Ansökan om tillstånd till
Tillfällig införsel
EUTEA1
Ankomstdatum och dnr hos Tullverket

Ansökan skickas till:
Tullverket
Box 12854
112 98 STOCKHOLM

3.5.1.1
Eori-nummer2

Sökande (namn och adress)

Kontaktperson för ansökan3
Namn

Telefonnummer

E-post
Ombud för ansökan4 (namn och adress)

Eori-nummer
E-post
Telefonnummer

Varornas ägare (namn och adress)5

E-post
Telefonnummer

Plats där den huvudsakliga bokföringen för tulländamål förs eller är tillgänglig6
Adress

Postnummer

Ort
Typ av bokföring7

Land

Plats där den huvudsakliga bokföringen för tillfällig införsel förs eller är tillgänglig8
Adress

Postnummer

Ort
Typ av bokföring9

Land

Önskat startdatum10

Slutdatum11

Geografisk giltighet12
Belgien

Bulgarien

Cypern

Danmark

Estland

Finland

Frankrike

Grekland

Irland

Italien

Kroatien

Lettland

Litauen

Luxemburg

Malta

Nederländerna

Polen

Portugal

Rumänien

Slovakien

Slovenien

Spanien

Sverige

Tjeckien

Tyskland

Ungern

Österrike

Hänförandetullkontor

Avslutningstullkontor

SE092714 (Stockholm-Arlanda)

SE092714 (Stockholm-Arlanda)
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Importvaror
Varukod

Varubeskrivning

Varornas kvantitet

Identifiering av varor13

Varornas värde

Likvärdiga varor

kod:

Ja, kod:

Närmare uppgifter om planerad verksamhet14
Varukod

Varubeskrivning

Varornas kvantitet

Identifiering av varor13

Varornas värde

Likvärdiga varor

kod:

Ja, kod:

Närmare uppgifter om planerad verksamhet14
Varukod

Varubeskrivning

Varornas kvantitet

Identifiering av varor13

Varornas värde

Likvärdiga varor

kod:

Ja, kod:

Närmare uppgifter om planerad verksamhet14
Varukod

Varubeskrivning

Varornas kvantitet

Identifiering av varor13

Varornas värde

Likvärdiga varor

kod:

Ja, kod:

Närmare uppgifter om planerad verksamhet14
Varukod

Varubeskrivning

Varornas kvantitet

Identifiering av varor13

Varornas värde

Likvärdiga varor

kod:

Ja, kod:

Närmare uppgifter om planerad verksamhet14
Plats/platser för användning
Adress

Postnummer

Ort

Land

Garantier
Referens nr15:

Garantibelopp16:

Ansökningsdatum17:

Garantitullkontor:

Bifogade handlingar18
Beskrivning

Datum

SE092714 (Stockholm-Arlanda)

Överföring av rättigheter och skyldigheter19
Tid för avslutande av förfarandet
Period:
Om perioden är längre än 12 månader, lämna en motivering

Tv 721.65 Utgåva 7 April 2019

EUTEA, 3.5.1.1

Sida 2 av 4

Ytterligare uppgifter20
Samtycke till offentliggörande i förteckningen över tillståndshavare21
Underskrift22
Ort

Datum

Namnteckning av behörig firmatecknare eller person med fullmakt.

Namnförtydligande

Separat bilaga med ytterligare information är bifogat (hänvisa till den rubrik/avsnitt som kompletteringen
gäller).
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EUTEA: Tillfällig införsel.
Eori-nummer: Skriv den sökandes Eori-nummer. Den sökande är det företag som tillståndet ska utfärdas för.
3 Kontaktperson för ansökan: Ange en kontaktperson för frågor kring ansökan. Förutom namnet ska även
kontaktpersonens telefonnummer eller e-postadress (helst en funktionsbrevlåda) anges.
4 Ombud för ansökan: Om sökande använder sig av ett ombud vid inskickandet av ansökan om tillstånd ska
en enskild fullmakt för uppdraget bifogas ansökan.
5 Varornas ägare: Där så är tillämpligt enligt den tillämpliga artikeln: ange namn på och adress till ickeunionsägaren av de varor som ska hänföras till förfarandet för tillfällig införsel.
6 Plats där den huvudsakliga bokföringen för tulländamål förs eller är tillgänglig: Uppge
besöksadressen där företaget övergripande tullbokföring förvaras. Från bokföringen ska det vara möjligt för
tullmyndigheten att övervaka och kontrollera all verksamhet som omfattas av tillståndet i fråga (t.ex. företagets
affärsbokföring eller skattebokföring). Denna information ska inte begäras in om sökande är en godkänd
ekonomisk aktör (AEO).
7 Typ av bokföring, för huvudsakliga bokföringen: Ange det system och den programvara som används för
den huvudsakliga bokföringen för tulländamålet, det vill säga affärsbokföring, skattebokföring eller annan
bokföring.
8 Plats där den huvudsakliga bokföringen för tillfällig införsel förs eller är tillgänglig: Uppge
besöksadressen där företagets bokföring förvaras. Uppgiften ska identifiera den plats där bokföringen förs för
de varor som tillståndet används för.
9 Typ av bokföring, för den huvudsakliga bokföringen för förfarandet tillfällig införsel: Ange det system
och den programvara som används för bokföringen för förfarandet tillfällig införsel.
10 Önskat startdatum: Frivillig uppgift
11 Slutdatum: Den längsta tiden varor kan få kvarstå under tillfällig införsel är max 24 månader.
12 Geografisk giltighet: Ange de länder som tillståndet ska tillämpas i.
13 Identifiering av varor: Följande koder ska användas för att identifiera varorna:
1. serienummer eller tillverkningsnummer
2. anbringande av plomberingar, förseglingar, klämmor eller annan särskiljande märkning
4. provtagning, illustrationer eller tekniska beskrivningar
5. utförande av analyser
6. informationsdokument för att underlätta temporär export av varor som sänds från ett land för
tillverkning, förädling eller reparation i ett annat land (endast lämplig för passiv förädling)
7. andra identifieringsmetoder (förklara vilka identifieringsmetoder som används)
8. avsaknad av identifieringsåtgärder enligt artikel 250.2 b i kodexen (endast lämplig för tillfällig införsel)
14 Närmare uppgifter om planerad verksamhet: Beskriv arten av den planerade användningen av de varor
som ska hänföras till förfarandet. Ange vilken artikel (Kompletteringsförordningen (EU) nr 2015/2446 art 208236) som bör tillämpas för att varorna ska kunna omfattas av fullständig befrielse från importtullar. Vid ansökan
om att få omfattas av fullständig befrielse från importtullar i enlighet med artikel 229 eller 230: Ge en
beskrivning av de varor som ska produceras samt ange mängderna av dessa varor.
15 Ange referensnummer: Ange referensnummer för tillstånd till samlad garanti.
16 Ange garantibelopp: Ange det garantibelopp som motsvarar den del av referensbeloppet för tillfällig
införsel.
17 Ange ansökningsdatum: Om ni har ansökt om tillstånd för samlad garanti men inte fått tillståndet beviljat
än ange ansökningsdatumet för tillstånd för samlad garanti.
18 Bifogade handlingar: Lämna information om vilken typ av handlingar du bifogar till ansökan och datum då
dessa handlingar utfärdades. Om handlingen innehåller en fortsättning på information som påbörjas i något fält
på ansökan ska du hänvisa till det aktuella fältet.
19 Överföring av rättigheter och skyldigheter: Rättigheterna och skyldigheterna för den person som är
ansvarig för förfarandet när varor har hänförts till ett särskilt förfarande, dock ej förfarandet för transitering, får
helt eller delvis överföras till en annan person som uppfyller villkoren för det berörda förfarandet.
20 Ytterligare uppgifter: Ange eventuella ytterligare uppgifter som är av värde för det sökta tillståndet.
21 Samtycke: Ange (ja/nej) om sökanden samtycker till att i den offentliga förteckningen över tillståndshavare
lämna ut följande uppgifter om det tillstånd han/hon ansöker om: Tillståndshavare, Typ av tillstånd, Första
giltighetsdatum eller, i förekommande fall, giltighetstid, Medlemsstat där den beslutande tullmyndigheten finns,
Behörigt tullkontor/Övervakningstullkontor.
22 Underskrift : För att vi ska kunna behandla din tillståndsansökan måste du skriva ut ansökan och låta en
behörig firmatecknare underteckna den. Skicka sedan din ansökan tillsammans med bifogade handlingar till
Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm.
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