ANSÖKAN om tillstånd att upprätta deklarationer om
ursprung på fakturor eller andra kommersiella dokument

Ansökan sänds till:
Tullverket
Box 12854
112 98 Stockholm

Tullverkets Dnr/Tillståndsnummer

Ansökan om tillstånd att upprätta ursprungsdeklaration,
fakturadeklaration och/eller EUR-MED-fakturadeklaration enligt
villkoren i de bestämmelser om förmånstull som avses i artikel
56 punkt 2 d) och e) i förordning (EU) nr 952/2013, vid export
av varor som omfattas av bestämmelserna.
Upplysningar kan lämnas av TULLSVAR på tel. 0771 - 520 520
3.5.1.6

Ansökningsdatum

Sökande
Sökande (namn, postadress)

Person-/Organisationsnr
Telefonnummer (även riktnummer)
E-post

Kontaktperson

Besöksadress

Denna ansökan gäller
Export från Sverige (Besvara frågorna i avsnitt A)
Export från andra medlemsländer i Europeiska unionen (Besvara frågorna i avsnitten A och B)
Behörig firmatecknare ska skriva under ansökan i avsnitt D. Bifoga handlingar som anges i avsnitt C.
A. Frågor som ska besvaras av samtliga sökande
Är företaget återförsäljare och/eller tillverkare av de exportvaror för vilka deklarationer enligt denna ansökan kan komma att upprättas?
Observera att ett tullklareringsombud inte kan få tillstånd att upprätta deklarationer om ursprung.
Har företaget egen tillverkning inom EU och i så fall var sker den?
Ange aktuella avsändningsorter i Sverige.
Till vilka länder exporterar ni varor för vilka deklarationer om ursprung kan upprättas?
På vilket sätt förser ni för närvarande era kunder med ursprungsintyg?
Hur ofta exporterar ni varor för vilka deklarationer om ursprung kan upprättas?
Vilken eller vilka personer inom företaget ansvarar för upprättandet av deklarationer om ursprung?
På vilket sätt följer de ansvariga förändringarna på frihandelsområdet?
På vilket sätt kan de ansvariga kontrollera att deklarationer om ursprung endast upprättas för varor som uppfyller ursprungsreglerna?
Lämna en rutinbeskrivning.?
Var förvaras styrkande handlingar?
Var förvaras lagerredovisningen?
Ange exempel på varuslag (varubeskrivning och HS-nummer) för vilka deklarationer om ursprung kan komma att upprättas.
Varubeskrivning
HS-nummer
Varubeskrivning
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B. Uppgifter som ska lämnas av företag som ansöker om tillstånd att upprätta ursprungsdeklaration,
fakturadeklaration och/eller EUR-MED-fakturadeklaration vid export från annan medlemsstat
Namn och adress till de företag/anläggningar, från vilka exporten kommer att ske.
Ange om något av dessa företag/anläggningar redan har ett tillstånd att upprätta ursprungsdeklaration, fakturadeklaration och/eller EUR-MEDfakturadeklaration utfärdat i respektive land samt, i så fall, varför detta tillstånd inte kan användas.
Ange för vilka varuslag och vilka varuflöden tillståndet är tänkt att användas.
Även vid export från annan medlemsstat ska ni ha kontroll över fakturering, varuflöde och att deklarationer om ursprung endast upprättas för
varor som uppfyller ursprungsreglerna. Beskriv ert företags rutiner för denna kontroll genom exempel och dokument.

C. Följande handlingar ska bifogas ansökan
Handelsföretag:
Kopior av dokument som styrker ursprunget för ett representativt urval av de exportvaror som ni för
närvarande intygar ursprunget för, enligt följande:
- om varan är inköpt i Sverige eller annan EU-medlemsstat: leverantörsdeklaration och inköpsfaktura
eller
- om varan är inköpt i något annat land med vilket EU har frihandelsavtal: uppgift om tullid och inköpsfaktura
Kopior av fakturor och ursprungsintyg som åtföljt tidigare exporter av samma slags varor.
Tillverkande företag:
Ursprungsdokumentation för ett representativt urval av de exportvaror som ni för närvarande intygar
ursprunget för. Sådan dokumentation ska innehålla:
- uppgift om tillämplig ursprungsregel,
- ursprungskalkyl som visar hur ursprungsregeln uppfylls,
- en beskrivning av tillverkningen,
- exempel på hur det är möjligt att i lagerbokföringen identifiera materialens ursprung,
- ursprungsintyg för material, i den utsträckning det krävs med hänsyn till tillämplig ursprungsregel, enligt följande:
om materialet är inköpt i Sverige eller annan medlemsstat:
leverantörsdeklaration och inköpsfaktura
eller
om materialet är inköpt i något annat land med vilket EU har frihandelsavtal:
uppgift om tullid och inköpsfaktura.
Kopior av fakturor och ursprungsintyg som åtföljt tidigare exporter av samma slags varor.

D. Underskrift
Särskild försäkran (om tillämpligt, markera i rutan)

☐

Vi önskar vara befriade från skyldigheten att underteckna ursprungsdeklaration, fakturadeklaration och EUR-MED-fakturadeklaration och
avger följande försäkran:
Vi åtar oss samma fulla ansvar för varje av oss upprättad deklaration om ursprung, som om den undertecknats av oss
för hand.
Upplysningar till enskilda näringsidkare (enskilda firmor)
Alla som har tillstånd hos Tullverket ingår i vårt kundregister. Registret Personuppgifter (namn, adress och personnummer) som jag lämnar i
denna ansökan får behandlas för publicering på Tullverkets
publicerar vi på vår webbplats, tullverket.se. Information om dig som
webbplats.
är enskild näringsidkare (dvs. din firma är registrerad på ditt
personnummer) publicerar vi inte på webbplatsen utan att du har
lämnat ditt samtycke.
Ja
Nej
Information om behandling av personuppgifter, se upplysningarna nedan.

Vi förbinder oss att iaktta de villkor som kommer att föreskrivas i tillståndet.
Underskrift (firma och namnteckning av behörig firmatecknare)

Namnförtydligande

Separat bilaga med ytterligare information är bifogad (hänvisa till den rubrik/avsnitt som kompletteringen gäller).

Tv 786.19 Utgåva 12 Juli 2018

Sida 2 av 3

Behandling av personuppgifter för enskilda näringsidkare (dvs. enskilda firmor
som är registrerade på personnummer)
Publiceringen av personuppgifterna
Tullverkets kundregister innehåller person- eller företagsnamn, adress och registreringnummer på alla
som har tillstånd hos Tullverket. Registreringsnumret består av organisationsnummer eller
personnummer och tilläggssiffror. Registret publicerar vi på tullverket.se. För dig som är enskild
näringsidkare innebär framställning av registret och publiceringen på tullverket.se att vi behandlar dina
personuppgifter.
Varför ska uppgifterna publiceras?
Det är främst ombud som fått i uppdrag av en importör eller exportör att göra en tulldeklaration som
använder kundregistret på webbplatsen. Genom registret får ombudet enkelt tillgång till vissa uppgifter
om importören eller exportören som det behöver för att göra tulldeklarationen.
Du bestämmer
Ange om vi får behandla dina personuppgifter för publicering på tullverket.se.
Se upplysningar i rutan på första sidan (Upplysningar till enskilda näringsidkare).
Bestämmelserna om samtycke till behandling av personuppgifter finns i artikel 7 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende
på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av
direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).
Personuppgiftsansvarig
Tullverket är den personuppgiftsansvarige som bestämmer ändamålet med publiceringen av
kundregistret på tullverket.se.
Om du har några frågor om behandlingen av personuppgifter för publicering i kundregistret kan du
vända dig till:
Tullverket
Box 12854
112 98 STOCKHOLM
0771-520 520
tullverket@tullverket.se
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