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Förlag till ändring av Tullverkets föreskrifter 
och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfa-
randen m.m. (tullordning). 
 

Del 1  

 

Förslag på lydelse efter ändring, TO kap. 19 13§ 
Tulltaxerings beslut och andra beslut om skatt och avgift som 

fastställs av Tullverket meddelas genom tulldatasystem i 

samma handling som tullräkningen och, i vissa fall, även 

genom ett särskilt meddelande. Meddelandet innehåller 

de uppgifter den, som är betalningsskyldig för mervär-

desskatt vid import, behöver för att beräkna mervär-

desskatt. Besluten skall anses meddelade den dag då tullräk-

ningen ställs ut. I tullräkningen meddelas även beslut som 

innebär att skatt och avgift inte ska tas ut. Underrättelse om 

beslut om tulltillägg, där krav på betalning i förekommande 

fall framställs genom tullräkning, sker enligt särskilt förfa-

rande. 

 

Del 2 

 

Förslag på lydelse efter ändring, TO bilaga B av-
snitt 6.1.4 fält 8,44 och 47  
 

Fält 8: Mottagare 

 

Mottagarens fullständiga namn och adress ska anges. 

För en mottagare, som har tilldelats tillstånd med tilläggssiff-

ror (två tecken) och som har ett EORI-nummer utfärdat i Sve-

rige, ska utöver EORI-numret tilläggssiffrorna anges för att 

åberopa tillståndet. 
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För en mottagare som är en fysisk person som saknar EORI-

nummer men har svenskt personnummer ska landkod SE 

anges, följt av personnummer. 

För en mottagare som är en fysisk person, som varken har 

EORI-nummer eller svenskt personnummer, ska landkod en-

ligt avdelning II i bilaga 38 till förordning (EEG) nr 2454/93 

anges, följt av födelsedatum (ÅÅÅÅMMDD). 

Om mottagaren är en fysisk person och det sammanlagda 

värdet av sändningen är högst 10 000 kronor räcker det att 

mottagarens fullständiga namn och adress anges. Vid elektro-

nisk uppgiftslämning ska dock i sådant fall korrekt person-

nummer eller 000000-0000 anges, utöver landkod enligt av-

delning II i bilaga 38 till nämnda förordning. 

Följande gäller för  den som deklarerar en förfarandekod, som 

avser varor som ska levereras  till ett annat EU-land: 

– Vid köp ska den som deklaranten eller, vid indirekt ombud-

skap enligt artikel 5 i förordning (EEG) nr 2913/92, upp-

dragsgivaren sålt varan till i det andra EU-landet anges som 

mottagare. EORI-nummer ska anges även för mottagare som 

enligt artikel 1.12 i förordning (EEG) nr 2454/93 inte utgör 

ekonomisk aktör, förutom i de fall som avses i fjärde stycket 

ovan. 

– Vid överföring av varan till ett annat EU-land utan att köp 

har skett ska deklaranten eller, vid indirekt ombudskap enligt 

artikel 5 i förordning (EEG) nr 2913/92, uppdragsgivaren 

anges som mottagare. 

Med köp förstås detsamma som med leverans av varor i arti-

kel 14 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 

2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt. 

 

Fält 44: Särskilda upplysningar/Bilagda handling-

ar/Certifikat och tillstånd 

 

Om deklarationen avser varor enligt flera olika fakturor ska 

samtliga fakturanummer anges i  första varuposten. Uppgiften 

kan lämnas i den kompletterande deklarationen. 

Följande gäller för den som deklarerar en förfarandekod som 

avser varor som, efter övergången till fri omsättning, ska 

stanna i Sverige: 



  TFS  

 3 

– Vid indirekt ombudskap enligt artikel 5 i förordning (EEG) 

nr 2913/92 ska uppdragsgivarens registreringsnummer till 

mervärdesskatt , om denne är registrerad till mervärdesskatt i 

Sverige, anges  i en av varuposterna. Uppgiften kan lämnas i 

den kompletterande deklarationen.  

Följande gäller för den som deklarerar en förfarandekod  som 

avser varor som, efter övergången till fri omsättning, ska le-

vereras till ett annat EU-land: 

– Uppgifter ska lämnas när varorna anmäls till övergång till 

fri omsättning. Uppgifter ska lämnas i samtliga varuposter. 

Förenklad deklaration kan användas. Detsamma gäller ofull-

ständig deklaration, om villkoren för att använda en sådan är 

uppfyllda. Vad som gäller om en förenklad deklaration eller 

en ofullständig deklaration omfattar både varor som ska leve-

reras till ett annat EU-land och som ska stanna i Sverige 

framgår av fjärde stycket. 

– Både registreringsnumret till mervärdesskatt i Sverige och 

registreringsnumret till mervärdesskatt i det andra EU-landet 

ska anges, när det är ett krav enligt rådets direktiv 

2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt 

system för mervärdesskatt.   

   De fall där detta krävs är de som avses i 3 kap. 30 a § första 

stycket 1 och 3 kap. 30 a § fjärde stycket mervärdesskattela-

gen (1994:200).  

   Det registreringsnummer till mervärdesskatt i det andra EU-

landet som ska anges är registreringsnumret på den mottagare 

som anges i fält 8 (Mottagare).  

– Om det inte krävs att köparen är registrerad till mervär-

desskatt i det andra EU-landet enligt ovan nämnda direktiv, 

ska EORI-nummer eller landkod följt av födelsedatum anges. 

Om ett tillfälligt nummer har tilldelats enligt fält 8 (Motta-

gare) i avdelning II.C i bilaga 37 till förordning (EEG) nr 

2454/93, ska det av tulltjänsteman anges att ett tillfälligt 

nummer har tilldelats. 

   De fall där det inte krävs att köparen är registrerad till mer-

värdeskatt i det andra EU-landet är de som avses i 3 kap. 30 a 

§ första stycket 2–4 och andra stycket mervärdesskattelagen. 

Om den som avses i 3 kap. 30 a § första stycket 2–4 mervär-

desskattelagen är registrerad till mervärdesskatt i det andra 

EU-landet trots att detta inte krävs ska registreringsnumret till 
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mervärdesskatt anges. Uppgiften ska lämnas i samtliga varu-

poster.   

   Med köp förstås detsamma som med leverans av varor i 

artikel 14 i rådets direktiv 2006/112/EG.  

– Om avsikten är att arbete ska utföras på varan efter över-

gången till fri omsättning, men innan den ska levereras till det 

andra EU-landet ska uppgifter lämnas om  

• vilket arbete som ska utföras,  

• när arbetet beräknas vara klart,  

• var arbetet ska utföras och  

• det företag som ska utföra arbetet. 

Följande gäller om en förenklad deklaration eller en ofull-

ständig deklaration, i de fall villkoren för att använda en 

ofullständig deklaration är uppfyllda, omfattar både varor 

som ska levereras till ett annat EU-land och varor som ska 

stanna i Sverige: 

– I deklarationen för övergång till fri omsättning ska förfa-

randekod anges för de varor som efter övergången till fri om-

sättning ska levereras till ett annat EU-land. I övrigt gäller 

vad som framgår av tredje stycket. 

   

Om en omsättning har skett under den tid varor varit place-

rade i tillfälligt lager eller tullager ska, enligt 18 b § första 

stycket mervärdesskatteförordningen (1994:223), uppgift om 

detta  lämnas till Tullverket. Med omsättning förstås det-

samma som med leverans av varor i artikel 14 i rådets direk-

tiv 2006/112/EG.  

Utöver de koder som enligt avdelning II i bilaga 38 till för-

ordning (EEG) nr 2454/93 ska användas för fält 44 finns de 

nationella koder som ska användas i detta fält i kodförteck-

ningen i Taric Söksystem, vilket finns tillgängligt på Tullver-

kets webbplats. 
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Fält 47: Avgiftsberäkningar 

 

Om flera skatter eller avgifter utgår skrivs dessa under 

varandra. Ordningsföljden ska vara 1. Tull på industriproduk-

ter 2. Tull på jordbruksprodukter 3. Övriga (mervärdesskatt 

ska stå sist). 

 

Första kolumnen (Slag) 

 

Utöver de koder som enligt avdelning II i bilaga 38 till för-

ordning (EEG) nr 2454/93 ska användas för fält 47 (Slag) 

finns i Tullverkets föreskrifter (TFS 2006:30) om avgiftsko-

der bestämmelser om nationella koder som ska användas när 

det i en tulldeklaration ska anges ett avgiftsslag. Dessutom 

ska den nationella koden 1MT, anges i de fall mervärdesskatt 

ska betalas och redovisas till Skatteverket enligt 5 kap. 11 a § 

tullagen. 

 

Andra kolumnen (Beskattningsgrund) 

När nationell kod 1MT ska anges i första kolumnen ska som 

beskattningsgrund anges ett monetärt tullvärde. Med monetärt 

tullvärde avses varans värde för tulländamål, beräknat enligt 

förordning (EEG) nr 2913/92, uttryckt i svenska kronor. Det 

monetära tullvärdet ska anges även i de fall tull efter värdet 

deklareras. 

 

 

 

 


