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DEFINITIONER OCH FÖRKORTNINGAR
Följande definitioner används i hela användarguiden:
Begrepp

Definition

Tillstånd

Åtgärd av tullmyndigheterna i fråga om tullagstiftningen för att ta ställning i ett visst fall,
och då denna åtgärd har rättslig verkan för den eller de berörda personerna (artikel 5.39 i
unionens tullkodex). Ett tillstånd från tullmyndigheterna krävs för användning av
förfarandet för aktiv eller passiv förädling, enligt artikel 211.1 a i kodexen.

Ekonomisk aktör

En person som i sin näringsverksamhet är involverad i verksamhet som omfattas av
tullagstiftningen (artikel 5.5 i unionens tullkodex). Kallas i detta sammanhang även för
”näringsidkare”.

Innehavare (av tillståndet)

Den eller de juridiska person(er) som ett beslut utfärdas för. Detta kan även avse
innehavarens ombud för INF.

Tullmyndighet

De tullförvaltningar i medlemsstaterna som ansvarar för tillämpningen av
tullagstiftningen samt alla andra myndigheter som enligt nationell lagstiftning har
befogenhet att tillämpa viss tullagstiftning (artikel 5.1 i unionens tullkodex).

Beslutande tullmyndighet

Den tullmyndighet som är behörig att 1) fatta beslutet och 2) handlägga beslutet.

Övervakningstullkontor

Det tullkontor som anges i tillståndet och som är behörigt att övervaka ett särskilt
förfarande.

Utförseltullkontor

Det behöriga tullkontoret på den plats från vilken varorna lämnar unionens tullområde
till en destination utanför unionens tullområde.

Tullkontor för övergång till fri
omsättning

Utan att det påverkar bestämmelserna för särskilda förfaranden: ett tullkontor som anges
i ett tillstånd där formaliteterna för övergång till fri omsättning ska genomföras för varor
som införs i unionens tullområde.

Avslutningstullkontor

Ett tullkontor som anges i tillståndet för ett särskilt förfarande, som har behörighet att
frigöra varor till ett påföljande tullförfarande eller att ta emot deklarationen eller anmälan
om återexport för avslutande av det särskilda förfarandet.

Exporttullkontor

Det tullkontor där formaliteterna för en tulldeklaration om export ska genomföras eller
där en deklaration om återexport ska inges för varor som förs ut ur Europeiska unionens
tullområde.

Hänförandetullkontor

Ett tullkontor som anges i tillståndet för ett särskilt förfarande, som har behörighet att
frigöra varor för ett särskilt förfarande.

BPM

Affärsprocessmodell

CCN, CCN2

Kommissionens gemensamma kommunikationsnät

CDS/CDMS

System för (förvaltning av) tullbeslut

CS/RD2

Huvudkontorets referensdatasystem

Eori

Registrering och identifiering av ekonomiska aktörer

EU CTP

EU-tullportal för näringsidkare

INF

Standardiserat utbyte av uppgifter

IP, IPO

Aktiv förädling, tillstånd till aktiv förädling

IT

Informationsteknik

OP, OPO

Passiv förädling, tillstånd till passiv förädling

SP

Särskilda förfaranden
INF för särskilda förfaranden är det begrepp som används för att definiera det system
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Begrepp

Definition
som är tillgängligt för tulltjänstemän
Särskild portal för näringsidkare

STP

Särskild INF-portal för näringsidkare avser användargränssnittet för ekonomiska aktörer
och andra personer

TATAFng

Ramverk för den tekniska strukturen för tillämpning av taxa, den nya generationen

TP

Portal för näringsidkare
Unionens tullkodex, kallad kodexen
-

UCC, UCC DA och UCC IA

Den delegerade akten samt genomförandeakten om unionens tullkodex, även kallade
-

UUM&DS

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013

kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446
kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447

Systemet för enhetlig användaradministration och digital signatur

4

1 INLEDNING
1.1 DENNA GUIDE
Huvudsyftet med detta dokument är att skapa en användarguide. Avsikten är att tillhandahålla dokumentation
som ska användas av slutanvändarna, tulltjänstemännen för det centrala systemet för INF för särskilda
förfaranden och näringsidkarna för EU-tullportalen för näringsidkare, för att hjälpa dem att förstå
affärsaspekterna av informationsbladet för särskilda förfaranden.
När man har tillgång till systemet förklaras de olika funktionerna och åtgärderna i en hjälpfil eller användarguide
som innehåller information om vad de olika knapparna gör. Denna särskilda, detaljerade användarguide är
tillgänglig direkt i systemet genom hjälpfunktionen och på huvudsidan för INF-systemet på Europeiska
kommissionens webbplats.

1.2 VAD ÄR INF?
INF är standardiserat utbyte av uppgifter för hantering av standardiserad information som skapats för
förfaranden för aktiv och passiv förädling. Ett standardiserat utbyte av uppgifter hanteras av olika roller vid
tullkontoren (se processflödet längre fram). Informationen hanteras för att beräkna tullskulden och de tullavgifter
som inte behöver betalas och för att kontrollera kriterierna för likvärdighet eller att den huvudsakliga
omvandlade produkten har bearbetats med de varor som hänförts till förfarandet för aktiv förädling.
Tillståndshavaren ska tillhandahålla INF-registret med de dataelement som anges i bilaga 71-05 i den delegerade
förordningen till kodexen. Andra dataelement som anges i denna bilaga ska tillhandahållas av det berörda
tullkontoret.
Tullkontoren i fråga ska använda den information som mottas till att beräkna importtullar och tullfrihet, t.ex. för
att kontrollera vilka kvantiteter av icke-unionsvaror som frigjorts i unionens tullområde.
Bakgrund
Innan INF-systemet infördes tillhandahölls informationsbladen i pappersform och behövde stämplas av
tulltjänstemän.
För att förenkla användningen av INF-blad beslutades det att upprätta ett it-system för INF, med rättslig grund i
unionens tullkodex samt i den delegerade förordningen och genomförandeförordningen. Detta INF-system
utformades även för att minska pappersförbrukningen, garantera likabehandling av ekonomiska aktörer, förkorta
tidsåtgången för logistik och förfaranden för export och import samt göra det enklare för tullen att övervaka och
hantera de särskilda systemen.
Eftersom unionens tullkodex och den därtill hörande delegerade förordningen och genomförandeförordningen
inte föreskrev omedelbara INF-bestämmelser infördes en övergångsperiod enligt beskrivningen i de delegerade
övergångsakterna. Under den perioden kunde fyra sorters INF-formulär användas:
-

-

INF1 för aktiv förädling med import följt av export (IM/EX), som används för att tillhandahålla
information till avslutningstullkontoret avseende beräkningen av tullskulden, garantibeloppet eller
tillämpningen av handelspolitiska åtgärder.
INF9 för aktiv förädling med import följt av export (IM/EX), som används för att kontrollera kriterierna
för likvärdighet eller att den huvudsakliga omvandlade produkten har bearbetats med de varor som
hänförts till förfarandet för aktiv förädling.
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-

-

INF5 för aktiv förädling med export följt av import (EX/IM), som används för att kontrollera att
mängden icke-unionsvaror som importeras motsvarar mängden unionsvaror som införlivas i den
exporterade produkten och beräkna den tull som inte behöver betalas.
INF2 för passiv förädling med export följt av import (EX/IM), som används för att kontrollera om de
huvudsakliga omvandlade varorna omfattades av de exporterade varorna och beräkna tullskulden när
varor som hänförts till förfarandet för passiv förädling importeras på unionens tullområde.

Övergångsperioden avslutades den 1 juni 2020 och INF-systemet togs i drift. I INF-systemet används inte längre
den terminologi som använts i pappersformulär för INF. Sedan den 1 juni 2020 omfattar INF-systemet, med ett
enda elektroniskt formulär, alla fall som tidigare hanterades med olika INF-blad: INF för aktiv förädling och INF
för passiv förädling, vart och ett för import följt av export respektive export följt av import.
I bilaga 71-05 (i den delegerade förordningen till unionens tullkodex) görs en åtskillnad mellan ”Ett
standardiserat utbyte av uppgifter (INF) mellan tullmyndigheterna krävs ännu inte, men
övervakningstullkontoret ska göra de relevanta INF-dataelementen tillgängliga i det elektroniska systemet för
standardiserat utbyte av uppgifter” som avsnitt A, och ”Ett standardiserat utbyte av uppgifter (INF) mellan
tullmyndigheterna krävs, men INF-dataelementen är ännu inte tillgängliga i det elektroniska systemet för det
standardiserade utbytet av uppgifter” som avsnitt B.
Avsnitt B handlar om begäranden av uppgifter mellan tullmyndigheter (enbart) för att fastställa
importtullbeloppet efter ett förfarande för aktiv förädling med import följt av export (IM/EX). Enligt artikel
181.1 är det inte obligatoriskt med ett standardiserat utbyte av uppgifter för aktiv förädling med import följt av
export (IM/EX) som involverar en medlemsstat, men om en tullmyndighet begär uppgifter om ett förfarande för
aktiv förädling med import följt av export (IM/EX) som involverar en medlemsstat ska övervakningstullkontoret
tillhandahålla uppgifterna med hjälp av INF-systemet.
Exempel på ett tillstånd för flera medlemsstater: ett tillstånd för förfarande för aktiv förädling med import följt
av export (IM/EX) som är giltigt i en medlemsstat A för vilken tullskulden gäller i en annan medlemsstat B. Det
behöriga tullkontoret i medlemsstat B kontaktar övervakningstullkontoret i medlemsstat A med hjälp av ett INFförfarande enligt avsnitt B.
Aktiv förädling
Aktiv förädling innebär att icke-unionsvaror importeras för att förädlas i unionens tullområde genom en eller
flera förädlingsprocesser (tillverkning, reparation). När dessa varor importeras omfattas de inte av importtull,
andra skatter som har att göra med importen, såsom moms, punktskatt, eller handelspolitiska åtgärder, i den mån
de inte förbjuder införsel av varor i eller utförsel av varor ur unionens tullområde.
Passiv förädling
Passiv förädling avser förädling av unionsvaror utanför unionens tullområde som, när de återförs till unionen
som förädlade produkter, kan övergå till fri omsättning. Tull behöver endast betalas på det mervärde som tillförts
utanför unionens tullområde. Under vissa omständigheter, huvudsakligen när det gäller reparation inom ramen
för garanti, är återimporten tullfri.

1.2.1 FÖRDELAR MED SYSTEMET
•
•
•
•

Inga fler pappersbaserade kontroller
Omfattar förfaranden för aktiv och passiv förädling med import följt av export (IM/EX) samt aktiv och
passiv förädling med export följt av import (EX/IM)
Harmonisering av de förfaranden som används och av de uppgiftskrav som anges i
affärsprocessmodellerna
Användningen av ett unikt system och en unik portal för näringsidkare, för ekonomiska aktörer och
andra personer
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1.2.2 HÄNVISNINGAR
1.2.2.1 Rättsliga hänvisningar
•
•
•
•
•
•
•

Unionens tullkodex, kapitel 2, avsnitt 1, artikel 6: metoder för utbyte och lagring av uppgifter och
gemensamma uppgiftskrav
Unionens tullkodex, avdelning III, kapitel 1, avsnitt 2, artikel 86: särskilda regler för beräkning av
importtullbelopp
Den delegerade förordningen, artikel 176: standardiserat utbyte av uppgifter och skyldigheter för
innehavaren av ett tillstånd till användning av ett förfarande för förädling
Den delegerade förordningen, artikel 181: standardiserat utbyte av uppgifter
Genomförandeförordningen, artikel 271: elektroniskt system för standardiserat utbyte av uppgifter
Bilaga 71-05 till den delegerade förordningen: dataelement för behandling av ett INF
Unionens tullkodex, artikel 88: Delegering av befogenheter (a)

1.2.2.2 Hänvisningar för sammanhang
•

•

Hänvisning till webbsidan för INF för särskilda förfaranden:
o https://ec.europa.eu/taxation_customs/inf-system-special-procedures_en
o Typ av information: vägledningsdokument, affärsprocessmodeller, frågor och svar,
hänvisningar till systemet.
Hänvisningar till affärsprocessmodellerna på nivå 4:
o https://circabc.europa.eu/w/browse/de2da847-321a-4573-97b7-b34382d892ee

1.3 VEM ÄR DENNA GUIDE AVSEDD FÖR?
Detta dokument är avsett för läsare med olika bakgrund och operativa roller på området för systemet för INF för
särskilda förfaranden. Det kan röra sig om
• nationella förvaltningar inom EU,
• EU-tjänstemän,
• tulltjänstemän inom EU – som användare av systemet för INF för särskilda förfaranden, eller
• EU:s handelssektor – som användare av systemet för EU-tullportalen för näringsidkare eller den särskilda
INF-portalen för näringsidkare.
Syftet med detta avsnitt är att ange de olika berörda parter som representerar slutanvändarna av systemet för INF
för särskilda förfaranden.
Användarna av portalen för näringsidkare (EU-tullportalen eller den särskilda INF-portalen):
•
•

Näringsidkaren, även kallad den ekonomiska aktören, som i detta sammanhang är innehavare av
tillståndet.
Ombudet, en person som kan agera på näringsidkarens vägnar. Enligt vägledningen för medlemsstater
och
handel
(Guidance
for
MSs
and
Trade,
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/guidance_special_procedures_en.p
df) är det endast tillståndshavaren eller dennes direkta ombud som får hänföra varorna, enligt
förklaringen i avsnittet om rättigheter och skyldigheter (”Rights and obligations”).

Användarna av (det centrala) systemet för INF för särskilda förfaranden:
•
•

Tulltjänstemannen vid den beslutande tullmyndigheten.
Tulltjänstemannen vid något av de övriga tullkontor som avses i tillstånden för förfaranden för aktiv
eller passiv förädling utöver den beslutande tullmyndigheten.
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1.4 HUR FUNGERAR SYSTEMET?
Systemet för INF för särskilda förfaranden är ett centralt system, vilket innebär att systemet är framtaget på
unionsnivå och tillgängligt för alla medlemsstater. Det betyder att det finns ett centralt system som gjorts
tillgängligt och ska vara åtkomligt för alla näringsidkare och tulltjänstemän från en och samma ingång.

Figuren nedan visar systemets olika komponenter:

•

•

•

•
•
•

Den ekonomiska aktören (användaren till vänster) måste ha ett giltigt Eori-nummer som hanteras i
EOS-systemet. Dennes inloggningsuppgifter och roller definieras i systemet för enhetlig
användaradministration och digital signatur.
Den ekonomiska aktören har genom UUM&DS åtkomst till EU-tullportalen för näringsidkare, som
används som en unik ingång till flera andra system och planeras omfatta åtkomst till ytterligare system
inom en snar framtid.
Den särskilda INF-portalen för näringsidkare, som är en särskild modul eller funktion inom EUtullportalen för näringsidkare. Åtkomst till den särskilda INF-portalen för näringsidkare ska alltid ske
genom EU-tullportalen för näringsidkare.
Tulltjänstemannens användare (användaren till höger) definieras i kommissionens gemensamma
kommunikationsnät, och hans kontorsroll definieras i huvudkontorets referensdatasystem.
Tulltjänstemannen får åtkomst till användargränssnittet för INF för särskilda förfaranden med sina
inloggningsuppgifter till kommissionens gemensamma kommunikationsnät.
Det centrala systemet för INF för särskilda förfaranden interagerar med information som finns lagrad i
systemet för tullbeslut och i den nya generationens ramverk för den tekniska strukturen för tillämpning
av taxa.

Det finns inga nationella komponenter.

Idén med systemet för INF för särskilda förfaranden är att tillämpa en central strategi där medlemsstaterna
endast använder EU-applikationen. Information som härrör från systemet för tullbeslut, i de fall medlemsstaten
har valt en nationell strategi och lagrar sina tillstånd i sitt eget nationella system, eller en hybridstrategi där en
kombination av nationella tillstånd och EU-tillstånd används, länkas inte automatiskt mellan de olika systemen.
Detsamma gäller för nationella system för import och export där deklarationer lagras. Det planeras ingen strategi
för att koppla samman dessa system under projektets första etapp, enligt visionsdokumentet.
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1.5 PROJEKTETS HUVUDPUNKTER
Kraven för höga nivåer och affärsverksamhet togs fram och offentliggjordes som BPM nivå 2 och nivå 3 i mitten
av 2016.
På grundval av de antagna versionerna av genomförandeförordningen och den delegerade förordningen i
december 2015 utarbetades de preliminära funktionella kraven och offentliggjordes i slutet av 2016 som BPM
nivå 4.
Utvecklingen av systemet för pilotfasen grundade sig på dessa preliminära funktionella krav.
En pilotfas inleddes där sju medlemsstater och ett antal näringsidkare fick använda systemet som en
förproduktionsfas. Alla andra medlemsstater ansluter på datumet för idrifttagande.
Under denna pilotfas omvandlades rekommendationer och korrigeringar från pilotmedlemmarna till uppdaterade
tekniska krav och funktionskrav. Detta medförde ändringsbegäranden, uppdaterade diagram för BPM nivå 4 och
uppdateringar av systemet inför den slutgiltiga produktionen.
Idrifttagandet planeras till juni 2020, i slutet av övergångsperioden.

Dessutom har det inrättats en affärsprojektgrupp med ett antal medlemsstater (främst de som medverkade i
pilotprojektet) och medlemmar i gruppen för näringslivskontakter. Syftet med denna grupp är att utveckla
kommunikationsmaterialet, förbättra systemet med rekommendationer och diskutera vidareutvecklingen av
processen på en taktisk nivå. Detta ska även leda till utvecklingen och genomförandet av andra etappen av
systemet, enligt beskrivningen i visionsdokumentet.

1.6 TILLÄMPNINGSOMRÅDE
Systemet för INF för särskilda förfaranden syftar till att hantera särskilda förfaranden på ett unikt sätt med hjälp
av samma elektroniska informationssystem.
Följande omfattas efter en INF-begäran från näringsidkaren, vilket kallas avsnitt A:
•
•
•
•

Aktiv förädling med import följt av export (IM/EX) som involverar mer än en medlemsstat.
Aktiv förädling med export följt av import (EX/IM) som involverar en eller flera medlemsstater.
Passiv förädling med export följt av import (EX/IM) som involverar en eller flera medlemsstater.
Passiv förädling med import följt av export (IM/EX) som involverar mer än en medlemsstat.
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En särskild funktion i systemet för INF för särskilda förfaranden möjliggör kommunikation mellan
tullmyndigheter (utan att en INF-begäran skickats in av näringsidkaren), vilket kallas avsnitt B:
•

Aktiv förädling med import följt av export (IM/EX) som endast involverar en medlemsstat.

Enligt vad som avses i systemet har INF samband med tullbeslut eller tillstånd och kan även vara på nationell
nivå.

De huvudsakliga affärsprocesserna för INF för särskilda förfaranden är följande:
•
•
•
•
•
•
•
•

Begära INF för att övervaka särskilda förfaranden.
Skapa INF för att övervaka särskilda förfaranden.
Begära INF för att fastställa tullar eller handelspolitiska åtgärder.
Behandla INF.
Ändra INF.
Annullera INF.
Tillhandahålla information om INF till tillståndshavaren.
Läsa INF.
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2 HUR FÅR MAN ÅTKOMST TILL SYSTEMET?
2.1 EU-TULLPORTALEN FÖR NÄRINGSIDKARE OCH DEN SÄRSKILDA
INF-PORTALEN FÖR NÄRINGSIDKARE
Vilka krav finns det på ekonomiska aktörer för att få använda systemet?
Det första kravet för att en ekonomisk aktör ska få använda INF-systemet är att denne har ett giltigt Eorinummer. För att få ett Eori-nummer måste den ekonomiska aktören kontakta den behöriga myndigheten för att
registrera Eori-numret i det land där de huvudsakliga tullaktiviteterna genomförs, såsom godkännandet av
förfarandena för aktiv eller passiv förädling.
Den ekonomiska aktören måste vara identifierad i UUM&DS-systemet, som är ett gemensamt system för
användaradministration på transeuropeisk nivå. Medlemsstaterna ansvarar för identifikationen av användare och
deras förhållande till ekonomiska aktörer i UUM&DS med hjälp av sina nationella system för
användaradministration för ekonomiska aktörer. Ekonomiska aktörer har åtkomst till den särskilda INF-portalen
för näringsidkare genom en modul i EU-tullportalen för näringsidkare via internet.
Ekonomiska aktörer och deras ombud kan endast föra in, begära, läsa eller ändra de uppgifter som har koppling
till deras INF-begäranden, och tillhandahålla ytterligare information om det efterfrågas.

2.1.1 VILKEN TYP AV ÅTKOMST FINNS FÖR EKONOMISKA AKTÖRER?
Ekonomiska aktörer kan antingen själva komma åt och införa information i systemet eller delegera ansvaret för
att utföra tullformaliteterna till någon annan.
Systemet medger följande representation:
•

•

Den ekonomiska aktören kan delegera uppgiften till ett tullombud. I detta fall är den ekonomiska
aktören fortfarande ansvarig för de handlingar som utförs av tullombudet (den utsedda enheten) i den
ekonomiska aktörens namn.
Delegering till anställda utgör alltid ett ”mandat”. Den ekonomiska aktören eller tullombudet har
fortfarande ansvar för de anställdas handlingar.

Mer information om delegeringar för utförande av tullformaliteter finns på webbplatsen https://ec.europa.eu
under godkända ekonomiska aktörer.

2.1.2 VILKA OLIKA ROLLER FINNS?
•
•

•

Consultation role (läsare)
o Endast lästillträde till information om näringsidkaren.
Administrative role (administratör)
o Utarbetar och hanterar utkast.
o Laddar upp och raderar bilagor till utkast.
o Skriver ut uppgifter.
o Hanterar e-postmeddelanden.
Submission role (inmatare)
o Samma som rollen som administratör.
o Kan dessutom mata in INF-begäranden och utföra åtgärder i samband med begärandena.
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2.1.3 HUR FÅR MAN ÅTKOMST TILL SYSTEMET SOM EKONOMISK AKTÖR?
Om du (i egenskap av ekonomisk aktör) behöver få åtkomst till systemet bör du först kontakta tullmyndigheterna
i ditt land, som kan ge dig inloggningsuppgifter till EU-tullportalen för näringsidkare med hjälp av UUM&DSsystemet.

2.2 DET CENTRALA SYSTEMET FÖR INF FÖR SÄRSKILDA
FÖRFARANDEN
De tulltjänstemän som har åtkomst till systemet för INF för särskilda förfaranden måste vara identifierade i
infrastrukturen för kommissionens gemensamma kommunikationsnät. Användare i kommissionens
gemensamma kommunikationsnät är kopplade till en särskild medlemsstat. Medlemsstaterna ansvarar för
identifikationen av användare och tilldelningen av deras användarroller med hjälp av verktygen i kommissionens
gemensamma kommunikationsnät. Tulltjänstemän har åtkomst till användargränssnittet för INF-applikationen
för särskilda förfaranden via kommissionens gemensamma kommunikationsnät.
Åtkomstkontroll till INF-funktionerna auktoriseras ytterligare utifrån deras användarroller. Användarroller
definieras på grundval av organisationens tjänster och ger åtkomst till de funktioner som krävs för utförandet av
de specifika uppgifterna. En användarroll ger åtkomst till all information som ägs av tulltjänstemannens
medlemsstat.

2.2.1 VILKA OLIKA ROLLER FINNS?
•
•
•
•

Skapa
Ändra
Annullera
Hantera INF

2.2.2 HUR

HANTERAR
TULLTJÄNSTEMÄN?

MAN

ÅTKOMSTRÄTTIGHETERNA

Detta
behöver
göras
via
kommissionens
https://customs.ec.europa.eu/taxud/uumds/admin-ext/

gemensamma

FÖR

kommunikationsnät:

2.3 REKOMMENDERADE WEBBLÄSARE
Det finns en mängd olika webbläsare på marknaden, och i och med denna mångfald är det inte alltid möjligt att
utforma systemet så att det fungerar optimalt i alla webbläsare, eftersom informationen inte bara måste synas på
skärmen, utan slutanvändaren måste även reagera på och interagera med den.
De webbläsare som stöds av kommissionen och således rekommenderas för användning av INF-systemet, för att
komma åt såväl portalen för näringsidkare som det centrala gränssnittet för INF särskilda förfaranden, är
följande:
•
•
•

Google Chrome, version 80.0 och senare.
Microsoft Edge, version 44 och senare.
Mozilla Firefox, version 73.0 och senare.

Webbläsare som bygger på äldre teknik, exempelvis Microsoft Internet Explorer, kan visa en del av
informationen korrekt, men kan inte alltid behandla och visa resultatet av den behandlade informationen på ett
korrekt sätt, och stöds därför inte längre.
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2.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT INF
Innan man börjar mata in INF är det bra att ha kunskap om de tillhörande informationssystemen och den
information som används för INF. INF har en stark koppling till följande aspekter:
•
•
•

Information om den ekonomiska aktören.
Det tillstånd för vilket det särskilda förfarandet gäller.
Om varorna eller råvarorna importeras för ett särskilt förfarande eller om de förädlade produkterna
återinförs för ett särskilt förfarande: den information som gjorts tillgänglig i tulldeklarationen.
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3 GUIDE FÖR EKONOMISKA AKTÖRER
För enkelhetens skull benämns den ekonomiska aktören och dess ombud och anställda genomgående som ”den
ekonomiska aktören” i denna guide.

3.1 LOGGA IN I SYSTEMET
Såsom framgår i kapitel 2.1 måste den ekonomiska aktören ha ett giltigt Eori-nummer för att kunna använda EUtullportalen för näringsidkare. Portalsystemet är åtkomligt via internet med följande länk:
https://customs.ec.europa.eu/gtp/
Det är bäst att öppna länken från startsidan för EU-tullportalen för näringsidkare på Europeiska kommissionens
webbplats, eftersom länken kan komma att ändras inom den närmaste framtiden (applikationen heter EUtullportalen för näringsidkare [EU CTP], men den kallades tidigare GTP [generic trader portal])

Eftersom du autentiseras via UUM&DS kommer den första sidan som visas att vara Var kommer du ifrån?
(”Where are you from” – wayf).

Välj området ”Customs” (tull) och det land som du vill autentiseras i. Under typ av aktör väljer du om du
använder systemet som ”Economic operator” (ekonomisk aktör) eller anger när du delegerades av den
ekonomiska aktören.
Detta är de olika alternativen:
•
•

Typ av aktör = ekonomisk aktör (economic operator) som verkar för egen räkning (acting on behalf of
myself).
Första gradens delegering:
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o

o

Typ av aktör = anställd (employee) som verkar på uppdrag av följande fysiska eller juridiska
person med den ekonomiska aktören (direkt) (acting on behalf of the following natural/legal
person with Economic Operator [Directly]).
Typ av aktör = anställd (employee) som verkar på uppdrag av följande fysiska eller juridiska
person med tullombudet (direkt) (acting on behalf of the following natural/legal person with
Customs representative [Directly]).

Näringsidkaren loggar in via EU-tullportalen för näringsidkare. Från menyn på vänster sida kan man komma åt
de olika portalerna för näringsidkare, såsom den särskilda INF-portalen för näringsidkare. Aviseringar från alla
backoffice-applikationer visas för alla olika portaler för näringsidkare.

Den särskilda INF-portalen för näringsidkare öppnas i EU-tullportalen för näringsidkare, där INF-begäranden
kan skickas in, läsas osv.

3.2 SKAPA EN INF-BEGÄRAN
När det gäller de INF-fall som beskrivs i kapitel 1.6 kan den ekonomiska aktören skapa en begäran för ett INF,
där information behöver tillhandahållas, och INF:en kan behandlas ytterligare av övervakningstullkontoret.

3.2.1 ANGE ALLMÄNNA UPPGIFTER
Med tillståndets referensnummer är följande information tillgänglig från tullbeslutet:
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•
•

Uppgift om den beslutande tullmyndighet där tillståndet beviljades.
Hänvisningar till innehavaren av tillståndet och ombudet.

När tillståndets referensnummer har angetts i formuläret kan ovannämnda information hämtas automatiskt från
tillståndet, så fort det är möjligt för systemet att ansluta till systemet för tullbeslut.

3.2.2 ANGE SPECIFIKA UPPGIFTER OM VAROR OCH PRODUKTER
Beroende på de olika förfarandena för förädling (aktiv eller passiv) ska varorna, och slutligen de förädlade
produkterna, fyllas i. När det gäller aktiv förädling med export följt av import (EX/IM) och passiv förädling med
import följt av export (IM/EX) exporteras eller importeras först de förädlade produkterna, och de varor som förts
in för aktiv eller passiv förädling anges senare, till skillnad från förfarandena för aktiv förädling med import följt
av export (IM/EX) och passiv förädling med export följt av import. Dessa uppgifter ska anges i formuläret för
varor och förädlade produkter.

3.2.3 UPPGIFTER SOM SKA TILLHANDAHÅLLAS
Efter att en INF-begäran har skapats öppnar tullkontoret begäran och efterfrågar vid behov ytterligare uppgifter
(om de uppgifter som angetts i INF-begäran inte är tillräckliga för att gå vidare). Om sådana ytterligare uppgifter
efterfrågas av tullkontoret visas en ny uppgift i EU-tullportalen för näringsidkare med ett meddelande om att
tillhandahålla ytterligare uppgifter för denna begäran. När denna uppgift öppnas kan förfarandet fortsätta
bilateralt (tullkontoret får en uppgift när detta har slutförts, osv.).

3.3 SÄRSKILDA UPPGIFTER PER TYP AV INF
För särskilda INF: För aktiv förädling (import följt av export), aktiv förädling (export följt av import), passiv
förädling (export följt av import) och passiv förädling (import följt av export) finns regler och villkor för vilka
särskilda uppgifter eller fält som är obligatoriska eller frivilliga. I detta avsnitt beskrivs vilka uppgifter som krävs
för varje typ av situation.

3.4 REGISTRERING
När din INF-begäran har registrerats får du ett meddelande och ett referensnummer för begäran.
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När INF har skapats av övervakningstullkontoret får den ekonomiska aktören INF-numret. Detta särskilda INFnummer ska anges vid alla följande tulldeklarationer som ett kompletterande dokument (kod C710).
Vad händer om tulldeklarationen inte innehåller en hänvisning till INF trots att INF har begärts och skapats?
Tulldeklarationen som ska innehålla en hänvisning till INF kan kompletteras senare när INF-numret är känt.
Den ekonomiska aktören kan även vilja veta om INF kan begäras och skapas retroaktivt och, om så är fallet,
vilka åtgärder denne ska vidta med den eller de eventuella tulldeklarationer som redan lämnats in, och om så inte
är fallet vill den ekonomiska aktören säkert veta vad som kommer att hända (om tulldeklarationen blir ogiltig,
om den förblir giltig men tullfördelen nekas, eller om ingenting händer). Tidigare användes sammanfattande
INF, är detta fortfarande en möjlighet (t.ex. att sammanställa flera INF till en enda INF vid ett senare tillfälle, till
exempel genom att kombinera flera INF för passiv förädling med export följt av import (EX/IM) efter att varorna
har förts ut till en sammanfattande INF för passiv förädling med export följt av import (EX/IM) som kan
användas när den förädlade produkten övergår till fri omsättning inom EU)?

En detaljerad förklaring av de fält som används i systemet finns i den onlinebaserade hjälpguiden som finns
tillgänglig i systemet eller på webbplatsen för INF för särskilda förfaranden under ”Relevant Background
Information”.
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4 GUIDE FÖR TULLTJÄNSTEMÄN
4.1 KONFIGURERA KONTON
Innan du börjar använda INF för särskilda förfaranden som tulltjänsteman behöver du skapa ett konto för att få
åtkomst till applikationen och använda den. Kontot måste konfigureras av den nationella förvaltningen i ditt land
på nivån för kommissionens gemensamma kommunikationsnät och huvudkontorets referensdatasystem.
På nivån för kommissionens gemensamma kommunikationsnät kan följande roller tilldelas, utifrån
åtkomsträttigheterna för förvaltningen av INF:
Rollen börjar med CCN2.Role.INF.
Roll

Beskrivning

Läsbehörighet

Med denna roll kan alla uppgifter eller vissa element av uppgifterna läsas
skrivskyddat, men inga redigeringsåtgärder kan utföras.

Skapa INF typ A

Användaren kan skapa en INF-begäran av typ A.

Skapa INF typ B

Användaren kan skapa en INF-begäran av typ B mellan olika kontor för
beräkning av tull.

Skapa INF
blankett
Ändra
och
befintlig INF

från

INF-

hantera

Denna roll syftar till att föra in INF utifrån befintliga pappersformulär från
näringsidkare, utöver skapandet av INF från en begäran.
Användaren kan ändra och bearbeta olika INF.

För huvudkontorets referensdatasystem kan följande roller tilldelas, utifrån typen av tullkontorsroll för
bearbetningen av INF:
Roll

Beskrivning

DIS

Avslutningstullkontor

EXP

Exporttullkontor

EXT

Utförseltullkontor

PLA

Hänförandetullkontor

RFC

Tullkontor för övergång till fri omsättning

SCO

Övervakningstullkontor

Tullkontorsrollerna har ingen hierarkisk struktur. Observera att rollerna EXT och EXP är desamma som i
exportkontrollsystemet (ECS, Export Control System), så alla ändringar som görs av kontorsrollerna EXT och
EXP för INF för särskilda förfaranden påverkar även ECS.

För att kunna använda systemet för INF för särskilda förfaranden via tullförvaltningarna finns en fristående
applikation på följande webbadress:
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https://u2s.prod.ccn2.taxud/inf-ui/loginMS.jsp

4.2 ÖVERSIKT
Hanteringen av INF i de olika tullkontoren kan sammanfattas för de olika typerna av INF enligt följande:

Följande tabell visar rollen för de olika kontoren i INF-systemet:

Övervakningstullkontor

Övervakningstullkontoret är det tullkontor som anges i tillståndet och
som är behörigt att övervaka ett särskilt förfarande. Detta kontor
skulle i praktiken kunna vara det tullkontor som anges i tillståndet
som det tullkontor som godkände beslutet (det tullkontor som
beviljade tillståndet). Detta kontor anges i INF som
övervakningstullkontoret. Övervakningstullkontoret har i första hand
ansvar för att
•
•
•

handlägga INF-begäran och slutföra valideringen av den,
bekräfta ändring av INF-kriterierna (detta kan dock göras av
alla tullkontorsroller, beroende på kriterierna), och
annullera INF.

Övervakningstullkontoret anges i tillståndet som dataelement 4/13
enligt bilaga A i den delegerade förordningen.

Hänförandetullkontor

Avslutningstullkontor

Hänförandetullkontoret har befogenhet att frigöra varorna för ett
särskilt förfarande.
Hänförandetullkontoret anges i tillståndet som dataelement 4/10
enligt bilaga A i den delegerade förordningen.
Vid aktiv förädling med import följt av export (IM/EX) har
avslutningstullkontoret befogenhet att frigöra varorna för påföljande
tullförfarande eller ta emot deklarationen/meddelandet om återexport.
Tullkontoret kontrollerar om det finns varor i oförändrat skick eller
mellanprodukter i tulldeklarationen och om kvantiteterna för
varuposter och förädlade produkter har uppfyllts.
Avslutningstullkontoret anges i tillståndet som dataelement 4/11
enligt bilaga A i den delegerade förordningen.
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Utförseltullkontor

Utförseltullkontoret är det kontor från vilket varorna förs ut ur EU
och där utförselresultaten registreras.

Exporttullkontor

Exporttullkontoret är det tullkontor som hanterar formaliteterna för
exportdeklarationer för varor som förs ut ur EU. De angivna
kvantiteterna i exporttulldeklarationen kontrolleras gentemot
kvantiteterna i INF-uppgifterna.

Tullkontor för fri
omsättning

Tullkontoret för fri omsättning hanterar formaliteterna för varor som
förs in i EU och övergår till fri omsättning.

4.3 SKAPA EN INF-BEGÄRAN FÖR TILLSTÅNDSHAVARENS RÄKNING
I systemet finns möjligheten för tulltjänstemän att skapa en INF-begäran för tillståndshavarens räkning. Detta
kan göras om portalen för näringsidkare inte är tillgänglig och uppgifterna skickas till tullkontoret på något annat
sätt. Varje medlemsstat fastställer det exakta förfarande som ska följas om tulltjänstemän behöver skapa en INFbegäran för tillståndshavarens räkning.
Följande uppgifter ska lämnas, i likhet med de som tillståndshavare anger när de begär ett INF via EUtullportalen för näringsidkare (och den särskilda INF-portalen för näringsidkare som är en komponent i den
förstnämnda):

-

-

Formulärets språk.
Inlämningsdatum för begäran.
Tillståndsnummer, eller deklarationens nummer om det inte finns något tillstånd ännu eftersom det
utfärdas senare genom inlämning av ytterligare dataelement i tulldeklarationen. Information om hur
man använder referenserna i tulldeklarationen eller INF finns i kapitel 5.4 Ansökan om tillstånd.
Eori-nummer för innehavaren eller ombudets identifiering.
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Uppgifter om innehavaren och ombudet hämtas av systemet när Eori-numret har fyllts i. Systemet fyller
automatiskt i innehavarens uppgifter när tillståndsnumret har angetts om tillståndet kan hämtas från systemet för
tullbeslut. I de fall där tillståndsnumret inte kan hämtas från systemet för tullbeslut måste Eori-uppgifterna fyllas
i manuellt. Om tillståndet utfärdas via tulldeklarationen måste Eori-uppgifterna också läggas till manuellt
(eftersom dessa uppgifter inte kan hämtas från de nationella systemen).

Tulltjänstemannen behöver dessutom lägga till de varor och förädlade produkter som omfattas av INF-begäran
samt kvantiteter och värden för dem.
Det finns mallar för massuppladdning för att ladda upp flera varuposter i en extern fil och importera dessa till
INF-applikationen för särskilda förfaranden. Dessa Excel-mallar kan nås via systemet och innehåller ett första
ark med en förklaring om hur man fyller i arken för massuppladdning: hur man fyller i formuläret och hur man
importerar och exporterar uppgifterna till en CSV-fil. Dessa mallar innehåller följande fält som ska fyllas i för
varje enskild post:
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•
•
•
•

Varukod med upp till 14 siffror.
Varubeskrivning.
Varornas kvantitet och relevant måttenhet.
Varornas värde (summa och valuta).

Frivilligt anges följande:
•
•

Uppgifter för tillämpning av handelspolitiska åtgärder.
Likvärdiga varor.

När dessa uppgifter har angetts måste filen konverteras (exportfunktionen) till en kommaavgränsad värdefil, så
att den kan laddas upp till systemet.

4.4 GODKÄNNA EN INF-BEGÄRAN OCH SKAPA ETT INF
När en INF-begäran har tagits emot och begäran innehåller en specifik uppgift för att godkänna skapandet av ett
INF. Tulltjänstemannen kan gå vidare till skapandet av INF genom att välja Yes (ja) på frågan längst ned i
begäran. Innan tulltjänstemannen beslutar om att skapa ett INF kan denne se innehållet i INF-begäran genom att
klicka på fliken ”INF Data” (INF-uppgifter). Ett meddelande om att INF-begäran har godkänts av
övervakningstullkontoret skickas till tillståndshavaren.
Om man väljer No (nej) nekas INF-begäran. Tillståndshavaren får ett meddelande via INF-systemet om att INFbegäran har nekats av övervakningstullkontoret.

Innan en INF-begäran av typ A, för aktiv förädling med export följt av import (EX/IM) eller passiv förädling
med import följt av export (IM/EX), kan valideras måste tulltjänstemannen kontrollera att den ekonomiska
aktören har angett uppgifter om likvärdiga varor i begäran. När uppgifterna visas syns en bockmarkering (√)
framför de rader som innehåller likvärdiga varor och ett kryss (x) visas framför de rader som inte innehåller
likvärdiga varor.
Om INF innehåller likvärdiga varor fylls vissa datafält i automatiskt i de senare stegen i behandlingen av INF.
Om uppgifter om likvärdiga varor saknas i INF är det möjligt för övervakningstullkontoret att ändra INF senare
genom ändringsprocessen.
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4.5 AKTIV FÖRÄDLING MED IMPORT FÖLJT AV EXPORT (IM/EX)
Aktiv förädling med import följt av export (IM/EX) är ett tullförfarande där icke-unionsvaror hänförs till
förfarandet för aktiv förädling och förädlas, och förfarandet för aktiv förädling avslutas senare genom att varorna
återexporteras i oförändrat skick, som mellanprodukter eller som förädlade produkter. Aktiv förädling kan även
avslutas genom att varor i oförändrat skick, mellanprodukter eller förädlade produkter hänförs till ett påföljande
tullförfarande (just detta alternativ har ännu inte införts i systemet).
I fall av aktiv förädling med import följt av export (IM/EX) som involverar mer än en medlemsstat behövs ett
INF för aktiv förädling med import följt av export (IM/EX). Efter att ett INF har skapats på
övervakningstullkontoret fortlöper bearbetningen av INF i INF-systemet enligt figuren nedan:

-

Var och en av de åtgärder som ska vidtas av ett visst tullkontor syns högst upp till höger på skärmen.
Följande åtgärder är tillgängliga i förfarandet för aktiv förädling med import följt av export (IM/EX):

4.5.1 HANDLÄGGA INF VID HÄNFÖRANDE
När tulldeklarationen för att hänföra varor till förfarandet för aktiv förädling (som begärs genom förfarandekod
51) hänvisar till ett INF med kompletterande dokumentkod C710 utöver INF-numret, loggar tulltjänstemannen in
i systemet för INF för särskilda förfaranden och genomför en sökning med funktionen ”Search for INF” (sök
efter INF) i den vänstra menyn för att hitta det INF som stämmer överens med det angivna INF-numret.

Om status för INF är ”Available” (tillgänglig) kan tulltjänstemannen fortsätta i INF-systemet genom att klicka på
åtgärdsknappen ”Place goods” (hänför varor).
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Följande uppgifter från tulldeklarationen ska anges:
-

MRN Huvudreferensnummer
Typ av deklaration
Kod för begärt förfarande
Kod för föregående förfarande

Även följande information ska lämnas:
-

-

Vilka icke-unionsvaror som hänförts till förfarandet för aktiv förädling, deras varukod, beskrivning av
varorna, varornas kvantitet och värde. Det huvudreferensnummer som angetts ovan överförs
automatiskt även till detta fält.
Välj det faktiska datumet då varorna hänfördes till förfarandet och det sista datumet för avslutande av
förfarandet. Det faktiska datumet för hänförande av varorna till förfarandet kan vara innevarande datum
eller ett tidigare datum.

4.5.2 HANDLÄGGA INF VID AVSLUTNING
När tulldeklarationen för återexport av varor som hänförts till förfarandet för aktiv förädling hänvisar till ett INF
med kompletterande dokumentkod C710 utöver INF-numret, loggar tulltjänstemannen vid
avslutningstullkontoret in i systemet för INF för särskilda förfaranden och genomför en sökning med funktionen
”Search for INF” (sök efter INF) i den vänstra menyn för att hitta det INF som stämmer överens med det angivna
INF-numret.
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Om status för INF är ”Available” (tillgänglig) kan tulltjänstemannen fortsätta med avslutningsförfarandet i INFsystemet. Tulltjänstemannen vid avslutningstullkontoret klickar på åtgärdsknappen ”Discharge” (avsluta) för att
omdirigeras till följande sida där följande uppgifter kan slutföras.

Ange det faktiska datumet för avslutning. Om den tidsfrist för avslutning som angavs i föregående steg har löpt
ut omdirigeras tulltjänstemannen till denna sida, där man får välja om avslutandeförfarandet ska fortgå trots att
tidsfristen har löpt ut. Ett ytterligare fält för motivering ska införas i en senare version.

Om man väljer ja går det att fortsätta med avslutandeförfarandet i INF-systemet.
Nästa steg är det faktiska tillhandahållandet av vissa uppgifter:

-

Tulldeklarationens referensnummer (huvudreferensnummer).
De aktuella förädlade produkter som erhållits genom förfarandet för aktiv förädling (varukod,
produktbeskrivning, varornas kvantitet och måttenhet, produkternas värde och valuta).
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-

En frivillig ruta för att ange varor i oförändrat skick och/eller mellanprodukter. Om något av dessa
alternativ väljs ska ytterligare information anges i INF-systemet enligt anvisningar.

Anmärkning
Efter att INF har handlagts för avslutning (Discharge) kan den bearbetas ytterligare för utförsel (Exit). Det kan
hända att INF inte bearbetas ytterligare för utförsel.

4.5.3 HANDLÄGGA INF VID UTFÖRSEL
Tulltjänstemannen vid utförseltullkontoret utgår från uppgiften om INF-nummer i tulldeklarationen
och loggar in i systemet för INF för särskilda förfaranden och genomför en sökning för att hitta det
INF som stämmer överens med det angivna INF-numret. Om status för INF är ”Available”
(tillgänglig) kan tulltjänstemannen fortsätta med utförselförfarandet i INF-systemet.
Tulltjänstemannen klickar då på åtgärdsknappen ”Exit” (utförsel) för att fortsätta registreringen av ett
utförselresultat. Tulltjänstemannen omdirigeras till denna sida, där man kan registrera ett
utförselresultat för det specifika huvudreferensnumret från ett steg som beskrivs i punkt 4.5.2.

Följande information ska anges om utförselförfarandet väljs:
-

Huvudreferensnummer, som anges i en rullgardinslista med huvudreferensnummer från tidigare
avslutningsförfaranden.
Kod för kontrollresultat.
Vid tillfredsställande resultat, datum för utförsel.
Vid ej tillfredsställande resultat, datum för avbruten utförsel.
Valfritt: förseglingarnas skick.
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4.6 AKTIV FÖRÄDLING MED EXPORT FÖLJT AV IMPORT (EX/IM)
Aktiv förädling med export följt av import (EX/IM) är ett tullförfarande där de förädlade produkter som
framställts av unionsvaror, som använts som likvärdiga varor, först hänförs till förfarandet för export i förväg,
och de icke-unionsvaror som unionsvarorna användes i stället för som likvärdiga varor senare deklareras för
förfarandet för aktiv förädling.
Vid aktiv förädling med export följt av import (EX/IM) krävs alltid ett INF. Efter att ett INF har skapats på
övervakningstullkontoret fortlöper bearbetningen av INF i INF-systemet enligt figuren nedan:

Var och en av de åtgärder som ska vidtas av ett visst tullkontor syns högst upp till höger på skärmen. Följande
åtgärder är tillgängliga i förfarandet för aktiv förädling med export följt av import (EX/IM):

4.6.1 HANDLÄGGA INF VID EXPORT
När tulldeklarationen för förädlade produkter som erhållits genom förfarandet för aktiv förädling (som
begärs genom tullförfarandekod 11) hänvisar till ett INF för aktiv förädling med export följt av import
(EX/IM) med kompletterande dokumentkod C710 utöver INF-numret, loggar tulltjänstemannen in i
systemet för INF för särskilda förfaranden och genomför en sökning med funktionen ”Search for INF”
(sök efter INF) i den vänstra menyn för att hitta det INF som stämmer överens med det angivna INFnumret. Om status för INF är ”Available” (tillgänglig) kan tulltjänstemannen vid exporttullkontoret
fortsätta med förfarandet i INF-systemet.

Följande uppgifter från tulldeklarationen ska anges:

27

•

•
•
•

De aktuella förädlade produkter som erhållits genom förfarandet för aktiv förädling som är
föremål för export i förväg (varukod, produktbeskrivning, varornas kvantitet och måttenhet,
produkternas värde och valuta).
Datum då tulldeklarationen för aktiv förädling med export följt av import (EX/IM) godtogs.
Tulldeklarationens referensnummer (huvudreferensnummer).
Information om de icke-unionsvaror som kan hänföras till förfarandet för aktiv förädling med
export följt av import (EX/IM) ska även anges:
o Varukod för likvärdiga varor.
o De likvärdiga varornas handelskvalitet och tekniska egenskaper.
o Identifiering av varor.
o Uppgift om huruvida icke-unionsvaror omfattas av antidumpnings-, utjämnings-, skyddseller tilläggstull till följd av upphävande av medgivanden.
o Varukod för de icke-unionsvaror som kan hänföras till förfarandet för aktiv förädling med
export följt av import (EX/IM) på grundval av tulldeklarationen med
huvudreferensnummer, varubeskrivning, kvantitet med måttenhet samt varornas värde
med valuta.
o Sista dag för hänförande av icke-unionsvaror ersatta med likvärdiga varor till förfarandet
för aktiv förädling

Likvärdiga varor och varor
Förfarandet för aktiv förädling med export följt av import (EX/IM) omfattar hanteringen av utförseln av
produkter som förädlas i unionen genom användning av unionsvaror för tillverkning av likvärdiga varor, medan
importen av icke-unionsvaror hanteras i ett senare skede. Vid aktiv förädling med import följt av export (IM/EX)
hänförs icke-unionsvaror till förfarandet för aktiv förädling, men det förekommer att tillverkare väntar på att
icke-unionsvarorna ska förädlas. Av logistiska och ekonomiska skäl kan varor som helt eller delvis är
unionsvaror användas som likvärdiga varor i stället för icke-unionsvaror för att fortsätta förädlingen av
produkterna i fabriken och senare återställa dessa unionsvaror som använts som likvärdiga varor genom att
hänföra dem till förfarandet för liknande kvantiteter av icke-unionsvaror.

4.6.2 HANDLÄGGA INF VID UTFÖRSEL
Tulltjänstemannen vid utförseltullkontoret utgår från uppgiften om INF-nummer i tulldeklarationen
och loggar in i systemet för INF för särskilda förfaranden och genomför en sökning för att hitta det
INF som stämmer överens med det angivna INF-numret. Om status för INF är ”Available”
(tillgänglig) kan tulltjänstemannen fortsätta med utförselförfarandet i INF-systemet.
Tulltjänstemannen klickar då på åtgärdsknappen ”Exit” (utförsel) för att fortsätta registreringen av ett
utförselresultat. Tulltjänstemannen omdirigeras till denna sida, där man kan registrera ett
utförselresultat för det specifika huvudreferensnumret från ett steg som beskrivs i punkt 4.6.1.
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Följande information ska anges om utförselförfarandet väljs:
• Huvudreferensnummer, som anges i en rullgardinslista med huvudreferensnummer från
tidigare exportförfaranden.
• Kod för kontrollresultat.
• Vid tillfredsställande resultat, datum för utförsel.
• Vid ej tillfredsställande resultat, datum för avbruten utförsel.
• Valfritt: förseglingarnas skick.

4.6.3 HANDLÄGGA INF VID HÄNFÖRANDE
När tulldeklarationen för att hänföra varor (icke-unionsvaror) till förfarandet för aktiv förädling (som
begärs genom tullförfarandekod 5111) hänvisar till ett INF med kompletterande dokumentkod C710
utöver INF-numret, loggar tulltjänstemannen in i systemet för INF för särskilda förfaranden och
genomför en sökning med funktionen ”Search for INF” (sök efter INF) i den vänstra menyn för att
hitta det INF som stämmer överens med det angivna INF-numret. Om status för INF är ”Available”
(tillgänglig) kan tulltjänstemannen fortsätta med hänförandeförfarandet i INF-systemet genom att
klicka på åtgärdsknappen ”Place goods” (hänför varor).

Följande uppgifter från tulldeklarationen ska anges:
•

Datum då tulldeklarationen ingavs.

•

Tulldeklarationens referensnummer (huvudreferensnummer).

•

Typ av deklaration.

•

Kod för begärt förfarande.
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•

Kod för föregående förfarande.

Följande information om de icke-unionsvaror som hänförs till förfarandet för aktiv förädling med
export följt av import (EX/IM) ska även anges:
•

Varukod för likvärdiga varor.

•

De likvärdiga varornas handelskvalitet och tekniska egenskaper.

•

Identifiering av varor.

•

Uppgift om huruvida icke-unionsvaror omfattas av antidumpnings-, utjämnings-, skydds- eller
tilläggstull till följd av upphävande av medgivanden.

•

Varukod för de icke-unionsvaror som hänförs till förfarandet för aktiv förädling med export
följt av import (EX/IM) på grundval av tulldeklarationen med huvudreferensnummer,
varubeskrivning, kvantitet med måttenhet samt varornas värde med valuta.
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4.7 PASSIV FÖRÄDLING MED EXPORT FÖLJT AV IMPORT (EX/IM)
Passiv förädling med export följt av import (EX/IM) är ett tullförfarande där unionsvarorna övergår till
förfarandet för passiv förädling för att förädlas i ett tredjeland utanför unionens tullområde och sedan återinförs
och övergår till fri omsättning med fullständig eller partiell befrielse från importtullar.
Passiv förädling med export följt av import (EX/IM) omfattar både ”normal” förädling och reparation, inbegripet
standardutbytessystemet med ersättningsprodukter (anmärkning: enskilda personer som låter reparera sina
produkter omfattas inte av INF-systemet).
Vid passiv förädling med export följt av import (EX/IM) krävs alltid ett INF för passiv förädling med export följt
av import. Efter att ett INF har skapats på övervakningstullkontoret fortlöper bearbetningen av INF i INFsystemet enligt figuren nedan:

Var och en av de åtgärder som ska vidtas av ett visst tullkontor syns högst upp till höger på skärmen. Följande
åtgärder är tillgängliga i förfarandet för passiv förädling med export följt av import:
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4.7.1 HANDLÄGGA INF VID HÄNFÖRANDE
När tulldeklarationen för att hänföra unionsvaror till förfarandet för passiv förädling (som begärs genom
tullförfarandekod 21) hänvisar till ett INF med kompletterande dokumentkod C710 utöver INF-numret, loggar
tulltjänstemannen in i systemet för INF för särskilda förfaranden och genomför en sökning med funktionen
”Search for INF” (sök efter INF) i den vänstra menyn för att hitta det INF som stämmer överens med det angivna
INF-numret. Om status för INF är ”Available” (tillgänglig) kan tulltjänstemannen fortsätta med
hänförandeförfarandet i INF-systemet genom att klicka på åtgärdsknappen ”Place goods” (hänför varor).

Följande uppgifter från tulldeklarationen ska anges:
-

Tulldeklarationens referensnummer (huvudreferensnummer).
Typ av deklaration.
Kod för begärt förfarande.
Kod för föregående förfarande.

Även följande information ska lämnas:
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-

Uppgifter om de unionsvaror som ska hänföras till förfarandet för passiv förädling, inbegripet varukod,
varubeskrivning, kvantitet med måttenhet för varorna samt varornas värde och valuta.
Sista dag för återimport av framställda förädlade produkter ska väljas.

4.7.2 HANDLÄGGA INF VID UTFÖRSEL
Tulltjänstemannen vid utförseltullkontoret utgår från uppgiften om INF-nummer i tulldeklarationen
och loggar in i systemet för INF för särskilda förfaranden och genomför en sökning för att hitta det
INF som stämmer överens med det angivna INF-numret. Om status för INF är ”Available”
(tillgänglig) kan tulltjänstemannen fortsätta med utförselförfarandet i INF-systemet.
Tulltjänstemannen klickar då på åtgärdsknappen ”Exit” (utförsel) för att fortsätta registreringen av ett
utförselresultat. Tulltjänstemannen omdirigeras till denna sida, där man kan registrera ett
utförselresultat för det specifika huvudreferensnumret från ett steg som beskrivs i punkt 4.7.1.

Följande information ska anges om utförselförfarandet väljs:
-

Huvudreferensnummer, som anges i en rullgardinslista med huvudreferensnummer från tidigare
hänförandeförfaranden.
Kod för kontrollresultat.
Vid tillfredsställande resultat, datum för utförsel.
Vid ej tillfredsställande resultat, datum för avbruten utförsel.
Valfritt: förseglingarnas skick.

4.7.3 HANDLÄGGA INF VID FRI OMSÄTTNING
När tulldeklarationen för återimport av förädlade produkter som hänförts till förfarandet för passiv
förädling (som begärs genom tullförfarandekod 6121) hänvisar till ett INF med kompletterande
dokumentkod C710 utöver INF-numret, loggar tulltjänstemannen vid tullkontoret för fri omsättning in
i systemet för INF för särskilda förfaranden och genomför en sökning med funktionen ”Search for
INF” (sök efter INF) i den vänstra menyn för att hitta det INF som stämmer överens med det angivna
INF-numret. Om status för INF är ”Available” (tillgänglig) kan tulltjänstemannen fortsätta med
övergångsförfarandet i INF-systemet. Tulltjänstemannen klickar på åtgärdsknappen ”Release”
(övergång) för att omdirigeras till följande sida där följande uppgifter kan slutföras.
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Tulltjänstemannen anger det faktiska datumet för återimport av de förädlade produkterna.

Om den tidsfrist för återimport av förädlade produkter som angavs i föregående steg har löpt ut omdirigeras
tulltjänstemannen till denna sida, där man får välja om övergångsförfarandet ska fortgå trots att tidsfristen har
löpt ut. En motivering kommer att läggas till i en senare version.
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Nästa steg är att registrera produkterna för övergång till fri omsättning.
Följande uppgifter från tulldeklarationen ska anges:
-

Tulldeklarationens referensnummer (huvudreferensnummer).
Typ av deklaration.
Kod för begärt förfarande.
Kod för föregående förfarande.
Datumet för återimport syns i den skrivskyddade vyn enligt vad som angavs i första steget av
övergångsförfarandet i INF-systemet.

Följande information ska läggas till:
-

Information om de förädlade produkter som ska återimporteras: varukod, produktbeskrivning, kvantitet
(och måttenhet) samt värde (och valuta) för de förädlade produkterna.

4.8 PASSIV FÖRÄDLING MED IMPORT FÖLJT AV EXPORT (IM/EX)
Passiv förädling med import följt av export (IM/EX) är ett tullförfarande där förädlade produkter med
icke-unionsstatus som framställts utanför unionens tullområde av likvärdiga varor först övergår till fri
omsättning i unionens tullområde. Under tiden som förfarandet avslutas ska de unionsvaror som de
likvärdiga varorna använts i stället för hänföras till förfarandet för passiv förädling för att kunna föras
ut ur unionens tullområde. När de förädlade produkterna övergår till fri omsättning kan en garanti
krävas. Garantibeloppet fastställs som skillnaden mellan normal importtull ”erga omnes” och import
inom ramen för förfarandet för passiv förädling.
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Passiv förädling med import följt av export (IM/EX) omfattar endast fall där likvärdiga varor används.
Passiv förädling med import följt av export (IM/EX) handlar inte om import i förväg av
ersättningsprodukter inom ramen för standardutbytessystemet.
I fall av passiv förädling med import följt av export (IM/EX) som involverar mer än en medlemsstat
behövs alltid ett INF för passiv förädling med import följt av export. Efter att ett INF har skapats på
övervakningstullkontoret fortlöper bearbetningen av INF i INF-systemet enligt figuren nedan:

4.8.1 HANDLÄGGA INF VID FRI OMSÄTTNING
När tulldeklarationen för förädlade produkter som erhållits genom förfarandet för passiv förädling
(som begärs genom tullförfarandekod 46, eller fram till det att de nationella importsystemen
uppdateras enligt unionens tullkodex, 48 B07) hänvisar till ett INF med kompletterande dokumentkod
C710 utöver INF-numret, loggar tulltjänstemannen in i systemet för INF för särskilda förfaranden och
genomför en sökning med funktionen ”Search for INF” (sök efter INF) i den vänstra menyn för att
hitta det INF som stämmer överens med det angivna INF-numret. Om status för INF är ”Available”
(tillgänglig) kan tulltjänstemannen vid tullkontoret för fri omsättning fortsätta med förfarandet i INFsystemet genom att klicka på åtgärdsknappen ”Release” (övergång).

Följande uppgifter från tulldeklarationen ska anges:
-

Tulldeklarationens referensnummer (huvudreferensnummer).
Typ av deklaration.
Kod för begärt förfarande.
Kod för föregående förfarande.
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Följande information ska läggas till:
-

De aktuella förädlade produkter som erhållits genom förfarandet för passiv förädling som är föremål för
import i förväg (varukod, produktbeskrivning, varornas kvantitet och måttenhet, produkternas värde och
valuta).

-

Senaste datum för hänförande av unionsvaror som ersatts med likvärdiga icke-unionsvaror vid
framställningen av de förädlade produkterna inom ramen för förfarandet för passiv förädling.

-

I de fall en garanti krävs ska motsvarande ruta kryssas i och följande information ska anges:
o Referensnummer för garantin (GRN, guarantee reference number)
o Säkerhetens belopp
o Valuta
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4.8.2 HANDLÄGGA INF VID HÄNFÖRANDE
När tulldeklarationen för att hänföra unionsvaror till förfarandet för passiv förädling med import följt
av export (IM/EX) (som begärs genom tullförfarandekod 2146, eller fram till det att de nationella
importsystemen uppdateras enligt unionens tullkodex, 2148) hänvisar till ett INF med kompletterande
dokumentkod C710 utöver INF-numret, loggar tulltjänstemannen in i systemet för INF för särskilda
förfaranden och genomför en sökning med funktionen ”Search for INF” (sök efter INF) i den vänstra
menyn för att hitta det INF som stämmer överens med det angivna INF-numret. Om status för INF är
”Available” (tillgänglig) kan tulltjänstemannen fortsätta med hänförandeförfarandet i INF-systemet
genom att klicka på åtgärdsknappen ”Place goods” (hänför varor).

Först ska tulltjänstemannen välja det faktiska datumet för hänförande av unionsvarorna till förfarandet.

Följande uppgifter från tulldeklarationen ska anges:
-

Tulldeklarationens referensnummer (huvudreferensnummer).
Typ av deklaration.
Kod för begärt förfarande.
Kod för föregående förfarande.
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Välj detta alternativ om likvärdiga varor användes och ange motsvarande uppgifter.

Även följande information ska lämnas:
-

Vilka unionsvaror som ska hänföras till förfarandet för passiv förädling med referensnummer för
deklarationen, varukod, beskrivning av varorna samt varornas kvantitet och värde.

4.8.3 HANDLÄGGA INF VID UTFÖRSEL
Tulltjänstemannen vid utförseltullkontoret utgår från uppgiften om INF-nummer i tulldeklarationen
och loggar in i systemet för INF för särskilda förfaranden och genomför en sökning för att hitta det
INF som stämmer överens med det angivna INF-numret. Om status för INF är ”Available”
(tillgänglig) kan tulltjänstemannen fortsätta med utförselförfarandet i INF-systemet.
Tulltjänstemannen klickar då på åtgärdsknappen ”Exit” (utförsel) för att fortsätta registreringen av ett
utförselresultat. Tulltjänstemannen omdirigeras till denna sida, där man kan registrera ett
utförselresultat för det specifika huvudreferensnumret från ett steg som beskrivs i punkt 4.8.2.
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Följande information ska anges om utförselförfarandet väljs:
-

Huvudreferensnummer, som anges i en rullgardinslista med huvudreferensnummer från tidigare
hänförandeförfaranden.
Kod för kontrollresultat.
Vid tillfredsställande resultat, datum för utförsel.
Vid ej tillfredsställande resultat, datum för avbruten utförsel.
Valfritt: förseglingarnas skick.
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5 SPECIALFALL
5.1 ANVÄNDNING AV TULLFÖRSEGLINGAR
Verifiering av skicket hos tullförseglingarna är ett av de dataelement som definierats i affärsprocessmodellerna
på nivå 4 som en del av utförselresultatet. I utförselresultatet ska datumet för utförsel och utförselresultatet anges
och ett valfritt element är förseglingarnas skick, eftersom förseglingar i princip har att göra med exportreglerna
och inte INF.
Under vissa omständigheter kan tullmyndighet vid utförselpunkten besluta att förse produkter av högt värde och
högt ekonomiskt intresse (såsom varor med hög tull eller med stort skyddsbehov, exempelvis konstverk eller
känsligt material) med tullförseglingar: Vid utförselpunkten från EU kontrolleras dessa förseglingar manuellt.
Resultatet av denna verifiering införs i systemet.
Om allt är som det ska genomförs exporten och INF valideras.
Om så inte är fallet avbryts exporten och inget INF utfärdas.
Om det finns tullförseglingar i exportförfarandet, som vid aktiv förädling där avslutningstullkontoret (och
exporttullkontoret) kan förse de förädlade varorna med vissa tullförseglingar eftersom det finns risk att dessa
varor blir stulna vid transporten till utförselpunkten, ska förseglingarnas skick införas i systemet. Om dessa
förseglingar har brutits ska tullen kontrollera orsaken till detta, och om det är en tillåten orsak (till exempel en
olycka på vägen) kan förseglingarna återställas och återexporten fortgå.
Eftersom den ekonomiska aktören kan använda sina egna förseglingar kan tullen ändå besluta att förse
försändelsen med sina förseglingar.
Om exportpartiet har förseglats med den ekonomiska aktörens egna förseglingar har skicket på dessa
förseglingar ingenting med INF att göra.

5.2 HANDLÄGGA
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Exempel på följande fall: Varorna har hänförts till förfarandet för aktiv förädling med import följt av export
(IM/EX) med avsikten att återexportera dem som förädlade produkter, men planerna har ändrats och de
förädlade produkterna eller mellanprodukterna ska övergå till fri omsättning. INF-begäran har utfärdats och
bearbetats vid hänförandetullkontoret, men vid avslutningen måste INF ändras. Deklaranten anger INF-numret i
deklarationen för övergång till fri omsättning och INF ändras av de behöriga tullmyndigheterna.

Anmärkning: Detta är i enlighet med följande:
•
•

Artikel 176.1 c iv) i den delegerade förordningen till unionens tullkodex: Om tulldeklarationerna för
avslutande av förädlingsförfarandet inges ska de avse relevant INF-nummer.
Artikel 181.3 i den delegerade förordningen till unionens tullkodex: ”Om en tulldeklaration [...]
hänvisar till ett standardiserat utbyte av uppgifter ska de behöriga tullmyndigheterna göra de särskilda
dataelement som anges i avsnitt A i bilaga 71-05 tillgängliga i det elektroniska system som upprättats
enligt artikel 16.1 i kodexen med tanke på det standardiserade utbytet av uppgifter.”
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5.3 UTFÖRSEL HAR INTE BEKRÄFTATS I SYSTEMET FÖR INF FÖR
SÄRSKILDA FÖRFARANDEN
Vad händer till exempel vid aktiv förädling med export följt av import (EX/IM) vid hänförandet av produkterna
till förfarandet om det framkommer att utförsel inte har bekräftats i systemet för INF för särskilda förfaranden,
men utförseln kan bekräftas genom den faktiska tulldeklarationen i stället?
Det åligger den behöriga tullmyndigheten att lösa denna situation.
Deklaranten uppfyller kraven eftersom denne begärde skapandet av INF och tillhandahöll alla nödvändiga
uppgifter. Tullmyndigheten måste besluta om de ska uppdatera INF eller inte efter att utförseln av varorna
antingen bekräftats eller inte. Denna ruta ska alltid fyllas i av tullmyndigheterna och inte av innehavaren i INF.

5.4 ANSÖKAN

OM
TILLSTÅND
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Denna situation är sällsynt och hanteras oftast av tullmyndigheter på nationell nivå. Endast vid passiv förädling
med export följt av import (EX/IM) kan sådana deklarationer godtas som tillstånd (detta alternativ utgör
sannerligen ett undantag med tanke på artiklarna 163.2 e och 163.2 d i den delegerade förordningen om unionens
tullkodex).
Om tulldeklarationen utgör ansökan om tillstånd och hänvisning ska göras till deklarationen finns det två möjliga
lösningar:
1.

2.

Tulldeklarationens nummer anges i INF-begäran i första instansen i fältet ”Authorisation/Declaration
Number” (tillståndets eller deklarationens nummer). Därefter ska tulldeklarationen vid ett senare
tillfälle ändras så att ruta 44 innehåller det referensnummer för INF som genereras av INF-systemet.
Näringsidkaren anger det lokala referensnumret (LRN, Local Reference Number) från ruta 7 i
tulldeklarationen i fältet ”Authorisation/Declaration Number” (tillståndets eller deklarationens nummer)
och fyller på med nollor om numret är kortare än 18 tecken. Efter att INF-begäran har godkänts anger
näringsidkaren INF-numret i ruta 44 i tulldeklarationen. Efter att INF-uppgifterna kontrollerats
avseende överensstämmelse med tulldeklarationen anger tulltjänstemannen tulldeklarationens nummer i
fältet ”MRN” (huvudreferensnummer).

Dessa lösningar har diskuterats och det är upp till varje medlemsstat att välja ett av de två alternativen fram till
det att en slutgiltig lösning har införts i it-systemet.

5.5 FUNKTIONEN ”INSERT INF” (LÄGGA IN INF)
Denna funktion används för avsnitt B för standardiserat utbyte av uppgifter mellan tullmyndigheter där
dataelementen för INF ännu inte är tillgängliga i det elektroniska systemet för INF.

5.6 ANNULLERA ETT INF
Exempel på annullering av INF behöver beskrivas närmare.
Det fall där INF-begäran behöver ändras av innehavaren är för närvarande inte möjligt, och en ny INF-begäran
måste registreras.
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6 HÄNVISNINGAR TILL FÖRFARANDEN
Ekonomisk aktör
-

Skapa INF-begäran: L4-INF-01-01

Tulltjänsteman
-

Ändra INF: L4-INF-01-03
Annullering: L4-INF-01-10
Handlägga INF vid hänförandetullkontoret: L4-INF-01-04
Handlägga INF vid utförseltullkontoret: L4-INF-01-05
Handlägga INF vid tullkontoret för fri omsättning: L4-INF-01-06
Handlägga INF vid avslutningstullkontoret: L4-INF-01-07
Handlägga INF vid exporttullkontoret: L4-INF-01-08
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