarande ska den
kompletterande tulldeklarationen lämnas
genom ett elektroniskt dokument
(meddelande TQN) via EDIFACT.
Bestämmelserna om varuposter i
tulldeklaration i 7 kap 11 – 13 §§ och om
styrkande handlingar i 7 kap 18 – 20 §§ ska
tillämpas. Om den kompletterande
tulldeklarationen lämnas för sent tillämpas
32 §. I övrigt tillämpas bestämmelserna i 28,
39 och 53 d §§
Bestämmelserna i första stycket gäller
även när tillståndshavaren är befriad från att

lämna anmälan med tillämpning av artikel
266.2 första stycket b i förordning (EEG) nr
2454/93.
53 b §
53 b §
När tillståndshavaren är befriad från att
Den kompletterande tulldeklarationen får
lämna underrättelse om varors ankomst med lämnas i sammanfattande form
tillämpning av artikel 266.2 första stycket b i (sammanfattande deklaration) för varor som
förordning (EEG) nr 2454/93, skall den
frigjorts genom lokalt klareringsförfarande.
kompletterande tulldeklarationen lämnas
Den sammanfattande deklarationen ska
genom ett elektroniskt dokument
omfatta alla varor från samma
(meddelande TQN) via EDIFACT.
avsändningsland för vilka transportsättet är
Bestämmelserna om styrkande handlingar i 7 detsamma och vilka frigjorts för övergång till
kap. 18—20 §§ skall tillämpas. Om den
fri omsättning under samma dag med stöd av
kompletterande tulldeklarationen har lämnats tillståndet.
för sent tillämpas 32 §. I övrigt tillämpas
Den sammanfattande deklarationen ska
bestämmelserna i 28, och 39 §§. TFS
lämnas i form av ett elektroniskt dokument
2007:13.
(meddelande TQN) via EDIFACT senast
elva dagar efter den dag då varorna
frigjordes. I övrigt gäller bestämmelserna i
53 a §.
53 c §
53 c §
Tullverket kan medge att den kompletterande Den kompletterande tulldeklarationen får
tulldeklarationen lämnas i periodisk form
lämnas i periodisk form (periodisk
(periodisk deklaration) för varor som
deklaration) för varor som frigjorts genom
frigjorts med tillämpning av artikel 266.2
lokalt klareringsförfarande.
första stycket b och andra stycket i
Den periodiska deklarationen ska omfatta
förordning (EEG) nr 2454/93.
alla varor från samma avsändningsland för
Den periodiska deklarationen skall
vilka transportsättet är det samma och vilka
omfatta alla varor från samma
frigjorts för övergång till fri omsättning
avsändningsland för vilka transportsättet är
under en kalendervecka med stöd av
det samma och vilka deklarerats för övergång tillståndet. Om ändring i tullsats eller annan
till fri omsättning under en kalendervecka
skattesats har skett för ett visst varuslag ska
med stöd av tillståndet. Om ändring i tullsats de varorna tas upp som separata poster i
eller annan skattesats har skett för ett visst
deklarationen och tull och annan skatt
varuslag skall de varorna tas upp som
beräknas utifrån den tull- och skattesats som
separata poster i deklarationen och tull och
gällde för varorna när de fördes in i
annan skatt beräknas utifrån den tull- och
bokföringen..
skattesats som gällde för varorna när de
Den periodiska deklarationen ska lämnas i
frigjordes.
form av ett elektroniskt dokument
TFS 2007:13.
(meddelande TQN) via EDIFACT senast
elva dagar efter utgången av den
kalendervecka under vilken varorna
frigjordes. Som datum för frigörande anges
söndagen i den kalenderveckan. I övrigt
gäller bestämmelserna i 53 a §.
53 d §
53 d §
Om en deklarant begär rättelse av en
Den periodiska deklarationen skall lämnas
kompletterande tulldeklaration enligt vad
genom ett elektroniskt dokument
(meddelande TQN) via EDIFACT senast
som sägs i 33 § och deklarationsfristen ännu
elva dagar efter utgången av den
inte löpt ut, ska meddelande om rättelse ske

kalendervecka under vilken varorna
frigjordes. Bestämmelserna om styrkande
handlingar i 7 kap. 18—20 §§ skall
tillämpas. Om den periodiska deklarationen
har lämnats för sent tillämpas 32 §. I övrigt
tillämpas bestämmelserna i 28 och 39 §§.
TFS 2007:13.

53 e §
I en periodisk deklaration skall i utrymmet
avsett för fakturanummer i det elektroniska
dokumentet i stället för uppgift om
fakturanummer anges orden "periodisk
deklaration". I utrymmet avsett för särskilda
upplysningar i det elektroniska dokumentet
skall anges orden ”periodisk deklaration”
samt uppgift om vilken kalendervecka
varorna frigjordes och datum för söndagen i
den kalenderveckan. TFS 2006:9.
53 f §
När 53 b – 53 e tillämpas ska Tullverkets
kontroll av att tulldeklarationerna lämnas in i
tid göras genom att den bokföring som avses
i 51 § begärs in. TFS 2006:9

genom att en ny tulldeklaration (meddelande
TQR) lämnas. Den nya deklarationen ersätter
automatiskt den gamla.
I de fall handläggningen av ärendet, på
begäran av deklaranten, påbörjats innan
deklarationsfristen löpt ut samt då
deklarationsfristen löpt ut måste rättelse ske
genom särskilt meddelande till Tullverket.
En begäran om rättelse enligt andra
stycket ska vara skriftlig och lämnas på ett
blad av enhetsdokumentet om inte Tullverket
medger annat.
Nuvarande paragraf upphävs och ersätts av
en ny genom denna författning.
53 e §
För att kontrollera att tulldeklarationerna har
lämnats in i tid i de fall befrielse från att
lämna anmälan medgetts med tillämpning av
artikel 266.2 första stycket b i förordning
(EEG) nr 2454/93 får Tullverket begära att
den bokföring som avses i 51 d § lämnas in.
Nuvarande paragraf upphävs och ersätts av
en ny genom denna författning.
53 f §
Paragrafen och det allmänna rådet upphör att
gälla genom denna författning.

Allmänna råd
[2463 F:1] Kontrollerna bör i förekommande fall
genomföras av den kundansvarige enligt kap. 7 §.

12 kap.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

26 §
En ansökan om tillstånd till lokalt
klareringsförfarande för egen användning
eller för ombud i enlighet med artiklarna
253.4, 253b.1 och 283 i förordning (EEG) nr
2454/93 ska göras på blanketten Ansökan om
tillstånd att använda förenklade förfaranden
(Tv 760.60). Ansökan ska vara underskriven.
Om sökanden är en juridisk person ska
ansökan vara underskriven av en behörig
firmatecknare.

26 §
En ansökan om tillstånd till lokalt
klareringsförfarande i enlighet med artiklarna
253.4, 253b.1 och 283 i förordning (EEG) nr
2454/93 ska göras på blanketten Ansökan om
tillstånd att använda förenklade förfaranden
(Tv 760.60). Ansökan ska vara underskriven.
Om sökanden är en juridisk person ska
ansökan vara underskriven av en behörig
firmatecknare.
Av artikel 283 i förordning (EEG) nr

Tillstånd medges endast om sökanden har
tillstånd till elektronisk uppgiftslämning vid
export.
Av artikel 283 i förordning (EEG) nr
2454/93 framgår att den som innehar ett
tillstånd till lokalt klareringsförfarande kallas
”godkänd exportör”. TFS 2009:6.
Allmänna råd
Allmänna råden har upphört att gälla enligt
TFS 2009:2.
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. TFS 2009:2.

2454/93 framgår att den som innehar ett
tillstånd till lokalt klareringsförfarande kallas
”godkänd exportör”.

Ändringen innebär att andra stycket och det
allmänna rådet upphävs.

28 §
En godkänd exportör kan anmäla varor till
export genom att skicka ett elektroniskt
dokument (meddelande UGE) till Tullverket.
Dokumentet ska innehålla de uppgifter som
anges i bilaga B. Ett sådant dokument utgör
en tulldeklaration i enlighet med artikel
285.2 i förordning (EEG) nr 2454/93.
En godkänd exportör kan också anmäla
varor till export genom att föra in varorna i
bokföringen och skicka det elektroniska
meddelandet Anmälan lokalt
klareringsförfarande (meddelande ALE) till
Tullverket. Bokföringen och ALEmeddelandet ska innehålla de uppgifter som
anges i bilaga B. ALE-meddelandet utgör en
underrättelse i enlighet med artikel 285a.1 i
förordning (EEG) nr 2454/93. Tullverket kan
vid stora volymer av noteringar i bokföringen
i tillståndet till lokalt klareringsförfarande
meddela att en anmälan ska lämnas för flera
noteringar i bokföringen aggregerat.
Transporten får påbörjas när den
godkände exportören genom ett
svarsmeddelande från Tullverket har
meddelats om att anmälda varor har frigjorts
för export.
Av artikel 285a.1a framgår att varor under
angivna villkor kan anmälas till export
genom att varorna förs in i bokföringen.
Bokföringen ska innehålla de uppgifter som
anges i bilaga B. Även om varor frigörs med
tillämpning av detta stycke ska varor på
begäran av Tullverket med en timmes varsel
istället anmälas till export enligt andra
stycket i denna paragraf.
Nuvarande paragraf upphör och ersätts av en
ny genom denna författning.

28 a §
Den godkände exportören skall genom en
elektronisk exportdeklaration med samtidig
begäran om tullklarering (meddelande UGE)
underrätta exporttullkontoret om sändningar
som skall exporteras. Meddelandet utgör
därvid sådan anmälan som avses i artikel
285.1 a i förordning (EEG) nr 2454/93.
Underrättelsen skall innehålla uppgift om
godslokalkod samt tidpunkt då transporten
skall påbörjas.
Transporten får påbörjas när den
godkände exportören genom ett
svarsmeddelande från tulldatasystemet har
informerats om att ärendet har klarerats,
såvida inte exporttullkontoret har meddelat
att transporten inte får påbörjas. TFS
2007:13.
28 b §
Tullverket kan medge befrielse från kravet
att lämna underrättelse enligt artikel 285.2 i
förordning (EEG) nr 2454/93 för
exportsändningar vars värde uppgår till högst
3 000 kronor.
Av artikel 285.2 andra stycket i nämnda
förordning framgår att införandet av varorna
i den godkände exportörens bokföring skall
gälla som frigörande av varorna för export.
TFS 2007:13.
Allmänna råd
Kvalitetssäkring av företagets rutiner bör
som regel vara en förutsättning för att medge
befrielse från kravet att lämna underrättelse.
TFS 2003:1.

29 §
Bestämmelserna i 11 § gäller när det lokala
klareringsförfarandet tillämpas.
TFS 2009:2.
30 §
Om den godkände exportören finner att en

28 a §
Vid indirekt export ska en godkänd exportör
anmäla varor till export enligt 28 § första
stycket.

28 b §
Av artikel 793.1 i förordning (EEG) nr
2454/93 framgår det att ett
exportföljedokument ska uppvisas
tillsammans med de varor som frigjorts för
export för Tullverket vid utfartstullkontoret.
När bestämmelserna i 28 § första och tredje
stycket tillämpas ska ett EAD användas som
exportföljedokument.
När bestämmelserna i 28 § andra och tredje
stycket tillämpas ska ett exportföljedokument
i enlighet med förlagan i bilaga E användas.
När bestämmelserna i 28 § fjärde stycket
tillämpas ska dokument enligt den godkände
exportörens tillstånd till lokalt
klareringsförfarande användas. Om
underrättelse har krävts av Tullverket enligt
28 § fjärde stycket ska ett
exportföljedokument i enlighet med förlagan
i bilaga E användas.
Nuvarande paragraf upphör och ersätts av en
ny genom denna författning.
29 §
Bestämmelserna i 11 § gäller när förfarandet
i 28 § första stycket används.
30 §
Om den godkände exportören finner att en

uppgift som lämnats i underrättelsen inte
stämmer med det verkliga förhållandet, skall
han omedelbart meddela detta till
exporttullkontoret.
32 b §
När befrielse från kravet att lämna
underrättelse enligt 28 b § tillämpas för en
exportsändning som lämnar EG:s tullområde
från en annan medlemsstat, skall ett
kommersiellt eller administrativt dokument
användas i stället för blad 3 enligt vad som
anges i 33–35 §§ med undantag av uppgift
om tullid. Dokumentet skall dessutom
innehålla följande uppgifter
– sändningens identifierings- eller
referensnummer i tillståndshavarens
bokföring,
– bokföringsdag och
– varans order- eller fakturanummer eller
annat identifieringsnummer.
Om exporten inte till någon del innebär
transport inom en annan medlemsstat,
behöver den som för ut varan endast styrka
för utfartstullkontoret att varan tillhör en
godkänd exportör som har medgetts befrielse
enligt 28 b §. TFS 2003:1.
Allmänna råd
Att exporterade varor tillhör en godkänd
exportör som har medgetts befrielse från
kravet att lämna underrättelse kan lämpligen
styrkas genom medföljande frakthandling
eller annan handling där tillståndshavarens
namn framgår. TFS 2003:1.
32 c §
En kompletterande tulldeklaration skall inte
lämnas när underrättelse har skett enligt 28 a
§ eller när befrielse från kravet att lämna
underrättelse för en sändning har tillämpats
enligt bestämmelserna i 28 b §. TFS 2003:1.
34 §
I de fall förenklat deklarationsförfarande
tillämpas skall utfartstullkontoret acceptera
ett administrativt eller kommersiellt
dokument som ersätter blad 3 av
enhetsdokumentet, om det inte är helt
uppenbart att dokumentet inte uppfyller
kraven i 33 § och deklaranten själv kan
konstatera detta. TFS 2007:13.
Lokalt klareringsförfarande med

uppgift som lämnats enligt 28 § inte stämmer
med det verkliga förhållandet, ska denne
omedelbart meddela detta till
exporttullkontoret.
32 b §
Paragrafen och det allmänna rådet upphör att
gälla genom denna författning.

32 c §
Paragrafen upphör att gälla genom denna
författning.

34 §
Paragrafen upphör att gälla genom denna
författning.

Kompletterande bestämmelser om lokalt

periodisk deklaration
36 §
En ansökan om tillstånd till lokalt
klareringsförfarande vid export med
periodisk deklaration ska göras till Tullverket
på blanketten Ansökan om tillstånd att
använda förenklade förfaranden (Tv 760.60).
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. TFS 2009:6.
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.
TFS 2009:2.
37 §
Den som getts tillstånd att tillämpa lokalt
klareringsförfarande vid export med
periodisk deklaration är skyldig att följa de
villkor som meddelats i tillståndet. TFS
2007:13.
38 §
Tillståndshavaren ska vara befriad från
kravet att underrätta behörigt tullkontor varje
gång som varor förflyttas enligt vad som
anges i artikel 285a.2 i förordning (EEG) nr
2454/93. TFS 2009:6.
39 §
Tillståndshavaren skall ha en bokföring i en
av Tullverket godkänd ordning.
Tillståndshavaren skall ha sin bokföring så
ordnad att innehållet i varje enskild
försändelse kan identifieras i bokföringen.
Av artikel 285.1 b i förordning (EEG) nr
2454/93 framgår att bokföringen skall ange
bokföringsdatum samt uppgifter som krävs

klareringsförfarande
Ny formulering av rubriken
36 §
Paragrafen och det allmänna rådet upphör att
gälla genom denna författning.

37 §
Paragrafen upphör att gälla genom denna
författning.

38 §
Paragrafen upphör att gälla genom denna
författning.

39 §
När varor frigörs enligt 28 § andra och tredje
stycket ska de bokföras enligt artikel 285a.1
första stycket i förordning (EEG) nr 2454/93.
Det allmänna rådet upphör att gälla genom
denna författning.

för varornas identifiering för att göra det
möjligt för tullmyndigheten att övertyga sig
om att exporten genomförs enligt
föreskrifterna. För att en säker identifiering
skall kunna verkställas krävs att exportens
ordernummer, fakturanummer eller annat
identifieringsnummer anges i bokföringen.
TFS 2007:13.
Allmänna råd
Allmänna råden har upphört att gälla enligt
TFS 2007:13.
40 §
40 §
Om exporten i sin helhet genomförs inom det Paragrafen och det allmänna rådet upphör att
svenska tullområdet behöver för
gälla genom denna författning.
utfartstullkontoret endast på lämpligt sätt
styrkas att varan som exporteras tillhör någon
som har tillstånd till lokalt
klareringsförfarande vid export med
periodisk deklaration.
Om varorna lämnar EG:s tullområde från
en annan medlemsstat får ett kommersiellt
eller administrativt dokument användas i
stället för blad 3 enligt vad som anges i 33—
35 §§. Dokumentet skall dessutom innehålla
följande uppgifter
— exportens identifieringsnummer
(referensnummer) i tillståndshavarens
bokföring,
— bokföringsdag och
— varans order- eller fakturanummer eller
annat identifieringsnummer. TFS 2007:13.
Allmänna råd
Att exporterade varor tillhör en
tillståndshavare som har tillstånd till lokalt
klareringsförfarande vid export med
periodisk deklaration kan lämpligen styrkas
genom medföljande frakthandling eller annan
handling där tillståndshavarens namn
framgår.
41 §
Tillståndshavaren skall sammanställa en
kompletterande tulldeklaration i periodisk
form (periodisk deklaration) för alla varor
som exporterats under en kalendermånad
med stöd av tillståndet. Senast den trettonde
dagen i påföljande månad skall den
periodiska deklarationen lämnas som ett
elektroniskt dokument via EDIFACT

41 §
Vid lokalt klareringsförfarande med
periodisk deklaration ska tillståndshavaren
sammanställa en kompletterande
tulldeklaration i periodisk form (periodisk
deklaration) för alla varor som exporterats
under en kalendermånad med stöd av
tillståndet. Senast den trettonde dagen i
påföljande månad ska den periodiska

(meddelande UFF).
En periodisk deklaration skall lämnas per
bestämmelseland. De uppgifter som den
periodiska deklarationen skall innehålla
framgår av bilaga B och av tillståndet till
lokalt klareringsförfarande vid export. TFS
2007:13.
Allmänna råd
Om exportsändningarna innehåller varor som
klassificeras enligt samma nummer i
Kombinerade nomenklaturen, har samma
bestämmelseland och exporteras under
samma förfarandekod och för vilka i övrigt
gäller samma villkor, bör de i den periodiska
deklarationen sammanräknas till en enda
varupost eller i övrigt så få varuposter som
möjligt. TFS 2007:13.

deklarationen lämnas som ett elektroniskt
dokument via EDIFACT (meddelande UFF).
En periodisk deklaration ska lämnas per
bestämmelseland. Den periodiska
deklarationen ska innehålla de uppgifter som
anges i bilaga B.
Det allmänna rådet upphör att gälla genom
denna författning.

Övergångsbestämmelse
Nuvarande lydelse
-

Föreslagen lydelse
Särskild övergångsbestämmelse om
anmälan i 8 kap. 51 c § och 12 kap. 28 §
andra stycket denna författning.
Den som omfattas av kravet på anmälan till
tullmyndigheterna enligt artikel 266.1 i
förordning (EEG) nr 2454/93 får, utan hinder
av 8 kap. 51 c §, använda det lokala
klareringsförfarandet inom ramen för
tillståndet under tiden fram till dess att
Tullverket meddelar om ett godkännande
enligt 2 kap. 3 b § denna tullordning för
meddelande ALI kan ges eller inte. Varorna
frigörs i dessa fall genom notering i
bokföring. Bokföringen ska innehålla de
uppgifter som anges i bilaga B för
meddelande ALI.
Den som omfattas av kravet på att underrätta
exporttullkontoret om varje bortförande
enligt artikel 285a.1 i förordning (EEG) nr
2454/93 får, utan hinder av 12 kap. 28 §
andra stycket, använda det lokala
klareringsförfarandet inom ramen för
tillståndet under tiden fram till dess att
Tullverket meddelar om ett godkännande
enligt 2 kap. 3 b § denna tullordning för
meddelande ALE kan ges eller inte. Varorna
frigörs i dessa fall genom notering i

bokföring. Bokföringen ska innehålla de
uppgifter som anges i bilaga B för
meddelande ALE.
Möjligheten att använda det lokala
klareringsförfarandet enligt förutsättningarna
som anges i första och andra stycket gäller
enbart för den som
beviljats tillståndet att använda
det lokala klareringsförfarandet före
tidpunkten för den här föreskriftens
ikraftträdande, och
bedriver testverksamhet enligt 2
kap. 3 b § under den tidsperiod som
Tullverket fastställer.
Denna övergångsbestämmelse gäller fram till
och med den 31 maj 2013
Bilaga B
Nuvarande lydelse
Bestämmelser om användning av
Enhetsdokumentet och uppgiftslämnande
i tulldeklarationer m.m.

Föreslagen lydelse
Bestämmelser om användning av
Enhetsdokumentet och uppgiftslämnande
i tulldeklarationer m.m.

Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt
TFS 2009:6.

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 37och 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.
I artiklarna 266, 285, samt 285a i
förordning (EEG) nr 2454/93 finns
bestämmelser om anmälan respektive
underrättelse vid lokalt klareringsförfarande.
Av bilaga A till denna tullordning framgår
vilka blad av Enhetsdokumentet som ska
användas vid anmälan till godkänd
tullbehandling samt i vilka fall en
tulldeklaration kan lämnas elektroniskt. I
artikel 787.2 i förordning (EEG) nr 2454/93
finns bestämmelse om när Enhetsdokumentet
kan användas vid export.

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 till denna tullordning framgår
vilka blad av Enhetsdokumentet som ska
användas vid anmälan till godkänd
tullbehandling samt i vilka fall en
tulldeklaration kan lämnas elektroniskt. I
artikel 787.2 i förordning (EEG) nr 2454/93
finns bestämmelse om när Enhetsdokumentet
kan användas vid export.
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”)]
(Tulldeklarationshandledning) som
innehåller en sammanställning av de
bestämmelser som gäller för användningen
av Enhetsdokumentet och för
uppgiftslämnandet i tulldeklarationer m.m.
[EDhandledningen]
(Tulldeklarationshandledningen) 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.
4 Export från Sverige till tredje land
-----------------------------------------------------4.1.2 Förenklade förfaranden
Godkänd exportör
En elektronisk exportdeklaration enligt 12
kap. 28 a § denna tullordning ska, utöver de
meddelandetekniska uppgifter som framgår
av TDR050, innehålla uppgifter som framgår
av bilaga 30a till förordning (EEG) nr
2454/93 samt uppgifter som motsvarar
följande fält. Om inget annat anges ska
uppgifterna lämnas enligt 4.1.4 och TDR050
eller registreringsskärmbilder, funktioner och
instruktioner i Tullverkets
Internetdeklaration.
1 Första och andra delfältet
2
6
7
8
14
15a
17a

I denna bilaga B finns kompletterande
bestämmelser om användningen av
Enhetsdokumentet och uppgiftslämnandet i
tulldeklarationer m.m. Regelverk för
utformning av elektroniska meddelanden
finns i TDR050 respektive SCTS-NP som
ges ut av Tullverket och finns att tillgå på
Tullverkets webbplats tullverket.se.
För uppgiftslämnarna har Tullverket
sammanställt en användarhandledning
(”Tulldeklarationshandledning”) som
innehåller en sammanställning av de
bestämmelser som gäller för användningen
av Enhetsdokumentet och för
uppgiftslämnandet i tulldeklarationer m.m.
Tulldeklarationshandledningen 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.
4 Export från Sverige till tredje land
-----------------------------------------------------4.1.2 Förenklade förfaranden
Lokalt klareringsförfarande – elektronisk
exportdeklaration med samtidig begäran
om tullklarering (UGE)
En elektronisk exportdeklaration enligt 12
kap. 28 § denna tullordning ska, utöver de
meddelandetekniska uppgifter som framgår
av TDR050, innehålla uppgifter som framgår
av bilaga 30a till förordning (EEG) nr
2454/93 samt uppgifter som motsvarar
följande fält. Om inget annat anges ska
uppgifterna lämnas enligt 4.1.4 och TDR050
eller registreringsbilder, funktioner och
instruktioner i Tullverkets
Internetdeklaration.
1 Första och andra delfältet
2
6
7
8
14

18

Transportmedlets identitet krävs bara
för jordbruksprodukter som omfattas av
exportbidrag

19
21
24
25
26
29
30
31
32
33
34a
35 Uppgift krävs bara när ett
tullagerförfarande avslutas
37
38
40
41
44
46
47 Slag, uppgift krävs bara när exporttull
ska tas ut
Beskattningsgrund, uppgift krävs bara
när exporttull ska tas ut
Avgiftssats, uppgift krävs bara när
exporttull ska tas ut
48 Uppgift krävs bara när exporttull ska tas
ut
49 Uppgift krävs bara när ett
tullagerförfarande avslutas
Lokalt klareringsförfarande med
periodisk deklaration
En kompletterande tulldeklaration enligt 12
kap. 41 § denna tullordning ska, utöver de
meddelandetekniska uppgifter som framgår
av TDR050, innehålla uppgifter i det
elektroniska dokumentet som motsvarar
följande fält. Om inget annat anges ska
uppgifterna lämnas enligt 4.1.4 och TDR050.
1
2
6
7
1

Första och andra delfältet

15a
17a
18 Transportmedlets identitet krävs bara
för jordbruksprodukter som omfattas av
exportbidrag
19
21
24
25
26
29
30
31
32
33
34a
35 Uppgift krävs bara när ett
tullagerförfarande avslutas
37
38
40
41
44
46
47 Slag, uppgift krävs bara när exporttull
ska tas ut
Beskattningsgrund, uppgift krävs bara
när exporttull ska tas ut
Avgiftssats, uppgift krävs bara när
exporttull ska tas ut
48 Uppgift krävs bara när exporttull ska tas
ut
49 Uppgift krävs bara när ett
tullagerförfarande avslutas
Lokalt klareringsförfarande – anmälan
lokalt klareringsförfarande (meddelande
ALE) och frigörande genom notering i
bokföring enligt artikel 285a.1a i
förordning (EEG) nr 2454/931
Underrättelse om varors avgång eller
begäran om frigörande vid export
En underrättelse om varors frigörande enligt
12 kap. 28 § denna tullordning, ska utöver de
meddelandetekniska uppgifter som framgår
av SCTS-NP, innehålla följande uppgifter.

Ändringen innebär att två nya avsnitt, Underrättelse om varors avgång eller begäran om frigörande vid export och Notering i
bokföringen införs

8
14
15a
17a
18 Transportmedlets identitet krävs bara
för jordbruksprodukter som omfattas av
exportbidrag
19
21
24
25
26
29 Frivillig uppgift
31
32
33
34a
35 Uppgift krävs bara när ett
tullagerförfarande avslutas
37
38
40
41
44
46
47 Slag, uppgift krävs bara när exporttull
ska tas ut
Beskattningsgrund, uppgift krävs bara
när exporttull ska tas ut
Avgiftssats, uppgift krävs bara när
exporttull ska tas ut
48 Uppgift krävs bara när exporttull ska tas
ut
49 Uppgift krävs bara när ett
tullagerförfarande avslutas
4.1.3 Varor för vilka handelsstatistiska
uppgifter inte behöver lämnas
------------------------------------------------------

Om inget annat anges ska uppgifterna anges
enligt 4.1.6 och SCTS-NP.
LRN
Taxebestämmande dag
Klareringsenhet
Särskild omständighet, kod
Betalningssätt för transportkostnader, kod
Lastplats, kod
Kommersiellt referensnummer
Bestämmelseland
Container
Containernummer
Aktiva transportmedlets identitet vid gräns
Godsets förvaringsplats
Total bruttovikt
Avsändare/exportör
Mottagare
Deklarant
Ombud
Antal förseglingar
Förseglingsidentitet
Utfartstullkontor
Varubeskrivning
FN-kod för farligt gods
Godsmärkning
Kollislag, kod
Antal kolli/delar
Tid. handlingar
Bilagda handlingar
Notering i bokföringen
En notering i bokföringen enligt artikel 285a
i förordning (EEG) nr 2454/93 ska innehålla
de uppgifter som krävs för det särskilda
förfarandet enligt tabell 7 i bilaga 30 a. Om
artikel 14b.3 och artikel 182b i förordning
(EEG) nr 2454/93 är tillämpliga ska
dessutom noteringen i bokföringen innehålla
de uppgifter som anges i kolumnen AEO
Summarisk utförseldeklaration i tabell 5 i
bilaga 30 a. Av de förklarande
anmärkningarna till denna tabell framgår att
medlemsstaterna kan avstå från att begära in
vissa uppgifter om dessa i stället kan lämnas
i den kompletterande deklarationen. Följande
uppgifter behöver inte finnas i noteringen i
bokföringen.
Transportdokumentnummer

Valutakod
Märken
Varukod
Nettovikt
Referensnummer för förenklade förfaranden
Tillståndsnummer
Underskrift/Bestyrkande
Person som inger den summariska
deklarationen
Kod för andra särskilda omständigheter
Lokalt klareringsförfarande med
periodisk deklaration
En kompletterande tulldeklaration enligt 12
kap. 41 § denna tullordning ska, utöver de
meddelandetekniska uppgifter som framgår
av TDR050, innehålla uppgifter i det
elektroniska dokumentet som motsvarar
följande fält. Om inget annat anges ska
uppgifterna lämnas enligt 4.1.4 och TDR050.
1 Första och andra delfältet
2
6
7
8
14
15a
17a
18 Transportmedlets identitet krävs bara
för jordbruksprodukter som omfattas av
exportbidrag
19
21
24
25
26
29 Frivillig uppgift
31
32
33
34a
35 Uppgift krävs bara när ett
tullagerförfarande avslutas
37
38
40
41
44
46

47

Slag, uppgift krävs bara när exporttull
ska tas ut
Beskattningsgrund, uppgift krävs bara
när exporttull ska tas ut
Avgiftssats, uppgift krävs bara när
exporttull ska tas ut
48 Uppgift krävs bara när exporttull ska tas
ut
49 Uppgift krävs bara när ett
tullagerförfarande avslutas
4.1.3 Varor för vilka handelsstatistiska
uppgifter inte behöver lämnas
-----------------------------------------------------4.1.6 Uppgifter som ska anges i
underrättelsen, lokalt
klareringsförfarande
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 samt under 4.1.5, ska
uppgifterna i en underrättelse vid lokalt
klareringsförfarande lämnas enligt nedan
samt på det sätt som anges i SCTS-NP
LRN (Tullid)
Här ska anges det lokala referensnumret
(LRN (tullid)).
Använd ombuds tillstånd
Om ombudet använder sitt tillstånd till lokalt
klareringsförfarande anges ”J.
Undantag kompletterande deklaration
Om underrättelsen inte kommer att
efterföljas av en kompletterande deklaration
anges ”J.
Taxebestämmande dag
Här ska anges datum för noteringen i
bokföringen.
Klareringsenhet
Uppgiften anges när meddelandet ZKL ska
skickas till tredje part.
Särskild omständighet, kod
Här ska anges kod i de fall särskild
omständighet åberopas..

Betalningssätt för transportkostnader, kod
Ange med kod hur transportkostnaden
betalas.
Koder finns i bilaga 30a till förordning
(EEG) nr 2454/93.
27 Lastplatskod
Ange med kod den plats som klareringsbevis
ZKL ska sändas till.
Antal förseglingar
Ange antalet förseglingar i förekommande
fall.
Förseglingsidentitet
Ange förseglingarnas identifieringsnummer.
31 Varubeskrivning
Varubeskrivningen är den normala
handelsbenämningen på varan. Allmänna ord
som samlastning, allmän last eller delar
godtas inte. Den får dock lämnas med en
övergripande karaktär om sändningen inte
omfattas av krav på uppgiftslämning för
säkerhet och skydd.
Tidigare handlingar
Här anges referens till noteringen i
bokföringen.
Bilagda handlingar
Ange kod för vilken typ av
transportdokument som omfattar
varutransporten ut ur EU, samt
identifieringsnummer för detta dokument.
Koder finns i kodförteckningen i Taric
Söksystem, vilken finns tillgänglig på
Tullverkets webbplats.
6 Import till Sverige från tredje land
-----------------------------------------------------6.1.2 Förenklade förfaranden
-----------------------------------------------------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

6 Import till Sverige från tredje land
-----------------------------------------------------6.1.2 Förenklade förfaranden
-----------------------------------------------------Lokalt klareringsförfarande
Anmälan om varors ankomst eller begäran
om varors övergång till fri omsättning
En anmälan enligt 8 kap 51 c § denna
tullordning, ska utöver de

inget annat anges skall fälten fyllas i
enligt 6.1.4 och TDR050.
1 Första och andra delfältet
2
6
7
8
14
15a
19
21 Aktiva transportmedlets nationalitet vid
gränspassagen
25
26
30
31
34a
35
37
40 Frivillig uppgift
44
49 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
Första och andra delfältet
2
6
7
8
12 Frivillig uppgift
14
15a
20 Frivillig uppgift
22
24
31
32

meddelandetekniska uppgifter som framgår
av SCTS-NP, innehålla följande uppgifter.
Om inget annat anges ska uppgifterna anges
enligt 6.1.5 och SCTS-NP.
Taxebestämmande dag
Avsändnings-/Exportland
Godsets förvaringsplats .
Avsändare
Mottagare
Deklarant
Ombud
Tidigare handling
Notering i bokföringen
En notering i bokföringen enligt 8 kap 51 d
denna tullordning ska innehålla uppgifter
enligt tabell 7 i bilaga 30 a till förordning
(EEG) nr 2454/93. Av de förklarande
anmärkningarna till denna tabell framgår att
medlemsstaterna kan avstå från att begära in
vissa uppgifter om dessa i stället kan lämnas
i den kompletterande deklarationen. Följande
uppgifter behöver ej finnas i noteringen i
bokföringen.
Transportdokumentnummer
Valutakod
Märken
Varukod
Bruttovikt
Förfarande, andra delfältet
Nettovikt
Varans pris
Referensnummer för förenklade förfaranden
Tillståndsnummer
Särskilda upplysningar
Underskrift/Bestyrkande
Kompletterande tulldeklaration
(meddelandeTQN)
En elektronisk kompletterande
tulldeklaration enligt 8 kap. 53 a, 53 b eller
53 c § denna tullordning ska, utöver de
meddelandetekniska uppgifter som framgår
av TDR050, innehålla uppgifter som
motsvarar följande fält. Om inget annat
anges ska fälten fyllas i enligt 6.1.4 och
TDR050.

33
34a
35
36
37
38
39
40
41
42
44
46
47 Slag
Beskattningsgrund
Avgiftssats
48
Kompletterande tulldeklaration
(meddelandeTQN)
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
12
14
15a
19
20
21
22
24
25
26
30
31
32
33

Första och andra delfältet

Frivillig uppgift

Frivillig uppgift
Aktiva transportmedlets identitet vid
gränspassagen

1 Första och andra delfältet
2
6
7
8
12 Frivillig uppgift
14
15a
19
20 Frivillig uppgift
21 Aktiva transportmedlets identitet vid
gränspassagen
22
24
25
26
30
31
32
33
34a
35
36
37
38
39
40 Här anges det eller de MRN som
Tullverket lämnat som svar på anmälan
6.1.2. Om befrielse från anmälan
medgetts lämnas i stället uppgift om
referens till notering i bokföringen
41
42
44
46
47 Slag
Beskattningsgrund
Avgiftssats
48
49 Uppgift krävs bara när ett
tullagerförfarande avslutas
Ofullständiga deklarationer
------------------------------------------------------

34a
35
36
37
38
39
40
41
42
44
46
47 Slag
Beskattningsgrund
Avgiftssats
48
49 Uppgifts krävs bara när ett
tullagerförfarande avslutas
Ofullständiga deklarationer
-----------------------------------------------------6.1.4 Uppgifter som ska anges i de olika
fälten

6.1.4 Uppgifter som ska anges i de olika
fälten i tulldeklarationen
6.1.5 Uppgifter som ska lämnas i anmälan
lokalt klareringsförfarande
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 samt under 6.1.4, ska
uppgifterna i en anmälan vid lokalt
klareringsförfarande lämnas enligt nedan
samt på det sätt som anges i SCTS-NP
Taxebestämmande dag
Här anges datum för noteringen i
bokföringen
Godsets förvaringsplats
Här ska anges godslokalkod enligt tillståndet
till lokalt klareringsförfarande. Koden består
av tre bokstäver och talar om på vilket lager
varan finns
Tidigare handling
Här anges referens till notering i
bokföringen.

Bilaga E

En helt ny bilaga, bilaga E införs genom denna författning
Bilaga E
Bestämmelser om användning av exportföljedokument lokalt klareringsförfarande EAD-LKF och
uppgifter som ska framgå av dokumentet
1 Inledande bestämmelser
I 12 kap 28 b § denna tullordning finns bestämmelser om att ett exportföljedokument ska användas. I denna
bilaga E finns kompletterande bestämmelser om användningen av Exportföljedokument lokalt
klareringsförfarande och en förlaga. Regelverk för utformning av elektroniska meddelanden finns i TDR050
respektive SCTS-NP som ges ut av Tullverket och finns att tillgå på Tullverkets webbplats tullverket.se.
Exportföljedokumentet innehåller uppgifter som gäller för hela underrättelsen och för en varupost. De
upplysningar som exportföljedokumentet innehåller ska baseras på uppgifter som kommer från underrättelsen.
Vid behov kommer upplysningarna att ändras av deklaranten/ ombudet och/eller kontrolleras av exportkontoret.
2 Uppgifter som ska framgå av exportföljedokument lokalt klareringsförfarande EAD-LKF
De uppgifter som ingår i Tullverkets beslut om frigörande för export meddelande ZEL ska föras över i
exportföljedokument lokalt klareringsförfarande.
Uppgifter som förmedlas i meddelande ZEL framgår av SCTS-NP.
2.1 Förklarande anmärkningar till och uppgifter (data) i exportföljedokumentet
Utöver bestämmelserna i de förklarande anmärkningarna till bilagorna 30a och 37 ska uppgifterna skrivas ut
enligt följande:
1. MRN (MOVEMENT REFERENCE NUMBER, SÄNDNINGENS REFERENSNUMMER)
MRN ska skrivas ut på första sidan.
Uppgiften ska anges i alfanumerisk form med 18 tecken enligt följande:
Fält
1
2
3
4

Innehåll
De två sista siffrorna för det år
underrättelsen ALE formellt godtas (ÅÅ)
Landkod för exportlandet (alfa 2-landkod enligt
anvisningarna för fält 2 i det administrativa
enhetsdokumentet i bilaga 38
Unikt identifieringsnummer för
exporttransaktion, per år och land
Kontrollsiffra

Typ av fält

Exempel

Numerisk 2

06

Alfabetisk 2

RO

Alfanumerisk 13

9876AB8890123

Alfanumerisk 1

5

Fält 1 och 2 ska fyllas i enligt ovan.
I fält 3 ska ett identifieringsnummer för transaktionen inom ramen för exportkontrollsystemet fyllas i. De
nationella förvaltningarna avgör hur fältet ska användas, men varje exporttransaktion som behandlas under ett år
i ett visst land måste ha ett unikt nummer. De nationella förvaltningar som vill inbegripa de behöriga
myndigheternas kontorsreferensnummer i MRN får använda upp till de första sex tecknen i detta fält för att ange
kontorens nationella nummer.
I fält 4 ska ett värde som är en kontrollsiffra för hela MRN fyllas i. Detta gör det möjligt att upptäcka fel när
hela MRN matas in.
MRN ska även skrivas ut med streckkod, med användning av standarden ’kod 128’, typset ’B’.
2. Säk. Dekl. (S00)
Ange koden S om exportföljedokumentet innehåller säkerhetsrelaterad information annars lämnas fältet tomt.
3. Tullkontor
Exporttullkontorets referensnummer
4. Referensnummer (7)
Ange det lokala referensnumret (LRN) och/eller det unika referensnumret för sändningar (UCR).
LRN: ett lokalt referensnummer, i enlighet med bilaga 37a.
UCR: ett unikt referensnummer för sändningar, i enlighet med bilaga 37,

avdelning II, fält 7.
5. Kod ASO (S32)
Ange kod för andra särskilda omständigheter.
6. Förseglingsinformation
Ange kommersiella förseglingar andra än de som deklareras i datagruppen Förseglingsinformation i meddelande
ALE.
7. Uppgifterna i fältet varupost skrivs ut enligt följande:
UNDG (44/4) – FN-kod för farligt gods.
Såvida inget annat anges i denna tullordning får exportföljedokumentet inte bli föremål för ändringar, tillägg
eller strykningar.

2.2 Förlaga till exportföljedokument lokalt klareringsförfarande EAD-LKF

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS2007:6) om tillämpning av EG:s
exportkontrollsystem
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4§
Tullverket kan efter ansökan medge en
godkänd exportör enligt 12 kap. 26–32 c §§
Tullverkets föreskrifter och allmänna råd
(TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m.
(tullordning) tillstånd att ta emot elektroniskt
exportmedgivande.
Bestämmelserna i denna författning är
tillämpliga för en sådan godkänd exportör
först då den godkände exportören fått
tillstånd att ta emot elektroniskt
exportmedgivande
5§
Av artiklarna 796a–796e i förordning (EEG)
nr 2454/93 framgår hur EAD skall användas.
Vid indirekt export används EAD i stället
för blad 3 av enhetsdokumentet.
Vid direkt export från Sverige används
EAD i stället för blad 3 av enhetsdokumentet
när exportdeklarationen lämnats enligt
normalförfarandet.

4§
Tullverket kan efter ansökan medge en
godkänd exportör enligt 12 kap. Tullverkets
föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20)
om tullförfaranden m.m. (tullordning)
tillstånd att ta emot elektroniskt
exportmedgivande.
Bestämmelserna i denna författning är
tillämpliga för en sådan godkänd exportör
först då den godkände exportören fått
tillstånd att ta emot elektroniskt
exportmedgivande
5§
Vid indirekt export och direkt export från
Sverige används EAD i stället för blad 3 av
enhetsdokumentet om inte annat är
föreskrivet eller anges i reservrutin.

Allmänna råd
En godkänd exportör som fått tillstånd att ta
emot elektroniskt exportmedgivande
bör ta ut ett EAD ur sitt datasystem även vid
direkt export.
Om de deklarerade varorna för export
omfattar punktskattepliktiga varor som
omfattas av ett elektroniskt administrativt
dokument bör deklaranten vid direkt export
särskilt uppmärksamma utfartstullkontoret
om detta. Det kan ske exempelvis genom att
en etikett i avvikande färg med en text som
anger att sändningen omfattar
punktskattepliktiga varor fästs på EAD. TFS
2010:11

Allmänna råd
Om de deklarerade varorna för export
omfattar punktskattepliktiga varor som
omfattas av ett elektroniskt administrativt
dokument bör deklaranten vid direkt export
särskilt uppmärksamma utfartstullkontoret
om detta. Det kan ske exempelvis genom att
en etikett i avvikande färg med en text som
anger att sändningen omfattar
punktskattepliktiga varor fästs på EAD.

