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Information angående ´Medgivande och utlämning´ (CWPR) och ´Meddelande om bortförande´ (TSPR) 

I projekt ”Tullager” tog Tullverket fram två nya meddelanden som succesivt ersätter dagens elektroniska 

utlämningssedel (UTL). Dessa meddelanden är CWPR som skickas till tullager och TSPR som skickas till 

anläggningar för tillfällig lagring.  

Från början användes CWPR och TSPR endast när varor som ligger på tullager eller tillfällig lagring hänförs till 

tullagerförfarandet. Dvs. varor som antingen ska flyttas från ett tullager till ett annat tullager eller varor som 

ska flyttas från en anläggning för tillfällig lagring till ett tullager.  

När tekniska specifikationer för de elektroniska meddelanden som ingår i tullagerprocessen togs fram gjordes 

detta baserat på den version av lagstiftningen som gällde då. Detta gäller både de meddelanden som berör den 

aktör som vill hänföra varor till tullagerförfarandet och de meddelanden som berör lagerhavaren (den aktör 

som driver ett tullager eller en anläggning för tillfällig lagring). Ett CWPR- eller TSPR-meddelande som skickades 

från Tullverket till lagerhavaren baserades alltså alltid på information som Tullverket fått in i en 

tullagerdeklaration (Deklaration för hänförande till tullagerförfarandet). Detta innebär att informationen i 

CWPR och TSPR följer samma struktur, begrepp, format och dataelementsnummer som övriga meddelanden i 

tullagerprocessen. 

I systemet för import baseras uppgiftslämningen på en senare version av lagstiftningen som trädde i kraft 2021 

vilket återspeglas i tekniska specifikationer, deklarationshandledningar m.m. Den största skillnaden mellan den 

version av lagstiftningen som tullagersystemet baseras på och den version som importsystemet baseras på är 

att alla dataelementsnummer är utbytta. Från formatet 0/00 till formatet 00 00 000 000, t.ex. har Bruttovikt 

bytt från 6/5 till 18 04 000 000. Utöver detta skiljer sig de olika versionerna av lagstiftningen åt i struktur, 

begrepp och format samt att vissa dataelement försvunnit och vissa tillkommit. 

När det gäller meddelandena CWPR och TSPR har Tullverkets beslutat att använda de befintliga meddelandena 

även för att skicka ut information baserat på en importdeklaration. Detta för att minimera påverkan på både 

näringslivet och Tullverket. Det är dock några saker som behöver förtydligas. 

 

1. Det är möjligt att vissa justeringar av CWPR och TSPR behöver göras i kommande faser av import då vi 

t.ex. inför förenklad deklaration. Detta får vi återkomma till när området analyserats klart.   

 

2. CWPR och TSPR kommer att uppgraderas enligt gällande lagstiftning i samband med att övriga 

meddelanden i tullagerprocessen uppgraderas. Tidpunkt för detta är inte fastställt men ligger 

åtminstone ett par år framåt i tiden. 

 

3. I de fall varor deklareras för ett förfarande som fortfarande hanteras i TDS skickar Tullverket 

fortfarande UTL-meddelandet enligt teknisk specifikation TDR050 till berört lager. 

 

 

  



 

Förtydligande av hur nuvarande versioner av CWPR och TSPR kommer användas när de baseras på information 

i en importdeklaration: 

 

Tidigare dokument 

Förenklad deklaration/Tidigare dokument 

Klassen ´Förenklad deklaration/Tidigare dokument´ (i tullagerdeklaration) respektive ´Tidigare dokument´ (i 

importdeklarationen) kan deklareras både på huvudnivå och varupostnivå. När uppgiften deklareras på 

huvudnivå i en tullagerdeklaration ligger uppgiften på Declaration-nivå i XML-schemat. När uppgiften 

deklareras på huvudnivå i en importdeklaration ligger uppgiften på GoodsShipment-nivån i XML-schemat. I 

CWPR och TSPR ligger uppgiften på Declaration-nivån precis som i tullagerdeklarationen. Detta innebär att när 

CWPR och TSPR baseras på informationen i en importdeklaration hämtas uppgiften från GoodsShipment-nivån 

i importdeklarationen och placeras in på Declaration-nivån i CWPR resp. TSPR.  

Förenklad deklaration/Tidigare dokument – Dokumentkategori  

´Dokumentkategori´ är en uppgift som finns i en tullagerdeklaration men inte i en importdeklaration. Enligt 

strukturbilagan för CWPR resp. TSPR är detta ett obligatoriskt element. För att inte ställa till det för de 

mottagare av dessa meddelanden som validerar obligatoriska element kommer ett dummy-värde ´Z´ anges i 

detta element när meddelandena baseras på information i importdeklarationer. 

Förenklad deklaration/Tidigare dokument – Tidigare dokumenttyp 

´Tidigare dokumenttyp´ hade till en början formatet an..3 enligt strukturbilagan för CWPR resp. TSPR. När dessa 

meddelanden baseras på informationen i importdeklarationer kommer fyra tecken att skickas ut i detta 

element. I nyare versioner av strukturbilagorna är formatet ändrat till an..4. Detta innebär ingen förändring av 

XML-schemat men skulle kunna påverka systemen som tar emot dessa meddelanden. 

Varukod 

När CWPR och TSPR baseras på en ’Hänförande till tullagerförfarandet - Standarddeklaration’ 

Varukoden i en ’Hänförande till tullagerförfarandet - Standarddeklaration’ består av 8 tecken. Uppgiften 

skickas in i Classification/ID med en kvalificerare ´KNR´ i Classification/IdentificationTypeCode.  

När CWPR och TSPR skickas ut anges varukoden i Classification/ID med kvalificerare ´KNR´. 

 

När CWPR och TSPR baseras på en ’Import – Standardtulldeklaration’ 

Varukoden i en ’Import – Standardtulldeklaration’ består av 10 tecken. Uppgiften skickas in i tre 

repetitioner av Classification/ID. En repetition med de första 6 tecknen av varukoden i kombination med 

kvalificerare ´HSU´, en repetition med de 2 följande tecknen av varukoden i kombination med kvalificerare 

´KNR´ och en repetition med de sista 2 tecknen av varukoden i kombination med kvalificerare ´TAR´. 

När CWPR och TSPR skickas ut kommer hela varukoden på 10 tecken (de tre delarna tillsammans) att anges 

i en repetition av Classification/ID med kvalificerare ´TAR´. 

 

När TSPR baseras på en ’Import - Tulldeklaration för lågvärdeförsändelser’ 

Varukoden i en ’Import - Tulldeklaration för lågvärdeförsändelser’ består av 6 tecken. Uppgiften skickas in i 

Classification/ID med en kvalificerare ´HSU´ i Classification/IdentificationTypeCode. 

När TSPR skickas ut anges varukoden i Classification/ID med kvalificerare ´HSU´. 

 

  



 

Containernummer 

I en tullagerdeklaration kan containernummer anges på både huvudnivå och varupostnivå. När CWPR/TSPR 

baseras på en sådan deklaration kommer de containernummer som deklarerats på huvudnivå skickas ut på 

huvudnivå och de containernummer som deklarerats på varupostnivå skickas ut på varupostnivå. 

I en importdeklaration anges alla containernummer på huvudnivå. För varje containernummer anges med 

varupostreferenser vilka varuposter det aktuella containernumret berör. När CWPR/TSPR baseras på en sådan 

deklaration skickas alla containernummer ut på huvudnivå men där finns inte uppgiften ´Varupostreferens’ som 

anger vilka varuposter som berörs av respektive containernummer. 

Kollislag 

När CWPR och TSPR baseras på informationen i en deklaration som inte innehåller dataelementet ´Kollislag´ 

kommer kod ´NA´ anges som kollislag. Detta blir t.ex. aktuellt i en TSPR när det gäller ´Import – Tulldeklaration 

för lågvärdeförsändelser´. 

Förfarande 

I en ´Import – Tulldeklaration för lågvärdeförsändelser´ finns inte dataelementen för att ange förfarandekoder. 

Eftersom deklarationstypen bara får användas för förfarande 4000 kommer denna kod skickas ut i det 

utgående TSPR-meddelandet.  

 


