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Föreskrifter 

om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd 

(TFS 2016:2) om en tullordning; 
 

beslutade den 27 april 2022.  

 

Tullverket föreskriver1 med stöd av 1 kap. 5 § och 3 kap. 17 § tullförord-

ningen (2016:287) i fråga om Tullverkets föreskrifter och allmänna råd 

(TFS 2016:2) om en tullordning 

dels att avsnitt 6.5 i bilaga B upphävs,  

dels att 9 kap. 1 § ska ha följande lydelse,  

dels att det i författningen ska införas en ny bilaga, bilaga D, med 

följande lydelse. 

 

9 kap. Särskilda förfaranden  

 

Tullager 

 

1 §  Inventering av de varor som lagras under tullagerförfarandet på en 

anläggning för lagring i tullager ska ske minst en gång per år, om inget 

annat tidsintervall framgår av tillståndet. 

 

 

 

Denna författning träder i kraft den 1 juni 2022. 

 

TULLVERKET 

 

FREDRIK HOLMBERG 

 

Jenny Larsson Vestlin 

(Kontrollavdelningen) 
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Bilaga D 

 

Bestämmelser om uppgiftslämning i standardtulldeklaration för hän-

förande till tullagerförfarandet enligt bilaga D i kommissionens dele-

gerade förordning (EU) 2015/2446 

 

1 Inledande bestämmelse 

Denna bilaga innehåller kompletterande bestämmelser om uppgiftsläm-

ning och om vilka B-uppgifter som inte behöver lämnas i standardtullde-

klaration för hänförande till tullagerförfarandet. 

 

2 Lämna uppgifter  

B-uppgifter (uppgifter som medlemsstaterna enligt kompletteringsförord-

ningen kan välja att inte kräva) som anges i denna bilaga behöver inte 

lämnas i standardtulldeklaration för hänförande till tullagerförfarandet. 

Övriga B-uppgifter är obligatoriska att lämna. 

 

De nationella koder som anges i kodförteckningen i Tulltaxan ska använ-

das, utöver de koder som regleras i annan författning.  

 

Uppgifter ska lämnas enligt vad som anges i de tekniska regelverken 

SCTS-CWHOA och SCTS-CWHOP som publiceras av Tullverket för 

deklarationer som lämnas från system till system alternativt enligt Tull-

verkets e-tjänster för deklarationer som lämnas från människa till system.   

 

3 Standardtulldeklaration för hänförande till tullagerförfarandet 

Följande B-uppgifter krävs inte: 

 4/4 Avgiftsberäkning-avgiftsunderlag  

 5/9 Kod för destinationsregion  

 6/14 Varukod – KN-nummer  

 6/15 Varukod – Taric-nummer  

 6/16 Varukod – Taric-tilläggsnummer 

 6/17 Varukod – Nationella tilläggsnummer  

 7/4 Transportsätt vid gränsen  

 7/5 Transportsätt inrikes  

 8/5 Transaktionens art 

 

 

 

 

 


