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 Datum Dnr 

Cecilia Olsson 
Kommunikationsavdelningen 
cecilia.olsson@tullverket.se 2022-05-10 EXT 2022 - 736 
   

   

 

Postadress Besöksadress Tel Fax 

Box 12854    
112 98  STOCKHOLM  0771-520 520 vxl  

 

MINNESANTECKNINGAR EXTERNT REFERENSGRUPPSMÖTE 
NYTT IMPORTSYSTEM, STANDARDTULLDEKLARATION 

Tid:  10 maj klockan 13.00-14.00 

Plats:  Digitalt möte via Skype 

Närvarande:  Linus Magnusson (KGH, Transportindustriförbundet), Tomas 
Isacsson och Emil (Ecus), Martin Ulvegärde (Ericsson), Pontus 
Malmberg (IKEA), Petra Wilson (DHL Express, Expressföretagen), 
Birgitta Enhage (DHL Express, Expressföretagen) 
 
Deltagare från Tullverket: Katarina Nordberg, Birgitta Axelsson, 
Mattias Andersson, Thomas Hult, Linus Fredriksson, Cecilia 
Olsson 
 

  

Inledning 

Tullverket hälsade alla välkomna till detta sista möte med den externa 
referensgruppen för standardtulldeklaration. Dagens möte har fokus på införandet 
av standardtulldeklaration import och deltagarna har möjlighet att ställa de frågor 
de har kring införandet. 
 

Tidplan 

Den övergripande tidplanen för standardtulldeklaration ser ut som följer. 
 
31 december 2022 – införandeperioden tar slut. Standardtulldeklarationer för 
övergång till fri omsättning ska lämnas i det nya importsystemet. 
 
Februari 2023 – Funktionalitet för att lämna standardtulldeklarationer för särskilda 
förfaranden och särskilda skatteområden införs. 
 
1 juli 2023 – Alla typer av standardtulldeklarationer ska lämnas i det nya 
importsystemet. 
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Information om standardtulldeklaration för särskilda förfaranden finns publicerat 
under Framtida tullhantering på tullverket.se. Dessa sidor kommer att uppdateras 
efter hand.  
 

Externt införande 

Slutdatum för övergång till standardtulldeklaration för övergång till fri omsättning 
är den 31 december 2022. Tänk på att vi har lägre bemanning under sommaren 
vilket kan innebära längre handläggningstider. Planera utifrån detta genom att 
skicka in eventuella ansökningar i god tid. Slutprov för kund har publicerats på 
tullverket.se och viss testverksamhet pågår. I dagsläget är det en systemleverantör 
som har ett färdigutvecklat system. Vi uppmanar er att ha en tät dialog med er 
systemleverantör för att få en tydlig plan över ert införande. 
 

 

Frågor och kommentarer 

Fråga: Uttag från tullager och krav på att ange exportör. Exportör är inte 
obligatoriskt i tullagerdeklarationen. Hur ska tullagerinnehavaren hantera sin 
bokföring – ska den kompletteras med exportör. Det finns kunder som har massor 
med upplägg – ska de lägga ner tid på att komplettera bokföringen. 
 
Svar: Vi arbetar med den frågan och återkommer med svar samt publicerar svaret i 
FAQ:n på tullverket.se. 
 
Fråga: Vid import där köparen är en privatperson, ska detta anges i 
tulldeklarationen?  
 
Svar: Köparen ska anges om den skiljer sig åt från importören. Vi ska titta på 
frågan och se om vi kan förtydliga informationen. 
 
Fråga: Kommer det fler utbildningar? 
 
Svar: Gårdagens webbseminarium kommer att publiceras på tullverket.se. 
 
Fråga: Hur kommer utskriften att se ut? 
 
Svar: Det finns ingen mall för utskrift men EU-kommissionen tittar på frågan. Man 
hade en tanke om att göra detta arbete samtidigt som transitföljedokumentet men 
det är först sent 2023 som detta kan finnas på plats. Diskussionen fortsätter på 
kommissionsnivå. 
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Fråga: Det innebär att layouten kommer att se helt olika ut för hur uppgifterna 
presenteras. Det har dykt upp problem redan idag i andra medlemsstater med att 
utskrifterna inte godkänts. 
 
Svar: Vi är medvetna om detta och det bästa vore givetvis om det fanns en 
gemensam mall. 
 

Avslutning 

Tullverket tackade deltagarna för att aktivt ha bidragit i utvecklingsarbetet. 
Minnesanteckningar från mötet publiceras på tullverket.se.  
 
 
 

https://www.tullverket.se/sv/foretag/samradochsamverkan/dialogforum/nyttimportsystemstandardtulldeklaration.4.153f8c8c16ffad23c22f61.html

