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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2454/93
av den 2 juli 1993
om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92
om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober
1992 om en tullkodex för gemenskapen vu (1), nedan kallad ”kodexen”,
särskilt artikel 249 i denna, och
med beaktande av följande:
Kodexen samlar den befintliga tullagstiftningen i en enda rättsakt.
Samtidigt medför kodexen förändringar i lagstiftningen och gör den mer
enhetlig, förenklar den och avhjälper vissa brister i den. Den utgör därför
en fullständig gemenskapslagstiftning på detta område.
De skäl som angavs för att anta kodexen gäller även för att anta
lagstiftningen för dess genomförande. Det är därför lämpligt att samla
alla tillämpningsföreskrifter som för närvarande finns i ett stort antal
gemenskapsförordningar och gemenskapsdirektiv i en enda förordning.
En sådan kodex om genomförande av gemenskapens tullkodex bör
innehålla de nuvarande på tullområdet. Det är dock mot bakgrund av
gjorda erfarenheter nödvändigt att
— göra vissa ändringar för att anpassa dessa regler till bestämmelserna i
kodexen,
— utsträcka räckvidden av vissa bestämmelser som för närvarande
endast gäller vissa tullförfaranden för att ta hänsyn till kodexens
generella tillämpningar,
— formulera vissa föreskrifter mer noggrant för att uppnå större
rättssäkerhet vid deras tillämpning.
De ändringar som gjorts avser huvudsakligen bestämmelser som rör
tullskulder.
Det är lämpligt att begränsa tillämpningen av artikel 791.2 till den 1
januari 1995 och att på nytt granska frågan med stöd av de erfarenheter
som görs innan dess.
De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet
från Tullkodexkommittén.

(1) EGT nr L 302, 19.10.1992, s. 1.
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
DEL I
ALLMÄNNA TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

AVDELNING I
ALLMÄNT
KAPITEL 1
Definitioner
Artikel 1
I denna förordning används följande beteckningar med de betydelser som
här anges:
1. kodexen:
rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om
inrättandet av en tullkodex för gemenskapen.
!M6

2. ATA-carnet:
det internationella tulldokument för temporär import som upprättats
inom ramen för ATA- eller Istanbulkonventionen
!B

3. kommittén:
den tullkodexkommitté som inrättas enligt artikel 247 i tullkodexen.
4. Tullsamarbetsrådet:
den organisation som inrättas genom Konventionen om inrättandet
av ett tullsamarbetsråd undertecknad i Bryssel den 15 december
1950.
5. uppgifter som krävs för varornas identifiering:
dels de uppgifter som används för att identifiera varorna kommersiellt och genom vilka tullmyndigheterna kan bestämma klassificeringen enligt tulltaxan, dels varornas kvantitet.
6. icke-kommersiella varor:
varor vars hänförande till tullförfarandet i fråga är av tillfällig
karaktär, och vilkas beskaffenhet och mängd visar att de är ämnade
för privat bruk för en resenär eller mottagare personligen eller för
dennes familj eller som klart är avsedda som gåvor.
7. handelspolitiska åtgärder:
icke tariffära åtgärder som fastställs som en del av den gemensamma
handelspolitiken i form av gemenskapsbestämmelser som gäller
import och export av varor, såsom övervaknings- eller säkerhetsåtgärder, kvantitativa restriktioner eller begränsningar samt importeller exportförbud.
8. tullnomenklaturen:
en av de nomenklaturer som avses i artikel 20.6 i kodexen.
9

Harmoniserade systemet:
Systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering.

10. fördraget:
Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen.
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11 Istanbulkonventionen:

!C2

Konventionen om temporär import som slöts i Istanbul den 26 juni
1990.

!M18

Artikel 1a
Vid tillämpning av artiklarna 291 — 300 skall länderna i den
ekonomiska unionen Benelux betraktas som en enda medlemsstat.
!B

KAPITEL 2
Beslut
Artikel 2
Om en person som begär ett beslut inte har möjlighet att skaffa fram alla
de handlingar och uppgifter som behövs för att ett beslut skall kunna
fattas, skall tullmyndigheterna tillhandahålla de handlingar och uppgifter
som de har tillgång till.
Artikel 3
Ett beslut om säkerhet som är gynnsamt för en person som har förbundit
sig att betala förfallna belopp så snart tullmyndigheterna skriftligen
begär detta skall upphävas om denna förpliktelse inte uppfylls.
Artikel 4
Ett upphävande skall inte påverka varor som, när upphävandet träder i
kraft, redan har hänförts till ett tullförfarande med stöd av det upphävda
beslutet.
Tullmyndigheterna får dock kräva att dessa varor hänförs till en tillåten
godkänd tullbehandling inom den tidsperiod som de fastställer.
!M1

KAPITEL 3
Databehandling
Artikel 4a
1. Tullmyndigheterna kan på de villkor och på det sätt som de
fastställer, och med hänsyn tagen till tullagstiftningens principer,
bestämma att vissa formaliteter skall utföras med databehandling.
I detta sammanhang används följande beteckningar med de betydelser
som här anges:
— databehandling:
a) utbyte av standardiserade EDI-meddelanden med tullmyndigheterna,
b) inmatning av data som krävs för utförandet av formaliteterna i
fråga tullens databehandlingssystem.
— EDI (Electronic Data Interchange): elektronisk överföring av data
som strukturerats enligt överenskomna meddelandestandarden
mellan olika databehandlingssystem.
— standardmeddelande: en i förväg definierad struktur som godkänts
för elektronisk överföring av data.
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2. De villkor som föreskrivs för utförandet av formaliteter med
databehandling skall bland annat inkludera åtgärder för att kontrollera
källan till data och för att skydda data mot risken för obehörig åtkomst,
förlust, ändring eller förstörelse.
Artikel 4b
Om formaliteter utförs med databehandling skall tullmyndigheterna
bestämma reglerna för ersättning av den handskrivna namnteckningen
med en annan metod som får grunda sig på användningen av koder.

!M19

Artikel 4c
För försöksprogram där databehandlingssystem används för att utvärdera
eventuella förenklingar får tullmyndigheterna för den tidsperiod som är
absolut nödvändig för att genomföra programmet avstå från att kräva
följande information:
a) Sådana deklarationer som avses i artikel 178.1.
b) Genom undantag från
uppgifter som rör vissa
som inte behövs för att
grund för tillämpningen

bestämmelserna i artikel 222.1, sådana
fält i det administrativa enhetsdokumentet
identifiera varorna och som inte ligger till
av import- och exporttullar.

Dessa uppgifter skall dock på begäran tillhandahållas vid en eventuell
kontroll.
De importtullar som skall tas ut under den tidsperiod som omfattas av
något av undantagen som beviljats enligt första stycket får inte vara lägre
än de som skulle ha tagits ut om det inte hade funnits något undantag.
De medlemsstater som vill delta i sådana försöksprogram skall på
förhand förse kommissionen med alla uppgifter om det planerade
försöksprogrammet, inklusive dess planerade längd. De skall också
löpande underrätta kommissionen om programmets genomförande och
resultat. Kommissionen skall underrätta alla övriga medlemsstater om
detta.
!M10

AVDELNING II
BINDANDE BESKED
KAPITEL 1
Definitioner
Artikel 5
I denna avdelning används följande beteckningar med de betydelser som
här anges:
1. bindande besked:
klassificeringsbesked och ursprungsbesked som är bindande för
förvaltningarna i alla gemenskapens medlemsstater, när de i
artiklarna 6 och 7 fastställda villkoren är uppfyllda.
2. sökande:
— vad gäller klassificeringsbesked: en person som har ansökt om
bindande klassificeringsbesked hos tullmyndigheterna.
— vad gäller ursprungsbesked: en person som har giltiga skäl och
som har ansökt om bindande ursprungsbesked hos tullmyndigheterna.
3. innehavare:
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den person i vars namn de bindande beskeden är utfärdade.
KAPITEL 2
Förfarande för att erhålla de bindande beskeden — Meddelande om
besked till sökande och överföring till kommissionen
Artikel 6
1. Ansökan om bindande besked och skall göras skriftligen antingen till
de behöriga tullmyndigheterna i medlemsstaten eller medlemsstaterna
där beskedet skall användas eller till de behöriga tullmyndigheterna i den
medlemsstat där den sökande är etablerad.
!M18

Ansökan om bindande klassificeringsbesked skall göras på ett formulär
som överensstämmer med förlagan i bilaga 1b.
!M10

2. En ansökan om bindande klassificeringsbesked skall gälla endast en
typ av vara. En ansökan om bindande ursprungsbesked skall gälla endast
en typ av vara och en kombination av omständigheter som ger varan
ursprung.
3. A. Ansökan om bindande klassificeringsbesked skall innehålla
följande uppgifter:
a) Innehavarens namn och adress.
b) Sökandens namn och adress, om denna inte är samma
person som innehavaren.
c) Uppgift om den tullnomenklatur enligt vilken varorna skall
klassificeras. Om en sökande önskar att varorna klassificeras enligt en av de nomenklaturer som anges i artikel
20.3 b och 20.6 b i kodexen, skall nomenklaturen i fråga
uttryckligen anges i ansökan om bindande klassificeringsbesked.
d) En utförlig beskrivning av varorna som gör det möjligt att
identifiera dem och fastställa deras klassificering enligt
tullnomenklaturen.
e) Varornas sammansättning och alla metoder för att fastställa
detta, om klassificeringen beror på det.
f) Prover, fotografier, ritningar, kataloger eller andra tillgängliga handlingar som kan hjälpa tullmyndigheterna att
fastställa en riktig klassificering av varorna i tullnomenklaturen, skall eventuellt bifogas ansökan.
g) Förslag till klassificering.
h) Ett samtycke till att tillhandahålla en översättning av
bifogade dokument till det officiella språket (eller ett av
de officiella språken) i den berörda medlemsstaten, om
tullmyndigheterna begär detta.
i)

Uppgift om vilka upplysningar som skall behandlas konfidentiellt.

j)

Upplysning från sökanden om denne känner till om någon
redan har ansökt om bindande klassificeringsbesked för
identiska eller liknande varor eller om något sådant redan
utfärdats i gemenskapen.

k) Ett godkännande av att de uppgifter som lämnas får lagras i
en databas hos kommissionen. Förutom artikel 15 i kodexen
skall de sekretessbestämmelser som gäller i medlemsstaterna tillämpas.
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B. Ansökan om bindande ursprungsbesked skall innehålla följande
uppgifter:
a) Innehavarens namn och adress.
b) Sökandens namn och adress, om denna inte är samma
person som innehavaren.
c) Tillämplig rättslig grund som avses i artiklarna 22 och 27 i
tullkodexen.
d) En utförlig beskrivning av varorna och deras klassificering
enligt tullnomenklaturen.
e) Varornas sammansättning och alla metoder som används för
att fastställa detta, om så erfordras. Varornas pris fritt fabrik.
f) Villkor för fastställande av ursprung (regler om ändring av
tulltaxenummer, mervärde, beskrivning av behandling eller
bearbetning eller andra särskilda regler), beskrivning av
material som används och dess ursprung, klassificering och
motsvarande värden samt en beskrivning av de omständigheter som gör det möjligt att uppfylla villkoren i fråga. Den
exakta lydelsen av den tillämpade ursprungsregeln och det
ursprung varan förutsätts få skall särskilt anges.
g) Prover, fotografier, ritningar, kataloger eller andra tillgängliga handlingar rörande varans sammansättning och ingående material som kan bidra till att visa tillverkningsprocessen
eller den behandling materialet har undergått skall eventuellt
bifogas ansökan.
h) Ett samtycke till att tillhandahålla en översättning av
bifogade dokument till det officiella språket (eller ett av
de officiella språken) i den berörda medlemsstaten, om
tullmyndigheterna begär detta.
i)

Uppgift om vilka upplysningar som skall behandlas konfidentiellt, i förhållande till allmänheten eller myndigheterna.

j)

Upplysning från sökanden om denne känner till huruvida
bindande klassificeringsbesked eller bindande ursprungsbesked för varor eller material som är identiska med eller
liknande dem som anges i punkterna d och f redan har
ansökts om eller utfärdats i gemenskapen.

k) Ett godkännande av att de uppgifter som lämnas får lagras i
en databas hos kommissionen, tillgänglig för allmänheten.
Förutom artikel 15 i kodexen skall de sekretessbestämmelser
som gäller i medlemsstaterna tilllämpas.
4. Om tullmyndigheterna vid mottagandet av ansökan anser att ansökan
inte innehåller alla uppgifter som krävs för att de skall kunna ge ett
besked, skall de begära att den sökande tillhandahåller de uppgifter som
saknas. De tidsfrister på tre månader respektive 150 dagar som anges i
artikel 7, skall börja löpa då tullmyndigheterna har alla de uppgifter som
krävs för ett beslut. Tullmyndigheterna skall underrätta den sökande om
att de mottagit ansökan och från och med vilken dag tidsfristen skall
börja löpa.
5. Den förteckning över tullmyndigheter som medlemsstaterna utsett
att ta emot eller utfärda bindande besked, skall offentliggöras i
Europeiska gemenskapernas officiella tidning, serie C.
Artikel 7
1. Bindande besked skall delges sökanden så snart som möjligt.
a) Vad gäller klassificeringsbesked: Om det inte är möjligt att utfärda
bindande klassificeringsbesked till sökanden inom tre månader efter
det att ansökan har mottagits, skall tullmyndigheterna ta kontakt med
den sökande, förklara orsaken till dröjsmålet och ange när de
förväntas meddela beskedet.
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b) Vad gäller ursprungsbesked: Besked skall ha lämnats inom 150
dagar från och med den dag ansökan godtogs.
2. Bindande besked skall meddelas genom ett formulär som överensstämmer med den förlaga som visas i bilaga 1 (klassificeringsbesked)
eller i bilaga 1a (ursprungsbesked). På dessa formulär skall anges vilka
uppgifter som skall anses ha lämnats på konfidentiell grund. Upplysning
skall lämnas om den möjlighet till överklagande som avses i artikel 243 i
kodexen.
Artikel 8
!M18

1. Ett exemplar av ansökan om bindande klassificeringsbesked (bilaga
1b) och ett exemplar av det meddelade bindande klassificeringsbeskedet
(exemplar nr 2 i bilaga 1) och sakuppgifterna (exemplar nr 4 i samma
bilaga) eller en kopia av det meddelade ursprungsbeskedet och
sakuppgifterna, skall utan dröjsmål överföras till kommissionen av
tullmyndigheterna i den berörda medlemsstaten. Denna överföring skall
verkställas på elektronisk väg.
!M10

2. Om en medlemsstat så begär skall kommissionen till den utan
dröjsmål sända de uppgifter som finns i kopian av formuläret och de
övriga upplysningar som är tillämpliga. Denna överföring skall verkställas på elektronisk väg så snart som möjligt.
KAPITEL 3
Bestämmelser som skall tillämpas i händelse av avvikelse mellan
utfärdade bindande besked
Artikel 9
1. Om avvikande bindande besked förekommer, skall
— kommissionen antingen på eget initiativ eller på begäran av en
företrädare för en medlemsstat ta upp frågan på dagordningen för
kommitténs möte månaden därpå eller om detta inte är möjligt på
nästa möte,
— kommissionen i enlighet med kommittéförfarandet i artikel 249 i
tullkodexen snarast möjligt och senast inom sex månader efter det
möte som avses i första strecksatsen, vidta åtgärder för att säkra en
enhetlig tillämpning av bestämmelserna om tulltaxe- och statistiknomenklatur eller varors ursprung.
2. I punkt 1 förstås med avvikande bindande ursprungsbesked sådana
besked som anger olika ursprung för varor som
— omfattas av samma tulltaxenummer och vars ursprung fastställts
enligt samma ursprungsregler, och
— framställts med samma tillverkningsmetod.
KAPITEL 4
Rättslig verkan av bindande besked
Artikel 10
1. Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 5 och 64 i kodexen
får bindande besked endast åberopas av innehavaren.
2. a) Vad gäller bindande klassificeringsbesked: Tullmyndigheterna
får begära att innehavaren vid fullgörandet av tullformaliteterna
upplyser tullmyndigheterna om att han innehar ett bindande
klassificeringsbesked för de varor som tullklareras.
b) Vad gäller bindande ursprungsbesked: De myndigheter som är
behöriga att kontrollera om bindande ursprungsbesked är till-
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lämpliga, får begära att innehavaren vid fullgörandet av
tullformaliteterna upplyser myndigheterna i fråga om att han
innehar ett bindande ursprungsbesked för de varor som är
föremål för formaliteterna i fråga.
3. Innehavaren av ett bindande besked får endast använda detta för en
viss vara
a) vad gäller bindande klassificeringsbesked: när det är nöjaktigt
fastställt för tullmyndigheterna att varorna i fråga helt överensstämmer med de varor som beskrivs i det besked som har uppvisats,
b) vad gäller bindande ursprungsbesked: när det är nöjaktigt fastställt
för de myndigheter som avses i 2 b att varorna i fråga och de
omständigheter som bestämmer varornas ursprung helt överensstämmer med dem som beskrivs i det besked som uppvisats.
4. Tullmyndigheterna (för bindande klassificeringsbesked) eller de
myndigheter som avses i punkt 2 b (för bindande ursprungsbesked) får
begära att beskedet översätts till det officiella språket eller ett av de
officiella språken i den berörda medlemsstaten.
Artikel 11
Bindande klassificeringsbesked som utfärdats av tullmyndigheterna i en
medlemsstat från och med den 1 januari 1991, skall vara bindande för de
behöriga myndigheterna i alla medlemsstater på samma villkor.
Artikel 12
1. Vid antagande av en av de rättsakter eller bestämmelser som anges i
artikel 12.5 i kodexen, skall tullmyndigheterna vidta nödvändiga åtgärder
för att säkerställa att bindande besked från och med denna dag endast
utfärdas i överensstämmelse med rättsakten eller bestämmelsen i fråga.
2. a) Vad gäller bindande klassificeringsbesked skall vid tillämpningen av punkt 1 följande dagar beaktas:
— För de förordningar som avses i artikel 12.5. a i i kodexen
om ändringar i tullnomenklaturen, den dag då de börjar
tillämpas.
— För de förordningar som avses i artikel 12.5 a i i kodexen,
vilka fastställer eller påverkar klassificeringen av varor i
tullnomenklaturen, den dag då de offentliggörs i Europeiska
gemenskapernas officiella tidning, serie L.
— För de förordningar som avses i artikel 12.5 a ii i kodexen
om ändringar i de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen, dagen då de offentliggörs i
Europeiska gemenskapernas officiella tidning, serie C.
— För de domar i EG-domstolen som avses i artikel 12.5 a ii i
kodexen, dagen för domen.
— För de åtgärder som avses i artikel 12.5 a ii i kodexen, om
antagande av ett klassificeringsuttalande från Världstullorganisationen eller om ändringar i de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet — nomenklaturen —
dagen för kommissionens meddelande i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, serie C.
b) Vad gäller bindande ursprungsbesked skall vid tillämpningen av
punkt 1 följande dagar beaktas:
— För de förordningar som avses i artikel 12.5 b i i kodexen om
varors ursprung och bestämmelserna i artikel 12.5 b ii, den
dag då de börjar tillämpas.
— För de åtgärder som avses i artikel 12.5 b ii i kodexen om
ändringar i de förklarande anmärkningar och yttranden som
antas på gemenskapsnivå, dagen då de offentliggörs i
Europeiska gemenskapernas officiella tidning, serie C.
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— För de domar i EG-domstolen som avses i artikel 12.5 b ii i
kodexen, dagen för domen.
— För de åtgärder som avses i artikel 12.5 b ii i kodexen om
yttranden om ursprung eller förklarande anmärkningar som
antas av Världshandelsorganisationen, dagen för kommissionens meddelande i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning, serie C.
— För de åtgärder som avses i artikel 12.5 b ii i kodexen om
bilagan till Världshandelsorganisationens avtal om ursprungsregler som antas inom ramen för avtalen, den dag
då de börjar tillämpas.
3. Kommissionen skall så snart som möjligt till tullmyndigheterna
lämna upplysningar om de dagar då de i denna artikel angivna
bestämmelserna och rättsakterna antas.
KAPITEL 5
Bestämmelser som skall tillämpas i händelse av att bindande besked
upphör att gälla
Artikel 13
Om ett bindande besked upphävs eller upphör att gälla, enligt artikel
12.4 andra meningen och artikel 12.5 i kodexen, skall de tullmyndigheter
som utfärdade det anmäla detta till kommissionen så snart som möjligt.
Artikel 14
1. Om en innehavare av bindande besked som upphört att gälla av de
skäl som anges i artikel 12.5 i kodexen önskar utnyttja möjligheten att
åberopa sådant besked under en bestämd tidsperiod enligt punkt 6 i den
artikeln, skall han anmäla detta till tullmyndigheterna och tillhandahålla
alla de styrkande handlingar som behövs för att göra det möjligt att
kontrollera att de tillämpliga villkoren är uppfyllda.
2. Om kommissionen, i särskilda fall, enligt artikel 12.7 andra stycket i
kodexen antar en bestämmelse som avviker från bestämmelserna i punkt
6 i den artikeln eller om de i punkt 1 i denna artikel angivna villkoren om
möjligheten att fortsätta att åberopa bindande besked inte är uppfyllda,
skall tullmyndigheterna skriftligen meddela innehavaren om detta.
!M18

!B

AVDELNING IV
VARORS URSPRUNG
KAPITEL 1
Ursprung som inte medför förmånsbehandling
Av s n i t t 1
Behandling eller bearbetning eller behandling som ger ursprungsstatus
Artikel 35
Detta kapitel fastställer för textilvaror som omfattas av avdelning 11 i
Kombinerade nomenklaturen och för vissa andra varor än textilier den
behandling eller bearbetning som skall anses uppfylla de kriterier som
fastställs i artikel 24 i kodexen, och som skall tilldela de berörda varorna
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ursprungsstatus i det land där behandlingen eller bearbetningen utförs.
”Land” innebär antingen ett tredje land eller gemenskapen, beroende på
omständigheterna.
Underavsnitt 1
Textilvaror som omfattas av avdelning 11 i Kombinerade nomenklaturen
Artikel 36
För textilvaror som omfattas av avdelning 11 i Kombinerade nomenklaturen skall en fullständig bearbetning, enligt artikel 37, anses vara en
behandling eller bearbetning som ger ursprungsstatus enligt artikel 24 i
kodexen.
Artikel 37
En behandling eller bearbetning genom vilken de erhållna varorna får en
klassificering enligt ett annat nummer i Kombinerade nomenklaturen än
de nummer som de olika icke- ursprungsmaterial som använts omfattas
av skall anses som en fullständig bearbetning.
För varor som anges i bilaga 10 skall dock endast de särskilda
bearbetningar som anges i kolumn 3 i den bilagan i samband med varje
framställd vara anses som fullständiga vare sig det innebär en ändring av
nummer eller ej.
Den metod som skall användas vid tillämpning av bestämmelserna i
bilaga 10 beskrivs i de inledande anmärkningarna i bilaga 9.
Artikel 38
Vid tillämpningen av föregående artikel skall under alla omständigheter
följande anses som otillräckliga behandlingar eller bearbetningar för att
ge varor ursprungsstatus, vare sig en ändring av nummer sker eller ej.
a) Åtgärder för att bevara varan i gott skick under transport och lagring
(ventilering, utspridning, torkning, borttagande av skadade delar och
liknande åtgärder).
b) Enklare åtgärder som damning, siktning, sortering, klassificering,
ihoppassning (inbegripet sammansättning av av varor i set), tvättning, tillskärning.
c) i)

Byte av förpackningar samt uppdelning och sammansättning av
varusändningar.

ii) Enkel förpackning i påsar, packlårar, lådor, fastgöring på kort
eller skyltar och skivor m.m., samt alla övriga enkla packningsförfaranden.
d) Anbringande av märken, etiketter eller liknande märkning på varor
eller deras förpackningar.
e) Enkel montering av delar för att skapa en komplett vara.
f)

En kombination av två eller flera åtgärder angivna i a-e.
Underavsnitt 2
Andra varor än textilvaror som omfattas av avdelning 11 i
Kombinerade nomenklaturen
Artikel 39

Beträffande framställda varor som anges i bilaga 11 skall den behandling
eller bearbetning som anges i kolumn 3 i bilagan anses som en
behandling eller bearbetning som ger ursprungsstatus enligt artikel 24 i
kodexen.
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Den metod som skall användas vid tillämpning av bestämmelserna i
bilaga 11 beskrivs i de inledande anmärkningarna i bilaga 9.
Underavsnitt 3
Gemensamma bestämmelser för alla varor
Artikel 40
Om det föreskrivs i förteckningarna i bilagorna 10 och 11 att
ursprungsstatus ges om värdet av de använda icke-ursprungsmaterialen
inte överstiger en viss procentandel av de framställda varornas pris fritt
fabrik, skall denna procentandel beräknas på följande sätt:
— värde: tullvärdet den dag då de använda icke-ursprungsmaterialen
importerades eller, om detta inte är känt och inte kan fastställas det
första fastställbara pris som betalats för dessa material i bearbetningslandet.
— pris fritt fabrik: den framställda varans pris fritt fabrik med avdrag
för alla interna avgifter som återbetalats eller får återbetalas, när
denna vara exporteras.
— värde förvärvat genom montering: den värdeökning som uppstår
genom själva monteringen, tillsammans med eventuella slutprocesser och kontroller, samt inmonteringen av eventuella delar med
ursprung i det land där processerna i fråga ägde rum, inbegripet
förtjänster och de allmänna omkostnader som uppstått i landet till
följd av dessa processer.
Av s n i t t 2
Tillämpningsföreskrifter för reservdelar
Artikel 41
!M1

1. Tillbehör, reservdelar eller verktyg som levereras samtidigt med
utrustning, maskiner, apparater eller fordon och som utgör en del av
standardutrustningen skall anses ha samma ursprung som utrustningen,
maskinerna, apparaterna eller fordonen i fråga.
!B

"M1 2 3. Viktiga reservdelar som används tillsammans med en
utrustning, maskin, apparat eller ett fordon som övergått till fri
omsättning eller tidigare exporterats skall anses ha samma ursprung
som utrustningen, maskinen, apparaten eller fordonet, under förutsättning att de villkor som fastställs i detta avsnitt är uppfyllda.

Artikel 42
Det ursprung som förutsätts i föregående artikel skall godkännas endast
om
— detta behövs för import till bestämmelselandet,
— inmonteringen av denna viktiga reservdel i utrustningen, maskinen,
apparaten eller fordonet i fråga vid framställningen inte skulle ha
hindrat utrustningen, maskinen, apparaten eller fordonet från att ha
ursprung i gemenskapen eller i tillverkningslandet.
Artikel 43
I artikel 41 används följande beteckningar med de betydelser som här
anges:
a) utrustning, maskin, apparat eller fordon: varor som omfattas av
avdelningarna 16, 17 och 18 i den kombinerade nomenklaturen.
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b) viktiga reservdelar: delar av varor som är
— beståndsdelar utan vilka de varor som avses i a och som har
övergått till fri omsättning eller som tidigare exporterats inte kan
fungera tillfredsställande och
— karakteristiska för dessa varor, och
— avsedda att användas vid normalt underhåll av dessa varor och
att ersätta delar av samma slag som är skadade eller har blivit
oanvändbara.
Artikel 44
Om en ansökan lämnas till de behöriga myndigheterna eller godkända
organen i medlemsstaterna om ursprungsintyg för viktiga reservdelar
enligt artikel 41, skall fält 6 (artikelnummer, fabrikat, nummer, antal och
typ av kollin, varubeskrivning) i det intyget, och ansökan om detta
innehålla en deklaration av den berörda personen om att de i ansökan
upptagna varorna är avsedda att användas för normalt underhåll av en
utrustning, maskin, apparat eller ett fordon som tidigare exporterats,
tillsammans med exakta uppgifter om denna utrustning, maskin, apparat
eller fordon.
När det är möjligt skall den berörda personen även lämna uppgifter om
det ursprungsintyg (utfärdande myndighet, intygets nummer och datum)
som användes vid exporten av den utrustning, maskin, apparat eller det
fordon, för vars underhåll delarna är avsedda.
Artikel 45
Om ursprunget för viktiga reservdelar enligt artikel 41 skall bevisas
genom uppvisande av ett ursprungsintyg för att de skall kunna övergå till
fri omsättning i gemenskapen, skall intyget innehålla de uppgifter som
avses i artikel 44.
Artikel 46
För att säkerställa att de bestämmelser som fastställs i detta avsnitt
tillämpas, får de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna begära
ytterligare bevis och särskilt kräva uppvisande av
— fakturan eller en kopia av fakturan för den utrustning, maskin,
apparat eller det fordon som övergått till fri omsättning eller tidigare
exporterats,
— kontraktet eller en kopia av kontraktet eller någon annan handling
som visar att leveransen utgör en normal del av underhållsservicen.
Av s n i t t 3
Tillämpningsföreskrifter för ursprungsintyg
Underavsnitt 1
Bestämmelser om allmänna ursprungsintyg
Artikel 47
När en varas ursprung styrks eller skall styrkas vid importen genom
uppvisande av ett ursprungsintyg, skall intyget uppfylla följande villkor:
a) Det skall vara utfärdat av en ansvarig myndighet eller ett organ som i
det utfärdande landet givits behörighet för detta syfte.
b) Det skall innehålla alla uppgifter som behövs för att identifiera den
vara som intyget omfattar, särskilt
— antalet kollin, deras beskaffenhet samt märkningar och nummer,
— typ av vara,
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— varans brutto- och nettovikt, dessa uppgifter får dock ersättas av
andra uppgifter, såsom antal eller volym om varan väsentligt
förändrar sin vikt under transport eller om dess vikt inte kan
fastställas eller om varan normalt identifieras med hjälp av dessa
andra uppgifter,
— avsändarens namn.
c) Intyget skall entydigt bekräfta att den vara som det omfattar har sitt
ursprung i ett visst land.
Artikel 48
1. Ett ursprungsintyg som utfärdats av behöriga myndigheter eller
godkända organ i medlemsstaterna skall uppfylla de villkor som
föreskrivs i artikel 47 a och 47 b.
2. Intyg och ansökningar som gäller intyg skall vara utskrivna på
formulär som motsvarar de förlagor som visas i bilaga 12.
3. Sådana ursprungsintyg skall intyga att varorna har ursprung i
gemenskapen.
När så krävs för exporthandeln, får de dock intyga att varorna har
ursprung i en viss medlemsstat.
Om villkoren i artikel 24 i kodexen endast uppfylls som en följd av flera
processer eller bearbetningar som utförts i olika medlemsstater, får
intyget endast ange att varorna har ursprung i gemenskapen.
Artikel 49
Ursprungsintyg skall utfärdas på den berörda personens skriftliga
begäran.
Om omständigheterna så tillåter, särskilt om den sökande bedriver en
fortlöpande exporthandel, får medlemsstaterna besluta att inte begära en
ansökan vid varje exporttillfälle, under förutsättning att bestämmelserna
om ursprung följs.
När så krävs för handeln får en eller flera extra kopior av ett
ursprungsintyg utfärdas.
Dessa kopior skall skrivas ut på formulär som motsvarar förlagan i bilaga
12.
Artikel 50
1. Intyget skall mäta 210 × 297 mm. En avvikelse på mellan minus
5 mm och plus 8 mm i längd skall tillåtas. Papperet skall vara vitt, träfritt
skrivpapper och väga minst 64 gram per m2 eller mellan 25 och 30 g per
m2 om flygpostpapper används. Papperet skall ha en tryckt, sepiafärgad
guillochering som bakgrund, som gör varje förfalskning på mekanisk
eller kemisk väg uppenbar.
2. Ansökningsformuläret skall vara tryckt på den exporterande
medlemsstatens officiella språk eller på ett eller flera av dess officiella
språk. Formuläret för ursprungsintyget skall vara tryckt på ett eller flera
av gemenskapens officiella språk eller, beroende på handelsbruk eller
krav från handeln, på något annat språk.
3. Medlemsstaterna får förbehålla sig rätten att själva trycka formulären för ursprungsintyg eller låta trycka dem hos godkända tryckerier. I
det senare fallet skall varje intyg innehålla en hänvisning till ett sådant
godkännande. Varje formulär för ursprungsintyg skall innehålla tryckeriets namn och adress eller ett kännetecken, genom vilket tryckeriet kan
identifieras. Intyget skall även ha ett löpnummer, tryckt eller påstämplat,
genom vilket det kan identifieras.
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Artikel 51
Ansökningsformuläret och ursprungsintyget skall fyllas i på maskin eller
för hand med tryckbokstäver, på samma sätt, och på ett av gemenskapens
officiella språk eller, beroende på handelsbruk eller krav från handeln, på
något annat språk.
Artikel 52
Varje ursprungsintyg enligt artikel 48 skall vara försett med ett
löpnummer, genom vilket det kan identifieras. Ansökan om intyget
och alla kopior av själva intyget skall ha samma nummer.
Dessutom får de behöriga myndigheterna eller de godkända organen i
medlemsstaterna numrera dessa dokument i den ordning de utfärdas.
Artikel 53
De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna skall fastställa vilka
ytterligare uppgifter som eventuellt skall lämnas i ansökan. Sådana
ytterligare uppgifter ska begränsas till minsta möjliga antal.
Varje medlemsstat skall underrätta kommissionen om de bestämmelser
som den fastställer enligt föregående stycke. Kommissionen skall
omedelbart överlämna dessa uppgifter till de övriga medlemsstaterna.
Artikel 54
De behöriga myndigheter eller de godkända organ i medlemsstaterna
som har utfärdat ursprungsintygen skall spara ansökningarna i minst två
år.
Även kopior av ansökningarna får sparas under förutsättning att dessa
har samma beviskraft enligt lagen i den berörda medlemsstaten.
Underavsnitt 2
Särskilda bestämmelser om ursprungsintyg för vissa jordbruksvaror
som omfattas av speciella importordningar
Artikel 55
I artikel 56-65 fastställs villkoren för användning av ursprungsintyg för
jordbruksvaror med ursprung i tredje land, för vilka särskilda importordningar som inte medför förmånsbehandling har fastställts, i den mån
dessa ordningar hänvisar till följande bestämmelser.
a)

Ursprungsintyg
Artikel 56

1. Ursprungsintyg för jordbruksprodukter med ursprung i tredje land,
för vilka särskilda importordningar som inte medför förmånsbehandling
har fastställts, skall utfärdas på ett formulär som överensstämmer med
förlagan i bilaga 13.
2. Dessa intyg skall utfärdas av de behöriga statliga myndigheterna i
berörda tredje land, nedan kallade utfärdande myndigheter, om de varor
som intygen avser kan anses som varor med ursprung i dessa länder
enligt de gällande bestämmelserna i gemenskapen.
3. Dessa intyg skall även bestyrka alla uppgifter som krävs enligt
gemenskapslagstiftningen som gäller de särskilda importordningar som
avses i artikel 55.
4. Utan att det påverkar tillämpningen av de särskilda bestämmelserna
för importordningar som avses i artikel 55, skall giltighetstiden för
ursprungsintyg vara tio månader från och med den dag de utfärdas av de
utfärdande myndigheterna.
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Artikel 57
1. Ursprungsintyg upprättade enligt bestämmelserna i detta underavsnitt skall bestå av ett enda ark där ordet ”original” finns angivet
bredvid dokumentets namn.
Om ytterligare kopior behövs skall ordet ”kopia” finnas angivet bredvid
dokumentets namn på dessa kopior.
2. De behöriga myndigheterna i gemenskapen skall endast godkänna
originalexemplaret av ursprungsintyget.
Artikel 58
1. Ursprungsintyget skall mäta 210 × 297 mm. En avvikelse på mellan
minus 5 mm och plus 8 mm i längd skall tillåtas. Papperet skall vara vitt,
träfritt och väga minst 40 gram per m2. Papperet skall ha en tryckt gul
guillochering som bakgrund, som gör varje förfalskning på mekanisk
eller kemisk väg uppenbar.
2. Intygen skall tryckas och fyllas i på ett av gemenskapens officiella
språk.
Artikel 59
1. Intyget skall fyllas i på maskin eller med hjälp av ett databehandlingssystem eller liknande förfarande.
2. Uppgifter får inte raderas eller skrivas över. Alla ändringar skall ske
genom överstrykning av de felaktiga uppgifterna och vid behov tillägg av
de riktiga uppgifterna. Dessa ändringar skall vara bekräftade av den
person som utfört dem och vara attesterade av de utfärdande
myndigheterna.
Artikel 60
1. Fält 5 i ursprungsintyg som utfärdas enligt artikel 56-59 skall
innehålla alla ytterligare uppgifter som kan krävas för genomförandet av
de särskilda importordningar som de avser, enligt artikel 56.3.
2. Oanvända utrymmen i fält 5, 6 och 7 skall strykas över på sådant sätt
att ingen text kan läggas till vid ett senare tillfälle.
Artikel 61
Varje ursprungsintyg skall ha ett löpnummer, som kan vara tryckt, genom
vilket det kan identifieras samt vara stämplat av den utfärdande
myndigheten och undertecknat av den person eller de personer som är
behöriga att göra detta.
Intyget skall utfärdas när de varor som det avser exporteras, och den
utfärdande myndigheten skall behålla en kopia av varje utfärdat intyg.
Artikel 62
I undantagsfall får de ovan nämnda ursprungsintygen utfärdas efter det
att de varor som de avser har exporterats, om orsaken till att de inte
utfärdades vid exporttillfället var en oavsiktlig felhantering, försummelse
eller särskilda omständigheter.
De utfärdande myndigheterna får inte utfärda ett ursprungsintyg enligt
artikel 56-61 i efterhand, förrän de har kontrollerat att uppgifterna i
exportörens ansökan överrensstämmer med de uppgifter som finns i det
tillämpliga exportdokumentet.
Intyg som utfärdas i efterhand skall innehålla en av följande texter i fältet
med rubriken ”Kommentarer”:
— expedido a posteriori,
— udstedt efterfølgende,
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— Nachträglich ausgestellt,
— Εκδοθν εκ των υστρων,
— Issued retrospectively,
— Délivré a posteriori,
— rilasciato a posteriori,
— afgegeven a posteriori,
— emitido a posteriori,
!A1

— annettu jälkikäteen — utfärdat i efterhand,
— utfärdat i efterhand.
!B

b)

Administrativt samarbete
Artikel 63

1. Om de särskilda importordningarna för vissa jordbruksvaror
möjliggör användningen av de ursprungsintyg som avses i artikel 56-62,
skall rätten att använda dessa ordningar vara beroende av upprättandet av
ett förfarande för administrativt samarbete, såvida inte annat närmare
anges i ordningen i fråga.
I detta syfte skall berörda tredje land till Europeiska gemenskapernas
kommission överlämna
— namn och adress på de myndigheter som utfärdar ursprungsintyg,
tillsammans med prov på de stämplar som dessa myndigheter
använder,
— namn och adress på de statliga myndigheter till vilka begäran om den
efterföljande kontrollen av ursprungsintyg enligt artikel 64 skall
sändas.
Kommissionen skall överlämna dessa upplysningar till de behöriga
myndigheterna i medlemsstaterna.
2. Om tredje landet i fråga underlåter att sända de i punkt 1 angivna
uppgifterna till kommissionen, skall de behöriga myndigheterna i
gemenskapen vägra att ge detta land rätt att använda de särskilda
importordningarna.
Artikel 64
1. Den efterföljande kontroll av ursprungsintyg som avses i artikel
56-62 skall utföras som stickprovskontroll samt varje gång det uppstått
rimligt tvivel om intygets äkthet eller om riktigheten i de lämnade
uppgifterna.
I fråga om ursprungsärenden skall kontrollen ske på tullmyndigheternas
initiativ.
Vid tillämpningen av jordbruksbestämmelser får kontrollen i förekommande fall utföras av andra behöriga myndigheter.
2. Vid tillämpningen av punkt 1 skall de behöriga myndigheterna i
gemenskapen sända tillbaka ursprungsintyget eller en kopia av detta till
den av exportlandet utsedda statliga myndigheten, och i förekommande
fall uppge de formella eller sakliga skälen till undersökningen. Om
fakturan har uppvisats, skall originalet eller en kopia av det bifogas det
återsända intyget. Myndigheterna skall även tillhandahålla alla upplysningar de erhållit som tyder på att de lämnade uppgifterna i intyget inte
är riktiga eller att intyget inte är äkta.
Om tullmyndigheterna i gemenskapen skulle besluta att tills vidare
upphäva tillämpningen av de särskilda importordningarna i fråga, i
avvaktan på resultaten av kontrollen, skall de tillåta att varorna frigörs,
under sådana försiktighetsåtgärder som de anser nödvändiga.
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Artikel 65
1. Resultaten av efterföljande kontroller skall så snart som möjligt
överlämnas till de behöriga myndigheterna i gemenskapen.
Dessa resultat skall göra det möjligt att fastställa om de ursprungsintyg
som återsänts enligt villkoren i artikel 64 avser de varor som faktiskt
exporterats, och om varorna verkligen ger anledning till tillämpning av
den särskilda importordningen ifråga.
2. Om inget svar på begäran om efterföljande kontroll erhålls inom en
tid av högst sex månader skall de behöriga myndigheterna i gemenskapen definitivt vägra att bevilja rätt till den särskilda importordningen.
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KAPITEL 2
Ursprung som medför förmånsbehandling
Artikel 66
I detta kapitel används följande beteckningar med de betydelser som här
anges:
a) tillverkning: alla slag av bearbetning eller förädling inbegripet
sammansättning eller särskilda åtgärder.
b) material: alla ingredienser, råmaterial, beståndsdelar eller delar etc.
som används vid tillverkningen av produkten.
c) produkt: den produkt som tillverkas, även om den är avsedd för
senare användning i en annan tillverkningsprocess.
d) varor: både material och produkter.
e) tullvärde: det värde som fastställs i enlighet med 1994 års avtal om
tillämpning av artikel VII i Allmänna tull- och handelsavtalet
(överenskommelse om tullvärdet i WTO).
f)

pris fritt fabrik: med detta begrepp avses i förteckningen i bilaga 15
det pris fritt fabrik som betalas för produkten till den tillverkare i
vars företag den sista bearbetningen eller förädlingen ägt rum,
inbegripet värdet av allt använt material, med avdrag för inhemska
skatter som skall återbetalas eller kan återbetalas när den framställda
produkten exporteras.

g) värde av material: med detta begrepp avses i förteckningen i bilaga
15 tullvärdet vid tidpunkten för importen av det icke-ursprungsmaterial som använts eller, om detta inte är känt eller inte säkert kan
fastställas, det första fastställbara pris som betalats för materialet i
gemenskapen eller i förmånslandet enligt artikel 67.1 eller i
förmånsrepubliken enligt artikel 98.1. Om värdet av de använda
ursprungsmaterialen behöver fastställas, skall detta stycke ha
motsvarande tillämpning.
h) kapitel och tulltaxenummer: de kapitel och tulltaxenummer (med
fyrställig sifferkod) som används i den nomenklatur som utgör
Harmoniserade systemet.
i)

klassificeras: avser klassificeringen av en produkt eller ett material
enligt ett visst tulltaxenummer.

j)

parti: produkter som antingen sänds samtidigt från en exportör till en
mottagare eller omfattas av ett enda transportdokument för hela
transporten från exportören till mottagaren eller, om ett sådant
dokument saknas, av en enda faktura.
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Av s n i t t 1
Allmänna preferenssystemet
Underavsnitt 1
Definition av begreppet ursprungsprodukter
Artikel 67
1. Vid tillämpningen av de bestämmelser om allmän förmånsbehandling i tullhänseende som gemenskapen beviljar för vissa produkter med
ursprung i utvecklingsländer (nedan kallade förmånsländer), skall
följande produkter anses ha ursprung i ett förmånsland:
a) Produkter som helt framställts i det landet i enlighet med artikel 68.
b) Produkter som framställts i det landet och vid vilkas tillverkning
andra produkter än de som avses i a har använts, förutsatt att dessa
produkter har genomgått tillräcklig bearbetning eller förädling i
enlighet med artikel 69.
2. Vid tillämpningen av detta avsnitt skall produkter med ursprung i
gemenskapen enligt punkt 3 som i ett förmånsland undergår bearbetning
eller förädling utöver den som beskrivs i artikel 70, anses ha sitt ursprung
i det förmånslandet.
3. Punkt 1 skall på motsvarande sätt gälla för att fastställa ursprunget
för de produkter som framställs i gemenskapen.
4. I de fall då Norge och Schweiz beviljar allmänna tullförmåner för
produkter med ursprung i de förmånsländer som avses i punkt 1 och
tillämpar en definition på begreppet ursprung som motsvarar den som
fastställs i detta avsnitt, skall de produkter med ursprung i gemenskapen,
Norge eller Schweiz som i ett förmånsland är föremål för bearbetning
eller behandling utöver vad som beskrivs i artikel 70 anses ha sitt
ursprung i det förmånslandet.
Bestämmelserna i första stycket skall endast tillämpas på produkter med
ursprung i gemenskapen, Norge eller Schweiz (i överensstämmelse med
de ursprungsregler som gäller för tullförmånerna i fråga) som exporteras
direkt till förmånsländerna.
Bestämmelserna i första stycket skall inte gälla produkter som omfattas
av kapitlen 1 — 24 i Harmoniserade systemet.
Kommissionen skall i Europeiska gemenskapernas officiella tidning
(C-serien) offentliggöra den tidpunkt då bestämmelserna i första och
andra stycket skall börja tillämpas.
5. Bestämmelserna i punkt 4 skall tillämpas under förutsättning att
Norge och Schweiz på ömsesidig basis beviljar gemenskapsprodukter
samma behandling.
Artikel 68
1. Följande produkter skall anses helt framställda antingen i ett
förmånsland eller i gemenskapen:
a) Mineraliska produkter som utvunnits ur deras jord eller havsbotten.
b) Vegetabiliska produkter som skördats där.
c) Levande djur som fötts och uppfötts där.
d) Produkter som har erhållits från levande djur som uppfötts där.
e) Produkter från jakt och fiske som utövats där.
f)

Produkter från havsfiske och andra produkter som hämtats ur havet
utanför deras territorialvatten av deras fartyg.

g) Produkter som tillverkats ombord på deras fabriksfartyg uteslutande
av produkter som avses i f.
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h) Begagnade föremål som tillvaratagits där och som endast kan
användas för återvinning av råvaror.
i)

Avfall och skrot som uppkommit vid tillverkningsprocesser som ägt
rum där.

j)

Produkter som utvunnits från eller under havsbotten utanför deras
territorialvatten, förutsatt att de har ensamrätt att bearbeta denna
havsbotten eller lager under denna.

k) Varor som producerats där uteslutande av de produkter som anges i a
— j.
2. Med uttrycket ”deras fartyg” eller ”deras fabriksfartyg” i punkt 1 f
och 1 g avses endast fartyg och fabriksfartyg
— som är registrerade eller anmälda för registrering i förmånslandet
eller i en medlemsstat,
— som för förmånslandets eller en medlemsstats flagg,
— som till minst 50 procent ägs av medborgare i förmånslandet eller i
medlemsstater, eller av ett bolag med huvudkontor i detta land eller i
en av medlemsstaterna, och vars direktör eller direktörer, styrelseordförande, samt majoriteten av styrelseledamöter är medborgare i
förmånslandet eller i medlemsstaterna och vidare i fråga om företag,
vars kapital till minst hälften tillhör förmånslandet eller medlemsstaterna, deras offentliga organ eller deras medborgare,
— vilkas befälhavare och övriga befäl är medborgare i förmånslandet
eller i medlemsstater, och
— vilkas besättning till minst 75 procent består av medborgare i
förmånslandet eller i medlemsstaterna.
3. Med uttrycket ”förmånsland” och ”gemenskapen” skall även avses
förmånslandets eller medlemsstaternas territorialvatten.
4. Fartyg som är verksamma på öppna havet, inbegripet fabriksfartyg
på vilka den fångade fisken bearbetas eller förädlas, skall anses ingå i det
förmånslands eller den medlemsstats territorium som de tillhör, förutsatt
att de uppfyller de villkor som fastställs i punkt 2.
Artikel 69
Vid tillämpningen av artikel 67 skall produkter som inte är helt
framställda i ett förmånsland eller i gemenskapen anses vara tillräckligt
bearbetade eller förädlade om villkoren i förteckningen i bilaga 15 är
uppfyllda.
Dessa villkor anger i fråga om alla produkter som omfattas av detta
avsnitt den bearbetning eller förädling som måste utföras på ickeursprungsmaterial som används vid tillverkningen och tillämpas endast
med avseende på sådant material.
Om en produkt, som erhållit ursprungsstatus därför att den uppfyller
villkoren i förteckningen för denna produkt, används vid tillverkningen
av en annan produkt, skall de tillämpliga villkoren för den produkt i
vilken den ingår inte vara tillämpliga på den, och ingen hänsyn skall tas
till det icke-ursprungsmaterial som kan ha använts när den tillverkades.
Artikel 70
1. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 skall följande
åtgärder för bearbetning eller förädling anses otillräckliga för att ge
status som ursprungsprodukter, oavsett om villkoren i artikel 69 är
uppfyllda:
a) Behandling i syfte att säkerställa att produkterna bevaras i gott skick
under transport och lagring (luftning, utspridning, torkning, kylning,
inläggning i saltvatten, svavelsyrlighetsvatten eller andra vattenlösningar, avlägsnande av skadade delar och liknande åtgärder).
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b)

"C4 Enkel behandling 3 bestående i avlägsnande av damm,
siktning eller sållning, sortering, klassificering, hoppassning (inklusive sammanföring av artiklar i satser), tvättning, målning eller
delning.

c) i)

Ompackning, uppdelning och sammanföring av kollin.

ii) Förpackning på flaskor, i säckar, fodral eller askar, uppsättning
på kort eller plattor m.m. samt alla andra enklare förpackningsåtgärder.
d) Anbringande av märken, etiketter eller liknande kännetecken på
produkter eller förpackningar.
e) Enkel blandning av produkter, även av skilda slag, om en eller flera i
blandningarna ingående beståndsdelar inte uppfyller villkoren i detta
avsnitt för att kunna anses ha ursprung i ett förmånsland eller i
gemenskapen.
f)

Enkel sammansättning av delar i avsikt att framställa en komplett
produkt.

g) En kombination av två eller flera av de åtgärder som anges under a
— f.
h) Slakt av djur.
2. Alla åtgärder som "C4 vidtas i antingen 3 i förmånsland eller i
gemenskapen när det gäller en viss produkt skall beaktas tillsammans vid
fastställande av huruvida den bearbetning eller förädling som produkten
har genomgått skall anses vara otillräcklig i enlighet med punkt 1.
Artikel 70a
1. Den kvalificerande enheten för tillämpning av bestämmelserna i
detta avsnitt skall vara den särskilda produkt som anses som grundenhet
vid klassificeringen enligt Harmoniserade systemets nomenklatur.
Av detta följer att
a) när en produkt som är sammansatt av en grupp eller en sammanföring av artiklar klassificeras under ett enda tulltaxenummer i
Harmoniserade systemet utgörs den kvalificerande enheten av
helheten,
b) när ett parti består av flera identiska produkter som klassificeras
enligt samma tulltaxenummer i Harmoniserade systemet skall varje
produkt beaktas för sig vid tillämpning av bestämmelserna i detta
avsnitt.
2. Om förpackningarna, genom tillämpningen av den allmänna regeln
nr 5 i Harmoniserade systemet, inbegrips i produkten vid klassificeringen, skall de inbegripas även vid ursprungsbestämningen.
Artikel 71
1. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 69 får icke-ursprungsmaterial användas vid tillverkning av en viss produkt, förutsatt att deras
totala värde inte överstiger 10 % av produktens pris fritt fabrik.
Om i förteckningen ett eller flera procenttal har angivits för ickeursprungsmaterialets högsta värde får tillämpningen av första stycket inte
medföra att dessa procenttal överskrids.
2. Punkt 1 skall inte tillämpas på produkter som omfattas av kapitel
50—63 i Harmoniserade systemet.
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Artikel 72
1. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 67 skall, vid fastställandet
av om en produkt, som är tillverkad i ett förmånsland som är medlem i en
regional grupp, har ursprung i detta land enligt den artikeln, alla
produkter som har ursprung i något av länderna i den regionala gruppen,
och som har använts i fortsatt tillverkning i ett annat land i den gruppen,
behandlas som om de hade ursprung i det land där den fortsatta
tillverkningen sker (regional kumulation).
2. Slutproduktens ursprungsland skall fastställas enligt artikel 72a.
3. Regional kumulation skall tillämpas för fyra separata regionala
grupper av förmånsländer som omfattas av Allmänna preferenssystemet:
a) Asean "C4 , (Sydostasiatiska 3 nationers förbund) (Brunei,
Filippinerna, Indonesien, Kambodja (1), Laos, Malaysia, Singapore,
Thailand, Vietnam).
b) Centralamerikanska gemensamma marknaden (MCCA) (Costa Rica,
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama (2)).
c) Andinska gemenskapen (Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru, Venezuela).
d) SAARC (Sydasiatiska sammanslutningen för regionalt samarbete)
(Bangladesh, Bhutan, Indien, Maldiverna, Nepal, Pakistan, "C4 Sri
Lanka (3). 3
4. Med uttrycket ”regional grupp” avses Asean, MCCA, Andinska
gemenskapen eller SAARC, alltefter omständigheterna.
Artikel 72a
1. Om varor med ursprung i ett land som är medlem i en regional grupp
bearbetas eller behandlas i ett annat land i samma regionala grupp, skall
de ha ursprung i det land i den regionala gruppen där den sista
bearbetningen eller behandlingen utfördes, under förutsättning att
a) det värde som har tillförs där, enligt punkt 3 i denna artikel, är högre
än det högsta tullvärdet av de använda produkterna med ursprung i
något av de andra länderna i den regionala gruppen, och
b) den bearbetning eller behandling som har utförts där är mer
omfattande än den som anges i artikel 70 och, för textilprodukter,
även de åtgärder som anges i bilaga 16.
2. Om villkoren i punkt 1 a och b inte uppfylls skall produkterna ha
ursprung i det land i den regionala gruppen som svarar för det högsta
tullvärdet av de använda ursprungsprodukter som kommer från andra
länder i den regionala gruppen.
3. Uttrycket ”det värde som tillförts” avser priset fritt fabrik med
avdrag för tullvärdet av varje ingående produkt som har ursprung i ett
annat land i den regionala gruppen.
4. Bevis om ursprungsstatus för varor som exporteras från ett land i en
regional grupp till ett annat land i samma grupp för ytterligare
bearbetning eller behandling, eller för återexport när ingen vidare
bearbetning eller behandling sker, skall utgöras av ett ursprungscertifikat
formulär A som utfärdats av det förstnämnda landet.
(1) Tillämpas från och med 1.9.1999.
(2) Tillämpas från och med 1.6.2000.
(3) Kommissionen skall i Europeiska gemenskapernas officiella tidning
(C-serien) offentliggöra det datum då dessa länder har uppfyllt de
förpliktelser som fastställs i artikel 72b.
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5. Bevis om den ursprungsstatus som har uppnåtts eller behållits på de
villkor som anges i artikel 72, denna artikel och i artikel 72b, i fråga om
varor som exporteras från ett land i en regional grupp till gemenskapen,
skall utgöras av ett ursprungscertifikat formulär A eller en fakturadeklaration som har utfärdats eller upprättats i det landet på grundval av ett
ursprungscertifikat formulär A som har utfärdats enligt bestämmelserna i
punkt 4.
6. Ursprungslandet skall anges i fält 12 i ursprungscertifikatet formulär
A eller på fakturadeklarationen och skall vara
— vad gäller varor som exporteras utan att ha genomgått den vidare
bearbetning eller behandling som avses i punkt 4, tillverkningslandet,
— vad gäller varor som exporteras efter ytterligare bearbetning eller
behandling, det ursprungsland som fastställs enligt punkt 1.
Artikel 72b
1. Artiklarna 72 och 72a skall endast tillämpas om
a) de bestämmelser som reglerar handeln i fråga om regional
kumulation mellan länderna i den regionala gruppen överensstämmer med dem som fastställs i detta avsnitt,
b) varje land i den regionala gruppen har åtagit sig att uppfylla eller
säkerställa att villkoren i detta avsnitt uppfylls och att sörja för det
administrativa samarbete som behövs, både för gemenskapen och de
andra länderna i den regionala gruppen, för att säkerställa att
ursprungscertifikat formulär A utfärdas på ett korrekt sätt samt att
ursprungscertifikaten och fakturadeklarationerna kontrolleras.
Detta åtagande skall överlämnas till kommissionen genom den
regionala gruppens sekretariat.
Sekretariaten är, alltefter omständigheterna, följande:
— Aseans generalsekretariat.
— ”Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA).”
— ”Junta del Acuerdo de Cartagena”.
— SAARC:s sekretariat.
2. Kommissionen skall underrätta medlemsstaterna om när de i punkt 1
fastställda villkoren är uppfyllda i fråga om varje regional grupp.
3. Artikel 78.1 b skall inte tillämpas på varor med ursprung i något av
länderna i den regionala gruppen när de passerar genom ett annat lands
territorium som ingår i samma regionala grupp, vare sig ytterligare
bearbetning eller behandling äger rum där eller ej.
Artikel 73
Tillbehör, reservdelar och verktyg som levereras tillsammans med
utrustning, en maskin, en apparat eller ett fordon, skall tillsammans med
dessa anses som en enhet när de utgör standardutrustning och ingår i
priset för ifrågavarande utrustning, maskin, apparat eller fordon, eller
inte fakturerats särskilt.
Artikel 74
Varor i satser, i den mening som avses i den allmänna regeln nr 3 i
Harmoniserade systemet, skall anses som ursprungsprodukter under
förutsättning att alla i satsen ingående komponenter utgör ursprungsprodukter. Varor i satser som består av såväl ursprungsprodukter som
icke-ursprungsprodukter skall dock i sin helhet anses vara ursprungsprodukter, förutsatt att värdet av icke-ursprungsprodukterna inte
överstiger 15 procent av satsens pris fritt fabrik.
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Artikel 75
För att avgöra om en produkt är en ursprungsprodukt eller ej, är det inte
nödvändigt att fastställa ursprunget för följande, som kan ha använts vid
dess tillverkning:
a) Energi och bränsle.
b) Anläggningar och utrustning.
c) Maskiner och verktyg.
d) Varor som inte ingår och som inte är avsedda att ingå i den slutliga
sammansättningen av produkten.
Artikel 76
1. Undantag från bestämmelserna i detta avsnitt får göras till förmån
för de minst utvecklade förmånsländer som omfattas av Allmänna
preferenssystemet, när de befintliga industriernas utveckling eller
skapandet av nya industrier motiverar detta. De minst utvecklade
förmånsländerna är förtecknade i de EG-förordningar av rådet och det
EKSG-beslut som avser tillämpning av allmänna tullförmåner. För detta
ändamål skall det berörda landet överlämna en ansökan till kommissionen om att undantag görs och samtidigt ange skälen till ansökan i
enlighet med punkt 3.
2. Undersökningen av ansökningar skall särskilt ta hänsyn till
a) de fall då tillämpningen av gällande ursprungsregler avsevärt skulle
påverka möjligheten för en befintlig industri i det berörda landet att
fortsätta att exportera till gemenskapen, särskilt i fråga om de fall då
detta kan leda till att dess verksamhet upphör,
b) särskilda fall där det klart kan visas att ursprungsreglerna kan utgöra
hinder för betydande investeringar i en industri, och där ett undantag
som gynnar förverkligandet av investeringsprogrammet skulle göra
det möjligt att uppfylla dessa regler i etapper,
c) beslutets ekonomiska och sociala inverkan, framför allt beträffande
sysselsättningen, i förmånsländerna och i gemenskapen.
3. För att underlätta undersökningen av ansökningarna om undantag
skall det land som ansöker tillhandahålla så fullständiga upplysningar
som möjligt till stöd för sin ansökan, särskilt om följande:
— Beskrivning av den färdiga produkten.
— Arten och mängden av material med ursprung i tredje land.
— Tillverkningsprocessen.
— Tillfört värde.
— Antalet anställda i företaget i fråga.
— Förväntad exportvolym till gemenskapen.
— Andra tänkbara inköpskällor för råmaterial.
— Skälen till den tid för vilken undantag begärs.
— Övriga anmärkningar.
4. Kommissionen skall hänskjuta ansökan om undantag till kommittén.
Beslut i frågan skall fattas enligt det förfarande som föreskrivs i artikel
249 i kodexen.
5. När ett undantag utnyttjas skall följande anteckning göras i fält 4 på
ursprungscertifikatet formulär A eller på den fakturadeklaration som
avses i artikel 89:
”Undantag — förordning (EG) nr …/…”.
6. Bestämmelserna i punkterna 1 — 5 skall också gälla eventuella
förlängningar.
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Artikel 77
De villkor som anges i detta avsnitt i fråga om erhållande av
ursprungsstatus skall kontinuerligt uppfyllas i förmånslandet eller i
gemenskapen.
Om ursprungsvaror som exporterats från förmånslandet eller gemenskapen till ett annat land återinförs skall de anses vara icke-ursprungsprodukter om det inte på ett tillfredsställande sätt kan visas för de
behöriga myndigheterna
— att de återinförda varorna är samma varor som de som exporterades,
och
— att de inte har behandlats utöver vad som krävdes för att bevara dem
i gott skick under tiden i det berörda landet eller under själva
exporten.
Artikel 78
1. Följande skall anses vara direkttransporterat från förmånslandet till
gemenskapen eller från gemenskapen till förmånslandet:
a) Produkter som transporteras utan att passera genom något annat
lands territorium, utom då det rör sig om ett annat lands territorium
som ingår i samma regionala grupp och om artikel 72 tillämpas.
b) Produkter som utgör en enda försändelse och som transporteras
genom andra länders territorier än förmånslandets territorium eller
gemenskapen, i förekommande fall med omlastning eller tillfällig
lagring i dessa länder, förutsätt att produkterna står under uppsikt av
tullmyndigheterna i transit- eller lagringslandet och inte undergår
annan behandling än lossning, lastning eller någon åtgärd för att
bevara dem i gott skick.
c) Produkter som transporteras genom territorier som tillhör Norge
eller Schweiz och därefter helt eller delvis återexporteras till
gemenskapen, förutsatt att produkterna står under uppsikt av
tullmyndigheterna i transit- eller lagringslandet och inte undergår
annan behandling än lossning, lastning eller någon åtgärd för att
bevara dem i gott skick.
d) Produkter som transporteras utan avbrott i rörledningar genom ett
annat territorium än det exporterande förmånslandets eller gemenskapens territorium.
2. För att styrka att villkoren i punkt 1 b och c har uppfyllts skall för
behöriga tullmyndigheter uppvisas
a) ett enda transportdokument som gäller för transporten från exportlandet genom transitlandet, eller
b) ett av tullmyndigheterna i transitlandet utfärdat intyg som innehåller
— en noggrann produktbeskrivning,
— datum för produkternas lossning och omlastning samt, i
förekommande fall, namnen på de fartyg eller andra transportmedel som använts, och
— uppgift om de förhållanden under vilka produkterna befann sig i
transitlandet, eller
c) i avsaknad härav, annat underlag.
Artikel 79
1. För ursprungsprodukter som har sänts från ett förmånsland till en
utställning i ett annat land och som efter utställningen sålts för att
importeras till gemenskapen, skall vid importen beviljas den förmånsbehandling i tullhänseende som avses i artikel 67, på villkor att
produkterna uppfyller de krav i detta avsnitt som ger dem rätt att anses

1993R2454 — SV — 01.07.2000 — 003.001 — 27
!M18

som produkter med ursprung i förmånslandet och förutsatt att det på ett
för gemenskapens behöriga tullmyndigheter tillfredsställande sätt visas
a) att en exportör har sänt produkterna från det exporterande förmånslandet direkt till utställningslandet och ställt ut dem där,
b) att den exportören har sålt eller på annat sätt avyttrat produkterna till
en person i gemenskapen,
c) att produkterna under utställningen eller omedelbart därefter har
sänts till gemenskapen i samma skick som de sändes till utställningen, och
d) att produkterna, sedan de sändes till utställningen, inte har använts
för annat ändamål än för demonstration på utställningen.
2. Ett ursprungscertifikat formulär A skall avlämnas till gemenskapens
tullmyndigheter på vanligt sätt. Utställningens namn och adress skall
anges i certifikatet. Vid behov kan ytterligare dokumentation begäras
angående produkternas beskaffenhet och de förhållanden under vilka de
har ställts ut.
3. Bestämmelserna i punkt 1 är tillämpliga på alla handels-, industri-,
jordbruks- eller hantverksutställningar samt på mässor eller offentliga
visningar av liknande karaktär under vilka produkterna förblir under
tullkontroll, dock med undantag för sådana som i privat syfte anordnas i
butiker eller affärslokaler för försäljning av utländska produkter.
Underavsnitt 2
Ursprungsintyg
Artikel 80
Produkter med ursprung i förmånsländer skall vara berättigade till den
förmånsbehandling i tullhänseende som avses i artikel 67, under
förutsättning av företeende av antingen:
a) ett ursprungscertifikat formulär A, till vilket en förlaga finns i bilaga
17, eller
b) i de fall som anges i artikel 89.1, en deklaration, vars text framgår i
bilaga 18, som av exportören avges på en faktura, packsedel eller
någon annan kommersiell handling med tillräckligt detaljerad
beskrivning av produkterna för att göra det möjligt att identifiera
dem "C4 (nedan kallad 3 fakturadeklaration).
a)

URSPRUNGSCERTIFIKAT FORMULÄR A
Artikel 81

1. Ursprungsvaror enligt detta avsnitt skall vid import till gemenskapen
vara berättigade till den förmånsbehandling i tullhänseende som avses i
artikel 67, förutsatt att dessa varor har direkttransporterats till gemenskapen enligt artikel 78, mot uppvisande av ett ursprungscertifikat
formulär A, utfärdat antingen av tullmyndigheterna eller av andra
behöriga statliga myndigheter i förmånslandet, under förutsättning att
detta land
— har överlämnat de uppgifter som krävs enligt artikel 93 till
kommissionen,
— biträder gemenskapen genom att tillåta tullmyndigheterna i medlemsstaterna att kontrollera att dokumentet är äkta eller att
uppgifterna beträffande de ifrågavarande produkternas verkliga
ursprung är riktiga.
2. Ett ursprungscertifikat formulär A får endast utfärdas om det kan
användas som det skriftliga bevis som krävs för den förmånsbehandling i
tullhänseende som avses i artikel 67.
3. Ett ursprungscertifikat formulär A får endast utfärdas på skriftlig
ansökan av exportören eller dennes befullmäktigade ombud.
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4. Exportören eller dennes ombud skall tillsammans med ansökan
överlämna alla tillämpliga bestyrkande behandlingar som bevisar att de
produkter som skall exporteras uppfyller kraven för utfärdandet av ett
ursprungscertifikat formulär A.
5. Certifikatet skall utfärdas av den behöriga statliga myndigheten i
förmånslandet, om de produkter som skall exporteras kan anses ha
ursprung där enligt underavsnitt 1. Det skall ställas till exportörens
förfogande så snart utförseln faktiskt ägt rum eller säkerställts.
6. För att kunna kontrollera att det i punkt 5 angivna villkoret är
uppfyllt, skall den behöriga statliga myndigheten ha rätt att begära alla
de skriftliga bevis eller att utföra alla de undersökningar som den finner
lämpliga.
7. Den behöriga statliga myndigheten i förmånslandet skall ansvara för
att certifikatet och ansökningar är korrekt ifyllda.
8. Fält 2 i ursprungscertifikat formulär A behöver inte fyllas i. I fält 12
skall det anges ”Europeiska gemenskapen” eller namnet på en
medlemsstat.
9. Datumet för utfärdandet av ursprungscertifikat formulär A skall
anges i fält 11. Underskriften i detta fält, som är reserverat för den
behöriga statliga myndighet som utfärdar intyget, skall vara handskriven.
Artikel 82
Om isärtagna eller inte hopsatta produkter enligt den allmänna regeln nr
2 a i Harmoniserade systemet, vilka klassificeras enligt avdelningarna
XVI eller XVII eller nr 7308 eller 9406 i detta system, importeras i
delposter på begäran av importören och på villkor som fastställs av
tullmyndigheterna i importlandet, skall ett enda ursprungsintyg för
sådana produkter företes för tullmyndigheterna vid import av den första
delposten.
Artikel 83
Eftersom ursprungscertifikatet formulär A utgör det skriftliga bevis som
krävs för tillämpningen av bestämmelserna om förmånsbehandling i
tullhänseende enligt artikel 67, skall den behöriga statliga myndigheten i
exportlandet ansvara för att alla nödvändiga åtgärder vidtas för att
kontrollera produkternas ursprung och de övriga uppgifterna i intyget.
Artikel 84
Ursprungsintyg skall företes för tullmyndigheterna i den importerande
medlemsstaten i enlighet med förfarandena i artikel 62 i "C4 kodexen.
3 De nämnda myndigheterna får begära översättning av ett ursprungsintyg och får också kräva att importdeklarationen åtföljs av en försäkran
från importören att produkterna uppfyller de villkor som gäller för
tillämpning av detta avsnitt.
Artikel 85
1. Trots artikel 81.5 får ursprungscertifikat formulär A undantagsvis
utfärdas efter exporten av de produkter som certifikatet avser, om
a) det inte utfärdades vid tidpunkten för exporten på grund av misstag,
förbiseende eller särskilda omständigheter,
b) det på ett för behöriga statliga myndigheter tillfredsställande sätt
visas att ett ursprungscertifikat formulär A utfärdades men av
tekniska skäl inte godtogs vid importen.
2. Den behöriga statliga myndigheten får utfärda ett intyg i efterhand
endast efter att ha kontrollerat att de uppgifter som lämnas i exportörens
ansökan överensstämmer med uppgifterna i motsvarande exportdokument, och att inget giltigt usprungscertifikat formulär A enligt
bestämmelserna i detta avsnitt utfärdades när produkterna i fråga
exporterades.
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3. Ett ursprungscertifikat formulär A som utfärdats i efterhand måste
förses med påskriften ”Délivré a posteriori” eller ”Issued retrospectively”
i fält 4.
Artikel 86
1. Om ett ursprungscertifikat formulär A stjäls, förloras eller förstörs
får exportören hos de behöriga statliga myndigheter som utfärdat det
begära att ett duplikat upprättas på grundval av de exportdokument som
finns hos behöriga statliga myndigheter. I fält 4 på duplikat av formulär
A som utfärdats på detta sätt skall ordet ”Duplicata ” eller ”Duplicate”
samt dagen för utfärdandet av och löpnummer för det ursprungliga
intyget anges.
2. Vid tillämpning av artikel 90b skall duplikatet gälla från och med
den dag då originalet utfärdades.
Artikel 87
1. Om ursprungsprodukter befinner sig under kontroll av ett tullkontor i
gemenskapen skall det vara möjligt att ersätta det ursprungliga
ursprungsintyget med ett eller flera ursprungscertifikat formulär A, i
avsikt att sända alla eller några av dessa produkter någon annanstans
inom gemenskapen eller till Schweiz eller Norge. Ersättningsursprungscertifikatet formulär A skall utfärdas av det tullkontor under vars
kontroll varorna befinner sig.
2. Det ersättningscertifikat som utfärdas enligt punkt 1 eller enligt
artikel 88 skall anses vara ett slutgiltigt ursprungsintyg för de angivna
produkterna. Ersättningscertifikatet skall utfärdas på grundval av en
skriftlig ansökan från återexportören.
3. I det översta högra fältet på ersättningscertifikatet skall anges
namnet på det mellanliggande land som utfärdat intyget.
Fält 4 skall innehålla påskriften ”Certificat de remplacement” eller
”Replacement certificate” samt även det ursprungliga certifikatets
utfärdandedatum och serienummer.
I fält 1 skall återexportörens namn anges.
I fält 2 kan den slutliga mottagarens namn anges.
I fält 3—9 skall alla uppgifter i det ursprungliga certifikatet om de
återexporterade varorna lämnas.
I fält 10 skall hänvisningar till återexportörens faktura lämnas.
Den tullmyndighet som utfärdar ersättningscertifikatet skall bestyrka det
i fält 11. Myndighetens ansvar omfattar endast utfärdandet av ersättningscertifikatet. Uppgifterna i fält 12 om ursprungsland och bestämmelseland skall tas från de uppgifter som anges på det ursprungliga
certifikatet. Detta fält skall innehålla återexportörens underskrift. En
återexportör som undertecknar detta fält i god tro ansvarar inte för att de
lämnade uppgifterna på det ursprungliga certifikatet är riktiga.
4. Det tullkontor som skall vidta den åtgärd som avses i punkt 1 skall
på det ursprungliga certifikatet anteckna de sända varornas vikt, antal
och beskaffenhet samt motsvarande ersättningscertifikats serienummer.
Tullkontoret skall förvara det ursprungliga certifikatet i minst tre år.
5. En fotokopia av det ursprungliga certifikatet får bifogas ersättningscertifikatet.
6. När produkter införs i gemenskapen med tillämpning av de
tullförmåner som avses i artikel 67 inom ramen för ett undantag enligt
artikel 76 skall det förfarande som föreskrivs i den här artikeln endast
tillämpas på de produkter som är avsedda för gemenskapen.
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Artikel 88
Ursprungsvaror enligt detta avsnitt skall vid import till gemenskapen
vara berättigade till den i artikel 67 angivna förmånsbehandlingen i
tullhänseende mot avlämnande av ett ersättningsursprungscertifikat
formulär A utfärdat av tullmyndigheterna i Norge eller Schweiz på
grundval av ett ursprungscertifikat formulär A utfärdat av de behöriga
statliga myndigheterna i förmånslandet, förutsatt att de villkor som
fastställs i artikel 78 har uppfyllts, och under förutsättning att Norge eller
Schweiz bistår gemenskapen genom att tillåta gemenskapens tullmyndigheter att kontrollera ursprungscertifikaten formulär A med
avseende på äkthet och riktighet. Det kontrollförfarande som fastställs
i artikel 94 skall ha motsvarande tillämpning. Den tidsfrist som fastställs
i artikel 94.3 skall förlängas till åtta månader.
b) FAKTURADEKLARATION
Artikel 89
1. En fakturadeklaration får upprättas
a) av en godkänd gemenskapsexportör i den mening som avses i artikel
90,
b) av vilken exportör som helst för vilken försändelse som helst som
består av ett eller flera kollin innehållande ursprungsprodukter vilkas
totala värde inte överstiger 6 000 euro, under förutsättning att det
biträde som avses i artikel 81.1 tillämpas också på detta förfarande.
2. Fakturadeklaration får upprättas om produkterna i fråga kan anses
som produkter med ursprung i gemenskapen eller i ett förmånsland och
om de uppfyller övriga krav i det här avsnittet.
3. En exportör som upprättar en fakturadeklaration skall vara beredd att
när som helst, på begäran av exportlandets tullmyndigheter eller andra
behöriga statliga myndigheter, förete alla relevanta dokument som
bevisar de berörda produkternas ursprungsstatus liksom att övriga krav i
det här avsnittet har uppfyllts.
4. Fakturadeklaration skall upprättas av exportören genom maskinskrivning, stämpling eller tryck på fakturan, packsedeln eller annan
kommersiell handling, i enlighet med den deklaration vars text framgår
av bilaga 18 på antingen franska eller engelska. Om deklarationen skrivs
för hand, skall den skrivas med bläck och med tryckbokstäver.
5. Fakturadeklarationer skall undertecknas för hand av exportören. En
godkänd exportör i den mening som avses i artikel 90 behöver dock inte
underteckna sådana deklarationer, om han lämnar en skriftlig försäkran
till tullmyndigheterna att han ikläder sig fullt ansvar för varje
fakturadeklaration som identifierar honom, som om den undertecknats
av honom för hand.
6. För de fall som avses i punkt 1 b får en fakturadeklaration användas
på följande särskilda villkor:
a) En fakturadeklaration skall upprättas för varje försändelse.
b) Om varorna i en försändelse redan i exportlandet har genomgått en
kontroll med avseende på om de motsvarar definitionen av begreppet
ursprungsprodukter kan exportören göra en hänvisning till denna
kontroll i fakturadeklarationen.
Bestämmelser i första stycket befriar i förekommande fall inte
exportören från skyldigheten att fullgöra andra formaliteter som anges
i tull- eller postföreskrifterna.
Artikel 90
1. Tullmyndigheterna i gemenskapen kan ge en exportör "C4 , nedan
kallad 3 godkänd exportör, som ofta sänder produkter med ursprung i
gemenskapen som avses i artikel 67.2, tillstånd att upprätta fakturadeklarationer oberoende av de berörda produkternas värde. En exportör
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som ansöker om sådant tillstånd måste på ett för tullmyndigheterna
tillfredsställande sätt lämna de garantier som är nödvändiga för att bevisa
produkternas ursprungsstatus liksom att övriga krav i detta avsnitt har
uppfyllts.
2. Tullmyndigheterna får medge någon ställning som godkänd exportör
på de villkor som de anser lämpliga.
3. Tullmyndigheterna skall tilldela den godkände exportören ett
tillståndsnummer som skall anges i fakturadeklarationen.
4. Tullmyndigheterna skall övervaka användningen av den godkände
exportörens tillstånd.
5. Tullmyndigheterna kan återkalla tillståndet när som helst. De skall
göra det när den godkände exportören inte längre lämnar de garantier
som avses i punkt 1, inte uppfyller villkoren som avses i punkt 2 eller på
annat sätt använder tillståndet på ett oriktigt sätt.
Artikel 90a
1. Bevis om ursprungsstatus för gemenskapsprodukter som avses i
artikel 67.2 skall utgöras av antingen
a) ett varucertifikat EUR.1, vars förlaga anges i bilaga 21, eller
b) den deklaration som avses i artikel 89.
2. Exportören eller hans befullmäktigade ombud skall ange ”Pays
bénéficiaires du SPG” och ”CE” eller ”GSP beneficiary countries” och
”EC” i fält 2 på "C4 varucertifikatet EUR.1. 3
3. Bestämmelserna i detta avsnitt angående utfärdandet, användningen
och efterkontrollen av ursprungsintyg formulär A skall ha motsvarande
tillämpning för varucertifikat EUR.1 och, med undantag för bestämmelserna om utfärdande, fakturadeklarationer.
Artikel 90b
1. Ett ursprungsintyg skall gälla i tio månader räknat från datum för
utfärdandet i exportlandet och skall företes för tullmyndigheterna i
importlandet inom den tiden.
2. Ursprungsintyg som företes för tullmyndigheterna i importlandet
efter sista dagen för företeende enligt punkt 1 får godkännas för
förmånsbehandling i tullhänseende som anges i artikel 67, om
underlåtenheten att förete dessa handlingar senast den föreskrivna dagen
beror på exceptionella omständigheter.
3. I andra fall av försenat företeende får tullmyndigheterna i importlandet godkänna ursprungsintygen om produkterna har företetts för dem
före nämnda sista dag.
4. På begäran av importören och på villkor som fastställts av
tullmyndigheterna i den importerande medlemsstaten kan ett enda
ursprungsintyg avlämnas till tullmyndigheterna vid importen av den
första försändelsen, om varorna
a) importeras ofta och kontinuerligt inom ramen för handel av ett
betydande kommersiellt värde,
b) omfattas av ett och samma köpekontrakt vars parter är etablerade i
exportlandet eller gemenskapen,
c) klassificeras enligt samma (åttasiffriga) nummer i Kombinerade
nomenklaturen,
d) kommer från en och samma exportör, är avsedda för en och samma
importör och genomgår importformaliteterna vid ett och samma
tullkontor i gemenskapen.
Detta förfarande är tillämpligt på de kvantiteter och under den period
som fastställts av de behöriga tullmyndigheterna. Den nämnda perioden
får inte i något fall överstiga tre månader.
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Artikel 90c
1. Produkter som sänds som småpaket mellan privatpersoner eller ingår
i resandes personliga bagage, skall godtas som ursprungsprodukter som
åtnjuter förmånsbehandling enligt artikel 67 utan att ett ursprungscertifikat formulär A eller en fakturadeklaration behöver företes, om
importen av sådana produkter inte är av kommersiell karaktär och
produkterna har deklarerats uppfylla kraven i detta avsnitt samt det inte
finns något tvivel om riktigheten av en sådan deklaration.
2. Import av tillfällig karaktär som uteslutande avser produkter för
mottagarnas, de resandes eller deras familjers personliga bruk skall inte
anses vara import av kommersiell karaktär, om det på grund av
produkternas art och mängd är uppenbart att syftet inte är kommersiellt.
Det sammanlagda värdet av dessa produkter får dessutom inte överstiga
500 euro i fråga om småpaket eller 1 200 euro i fråga om produkter som
ingår i resandes personliga bagage.
Artikel 91
1. När punkterna 2, 3 eller 4 i artikel 67 är tillämpliga, skall de
behöriga statliga myndigheterna i det förmånsland som anmodas att
utfärda ett ursprungscertifikat formulär A för produkter till vilkas
framställning används material med ursprung i gemenskapen, Norge
eller Schweiz beakta varucertifikat EUR.1 eller i förekommande fall
fakturadeklarationen.
2. På de ursprungscertifikat formulär A som utfärdas i dessa fall som
avses punkt 1 skall påskriften ”Cumul CE”, ”Cumul "C4 Norvège”,
3 ”Cumul Suisse” eller ”EC cumulation”, ”Norway cumulation”,
”Switzerland cumulation” föras in i fält 4.
Artikel 92
Upptäckten av mindre diskrepanser mellan uppgifterna i ett ursprungscertifikat formulär A, ett varucertifikat EUR.1 eller en fakturadeklaration och uppgifterna i de dokument som företetts för tullkontoret i
syfte att uppfylla formaliteterna för import av produkterna medför inte i
sig att ursprungsintyg blir ogiltigt, förutsatt att det på vederbörligt sätt
fastställs att dokumentet motsvarar de företedda produkterna.
Uppenbara formella fel, såsom skrivfel i ett ursprungscertifikat formulär
A eller ett varucertifikat EUR.1 eller på en fakturadeklaration, skall inte
leda till att dokumentet avvisas, om felen inte är av den arten att det
uppstår tvivel om att uppgifterna i dokument är riktiga.
Underavsnitt 3
Metoder för administrativt samarbete
Artikel 93
1. Förmånsländerna skall sända kommissionen namnen på och adresserna till de statliga myndigheter på deras territorium som får utförda
ursprungscertifikat formulär A, samt prov på de stämplar som dessa
myndigheter använder och namn på och adress till de statliga
myndigheter som ansvarar för kontrollen av ursprungscertifikat formulär
A och fakturadeklarationer. Dessa stämplar skall vara giltiga från och
med den dag kommissionen mottog proven. Kommissionen skall
vidarebefordra dessa uppgifter till tullmyndigheterna i medlemsstaterna.
Om sändandet av dessa uppgifter sker inom ramen för uppdatering av
tidigare uppgifter, skall kommissionen ange datum då de nya stämplarna
börjar gälla enligt förmånsländernas behöriga statliga myndigheters
angivelser. Dessa uppgifter är konfidentiella; i samband med övergång
till fri omsättning skall de behöriga tullmyndigheterna i fråga dock låta
importörer eller deras befullmäktigade ombud ta del av proven på de
stämplar som avses i denna punkt.
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2. Kommissionen skall i Europeiska gemenskapernas officiella tidning
(C-serien) offentliggöra det datum då de nya förmånsländer som avses i
artikel 97 har uppfyllt de förpliktelser som fastställs i punkt 1.
3. Kommissionen skall till förmånsländerna skicka prov på de stämplar
som medlemsstaternas tullmyndigheter använder vid utfärdandet av
varucertifikat EUR.1.
Artikel 93a
Vid tillämpningen av bestämmelserna om förmånsbehandling i tullhänseende enligt artikel 67, skall varje förmånsland följa reglerna om
produkternas ursprung, ifyllande och utfärdande av ursprungscertifikat
formulär A, villkoren för användning av fakturadeklarationer och
metoderna för administrativt samarbete, eller säkerställa att dessa regler
och metoder följs.
Artikel 94
1. Kontroll i efterhand av ursprungscertifikat formulär A och fakturadeklarationer skall utföras stickprovsvis eller närhelst tullmyndigheterna i gemenskapen har rimliga tvivel beträffande äktheten av sådana
dokument, berörda produkters ursprungsstatus eller att övriga krav i detta
avsnitt har uppfyllts.
2. För tillämpningen av bestämmelserna i punkt 1 skall tullmyndigheterna i gemenskapen återsända ursprungscertifikat formulär A och
fakturan, om den företetts, fakturadeklarationen eller kopia av dessa
dokument, till den behöriga statliga myndigheten i det exporterande
förmånslandet och, i tillämpliga fall, ange skälen för en undersökning.
Till stöd för begäran om kontroll i efterhand skall de tillhandahålla alla
de erhållna handlingar och upplysningar som talar för att uppgifterna i
ursprungsintyget inte är riktiga.
Om tullmyndigheterna beslutar att uppskjuta beviljandet av förmånsbehandling i tullhänseende som avses i artikel 67, i avvaktan på resultatet
av kontrollen, skall de erbjuda importören att få produkterna utlämnade,
med förbehåll för de säkerhetsåtgärder som bedöms nödvändiga.
3. När en begäran om kontroll i efterhand har lämnats i enlighet med
bestämmelserna i punkt 1, skall denna kontroll genomföras och
resultaten därav meddelas till tullmyndigheterna i gemenskapen inom
en tid av högst sex månader. Detta resultat måste klart utvisa om
ursprungsintyget avser de produkter som verkligen exporterats, och om
de berörda produkterna kan anses vara produkter med ursprung i
förmånslandet eller i gemenskapen.
4. För ursprungscertifikat formulär A som utfärdats enligt artikel 91
skall svaret åtföljas av kopia (kopior) av det (de) varucertifikat EUR.1
eller den (de) fakturadeklaration(-er) som intyget baserats på.
5. Om rimliga tvivel föreligger och inget svar erhålls inom de sex
månader som anges i punkt 3 eller om svaret inte innehåller tillräckliga
uppgifter för att avgöra om dokumentet i fråga är äkta eller produkternas
verkliga ursprung, skall en andra begäran göras hos de behöriga
myndigheterna. Om det inom fyra månader efter den andra begäran inte
har lämnats några resultat av kontrollen till den myndighet som begärt
den eller om svaret inte innehåller tillräckliga uppgifter för att avgöra om
dokumentet i fråga är äkta eller produkternas verkliga ursprung, skall
den begärande myndigheten vägra förmånsbehandling i tullhänseende,
utom under exceptionella omständigheter.
Bestämmelserna i första stycket skall tillämpas mellan länder i samma
regionala grupp vid kontroller i efterhand av de ursprungscertifikat
formulär A som utfärdats i enlighet med detta avsnitt.
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6. Om kontrollförfarandet eller några andra tillgängliga upplysningar
tycks visa att man handlar mot bestämmelserna i detta avsnitt, skall det
exporterande förmånslandet på eget initiativ eller på begäran av
gemenskapen göra lämpliga undersökningar eller se till att dessa
undersökningar utförs med vederbörlig skyndsamhet för att avslöja och
förhindra sådana handlingssätt. I detta syfte kan gemenskapen delta i
dessa undersökningar.
7. För att möjliggöra kontroll i efterhand av ursprungscertifikat
formulär A skall kopior av certifikaten och av alla exportdokument
som hänvisar till dem förvaras i minst tre år av den behöriga statliga
myndigheten i det exporterande förmånslandet.
Artikel 95
Artikel 78.1 c och artikel 88 skall endast tillämpas i den mån Norge och
Schweiz tillämpar likadana bestämmelser som gemenskapen i fråga om
den förmånsbehandling som dessa länder beviljar vissa produkter med
ursprung i utvecklingsländer.
Kommissionen skall upplysa tullmyndigheterna i medlemsstaterna om
när Norge och Schweiz antar sådana bestämmelser och skall meddela
dem vilken dag bestämmelserna i artikel 78.1 c och artikel 88 liksom de
likadana bestämmelser som antagits av Norge och Schweiz skall börja
tillämpas.
Dessa bestämmelser skall vara tillämpliga under förutsättning att
gemenskapen, Norge och Schweiz har ingått ett avtal enligt vilket
parterna bl.a. ömsesidigt skall ge varandra nödvändigt ömsesidigt bistånd
vad gäller administrativt samarbete.
Underavsnitt 4
Ceuta och Melilla
Artikel 96
1. Begreppet ”gemenskapen” i detta avsnitt omfattar inte Ceuta och
Melilla. Begreppet ”produkter med ursprung i gemenskapen” avser inte
produkter med ursprung i Ceuta och Melilla.
2. Detta avsnitt skall ha motsvarande tillämpning vid avgörandet av
huruvida produkter kan anses ha sitt ursprung i ett exporterande
förmånsland som omfattas av Allmänna preferenssystemet då de
importeras till Ceuta och Melilla eller ha sitt ursprung i Ceuta och
Melilla.
3. Ceuta och Melilla skall anses som ett enda territorium.
4. Bestämmelserna i detta avsnitt om utfärdande, användning och
efterkontroll av ursprungscertifikat formulär A skall ha motsvarande
tillämpning för produkter med ursprung i Ceuta och Melilla.
5. De spanska tullmyndigheterna skall ansvara för tillämpningen av
detta avsnitt i Ceuta och Melilla.
Underavsnitt 5
Slutbestämmelse
Artikel 97
När ett land eller område får eller återfår status som förmånsland
beträffande produkter som avses i de relevanta EG-förordningarna av
rådet eller i EKSG-beslutet, får varor med ursprung i det landet eller
området åtnjuta förmånerna i det Allmänna preferenssystemet, under
förutsättning att de exporterats från landet eller området i fråga från och
med den dag som avses i artikel 93.2.
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Av s n i t t 2
Republikerna Albanien, Bosnien och Hercegovina och Kroatien; före
detta jugoslaviska republiken Makedonien (för vin), republiken
Slovenien (för vin)
Underavsnitt 1
Definition av begreppet ursprungsvaror
Artikel 98
1. Vid tillämpningen av de bestämmelser om tullförmåner som
gemenskapen beviljar för vissa produkter med ursprung i republikerna
Albanien, Bosnien och Hercegovina och Kroatien, i före detta jugoslaviska republiken Makedonien (för vin) och i republiken Slovenien (för
vin) "C4 (nedan kallade 3 förmånsrepubliker), skall följande
produkter anses ha sitt ursprung i en förmånsrepublik:
a) Produkter som helt framställts i denna förmånsrepublik i enlighet
med artikel 99.
b) Produkter som framställts i denna förmånsrepublik och vid vilkas
tillverkning andra produkter än de som avses i a har använts,
förutsatt att dessa produkter har genomgått tillräcklig bearbetning
eller förädling i enlighet med artikel 100.
2. Vid tillämpningen av detta avsnitt skall produkter med ursprung i
gemenskapen enligt punkt 3 som i en förmånsrepublik undergår
bearbetning eller förädling utöver den som beskrivs i artikel 101 anses
ha sitt ursprung i denna förmånsrepublik.
3. Punkt 1 skall på motsvarande sätt gälla för att fastställa ursprunget
för de produkter som framställs i gemenskapen.
Artikel 99
1. Följande produkter skall anses helt framställda antingen i en
förmånsrepublik eller i gemenskapen:
a) Mineraliska produkter som utvunnits ur deras jord eller havsbotten.
b) Vegetabiliska produkter som skördats där.
c) Levande djur som fötts och uppfötts där.
d) Produkter som har erhållits från levande djur som uppfötts där.
e) Produkter från jakt och fiske som utövats där.
f)

Produkter från havsfiske och andra produkter som hämtats ur havet
utanför deras territorialvatten av deras fartyg.

g) Produkter som tillverkats ombord på deras fabriksfartyg uteslutande
av produkter som avses i f.
h) Begagnade föremål som tillvaratagits där och som endast kan
användas för återvinning av råvaror.
i)

Avfall och skrot som uppkommit vid tillverkningsprocesser som ägt
rum där.

j)

Produkter som utvunnits från eller under havsbotten utanför deras
territorialvatten, förutsatt att de har ensamrätt att bearbeta denna
havsbotten eller lager under denna.

k) Varor som producerats där uteslutande av de produkter som anges i a
— j.
2. Med uttrycket ”deras fartyg” eller ”deras fabriksfartyg” i punkt 1 f
och 1 g avses endast fartyg och fabriksfartyg
— som är registrerade eller anmälda för registrering i förmånsrepubliken eller i en medlemsstat,
— som för en förmånsrepubliks eller en medlemsstats flagg,
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— som till minst 50 procent ägs av medborgare i förmånsrepubliken
eller i medlemsstater, eller av ett bolag med huvudkontor i den
republiken eller i en av medlemsstaterna, och vars direktör eller
direktörer, styrelseordförande, samt majoriteten av styrelseledamöter
är medborgare i förmånsrepubliken eller i medlemsstaterna och
vidare, i fråga om företag, vars kapital till minst hälften tillhör denna
förmånsrepublik eller medlemsstaterna, deras offentliga organ eller
deras medborgare,
— vilkas befälhavare och övriga befäl är medborgare i förmånsrepubliken eller i medlemsstater, och
— vilkas besättning till minst 75 procent består av medborgare i
förmånsrepubliken eller i medlemsstaterna.
3. Med uttrycket ”förmånsrepublik” och ”gemenskapen” skall även
avses förmånsrepublikens eller medlemsstaternas territorialvatten.
4. Fartyg som är verksamma på öppna havet, inbegripet fabriksfartyg
på vilka den fångade fisken bearbetas eller förädlas, skall anses ingå i
den förmånsrepubliks eller den medlemsstats territorium som de tillhör,
förutsatt att de uppfyller de villkor som fastställs i punkt 2.
Artikel 100
Vid tillämpningen av artikel 98 skall produkter som inte är helt
framställda i en förmånsrepublik eller i gemenskapen anses vara
tillräckligt bearbetade eller förädlade om villkoren i förteckningen i
bilaga 15 är uppfyllda.
Dessa villkor anger i fråga om alla produkter som omfattas av detta
avsnitt den bearbetning eller förädling som måste utföras på ickeursprungsmaterial som används vid tillverkningen och tillämpas endast
med avseende på sådant material.
Om en produkt, som erhållit ursprungsstatus därför att den uppfyller
villkoren i förteckningen för denna produkt, används vid tillverkningen
av en annan produkt, skall de tillämpliga villkoren för den produkt i
vilken den ingår inte vara tillämpliga på den, och ingen hänsyn skall tas
till det icke-ursprungsmaterial som kan ha använts när den tillverkades.
Artikel 101
1. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 skall följande
åtgärder för bearbetning eller förädling anses otillräckliga för att ge
status som ursprungsprodukter, oavsett om villkoren i artikel 100 är
uppfyllda:
a) Behandling i syfte att säkerställa att produkterna bevaras i gott skick
under transport och lagring (luftning, utspridning, torkning, kylning,
inläggning i saltvatten, svavelsyrlighetsvatten eller andra vattenlösningar, avlägsnande av skadade delar och liknande åtgärder).
b) Enkel behandling bestående i avlägsnande av damm, siktning eller
sållning, sortering, klassificering, hoppassning (inklusive sammanföring av artiklar i satser), tvättning, målning eller delning.
c) i)

Ompackning, uppdelning och sammanföring av kollin.

ii) Förpackning på flaskor, i säckar, fodral eller askar, uppsättning
på kort eller "C4 plattor m.m. 3 samt alla andra enklare
förpackningsåtgärder.
d) Anbringande av märken, etiketter eller liknande kännetecken på
produkter eller förpackningar.
e) Enkel blandning av produkter, även av skilda slag, om en eller flera i
blandningarna ingående beståndsdelar inte uppfyller villkoren i detta
avsnitt för att kunna anses ha ursprung i ett förmånsland eller i
gemenskapen.
f)

Enkel sammansättning av delar i avsikt att framställa en komplett
produkt.
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g) En kombination av två eller flera av de åtgärder som anges under a
— f.
h) Slakt av djur.
2. Alla åtgärder som vidtas i antingen en förmånsrepublik "C4 eller i
gemenskapen 3 när det gäller en viss produkt skall beaktas
tillsammans vid fastställande av huruvida den bearbetning eller förädling
som produkten har genomgått skall anses vara otillräcklig i enlighet med
punkt 1.
Artikel 101a
1. Den kvalificerande enheten för tillämpning av bestämmelserna i
detta avsnitt skall vara den särskilda produkt som anses som grundenhet
vid klassificeringen enligt Harmoniserade systemets nomenklatur.
Av detta följer att
a) när en produkt som är sammansatt av en grupp eller en sammanföring av artiklar klassificeras under ett enda tulltaxenummer i
Harmoniserade systemet utgörs den kvalificerande enheten "C4 av
helheten, 3
b) när ett parti består av flera identiska produkter som klassificeras
enligt samma tulltaxenummer i Harmoniserade systemet skall varje
produkt beaktas för sig vid tillämpning av bestämmelserna i detta
avsnitt.
2. Om förpackningarna, genom tillämpningen av den allmänna regeln
nr 5 i Harmoniserade systemet, inbegrips i produkten vid klassificeringen, skall de inbegripas även vid ursprungsbestämningen.
Artikel 102
1. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 100 får icke-ursprungsmaterial användas vid tillverkning av en viss produkt, förutsatt "C4 att
deras totala 3 värde inte överstiger 10 % av produktens pris fritt fabrik.
Om i förteckningen ett eller flera procenttal har angivits för ickeursprungsmaterialets högsta värde får tillämpningen av första stycket inte
medföra att dessa procenttal överskrids.
2. Punkt 1 skall inte tillämpas på produkter som omfattas av kapitel 50
— 63 i Harmoniserade systemet.
Artikel 103
Tillbehör, reservdelar och verktyg som levereras tillsammans med
utrustning, en maskin, en apparat eller ett fordon, skall tillsammans med
dessa anses som en enhet när de utgör standardutrustning och ingår i
priset för ifrågavarande utrustning, maskin, apparat eller fordon, eller
inte fakturerats särskilt.
Artikel 104
Varor i satser, i den mening som avses i den allmänna regeln nr 3 i
Harmoniserade systemet, skall anses som ursprungsprodukter under
förutsättning att alla i satsen ingående komponenter utgör ursprungsprodukter. Varor i satser som består av såväl ursprungsprodukter som
icke-ursprungsprodukter skall dock i sin helhet anses vara ursprungsprodukter, förutsatt att värdet av icke-ursprungsprodukterna inte
överstiger 15 procent av satsens pris fritt fabrik.
Artikel 105
För att avgöra om en produkt är en ursprungsprodukt eller ej, är det inte
nödvändigt att fastställa ursprunget för följande, som kan ha använts vid
dess tillverkning:
a) Energi och bränsle.
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b) Anläggningar och utrustning.
c) Maskiner och verktyg.
d) Varor som inte ingår och som inte är avsedda att ingå i den slutliga
sammansättningen av produkten.
Artikel 106
De villkor som anges i detta avsnitt i fråga om erhållande av
ursprungsstatus skall kontinuerligt uppfyllas i förmånsrepubliken eller i
gemenskapen.
Om ursprungsvaror som exporterats från förmånsrepubliken eller
gemenskapen till ett annat land återinförs skall de anses vara ickeursprungsprodukter om det inte på ett tillfredsställande sätt kan visas för
de behöriga myndigheterna
— att de återinförda varorna är samma varor som de som exporterades,
och
— att de inte har behandlats utöver vad som krävdes för att bevara dem
i gott skick under tiden i det berörda landet eller under själva
exporten.
Artikel 107
1. Följande skall anses vara direkttransporterat från förmånsrepubliken
till gemenskapen eller från gemenskapen till förmånsrepubliken:
a) Produkter som transporteras utan att passera genom något annat
lands territorium.
b) Produkter som utgör en enda försändelse och som transporteras
genom andra länders territorier än förmånsrepublikens eller gemenskapens, i förekommande fall med omlastning eller tillfällig lagring i
dessa länder, förutsatt att produkterna står under uppsikt av
tullmyndigheterna i transit- eller lagringslandet och inte undergår
annan behandling än lossning, lastning eller någon åtgärd för att
bevara dem i gott skick.
c) Produkter som transporteras utan avbrott i rörledningar genom ett
annat territorium än den exporterande förmånsrepublikens eller
gemenskapens territorium.
2. För att styrka att villkoren i punkt 1 b har uppfyllts skall för de
behöriga "C4 tullmyndigheter 3 uppvisas
a) ett enda transportdokument som gäller för transporten från exportlandet genom transitlandet, eller
b) ett av tullmyndigheterna i transitlandet utfärdat intyg som innehåller
— en noggrann produktbeskrivning,
— datum för produkternas lossning och omlastning samt, i
förekommande fall, namnen på de fartyg eller andra transportmedel som använts, och
— uppgift om de förhållanden under vilka produkterna befann sig i
transitlandet, eller
c) i avsaknad härav, annat underlag.
Artikel 108
1. För ursprungsprodukter som har sänts från en förmånsrepublik till en
utställning i ett annat land och som efter utställningen sålts för att
importeras till gemenskapen, skall vid importen beviljas den förmånsbehandling i tullhänseende som avses i artikel 98, på villkor att
produkterna uppfyller de krav i detta avsnitt som ger dem rätt att anses
som produkter med ursprung i förmånsrepublik och förutsatt att det på
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ett för gemenskapens behöriga tullmyndigheter tillfredsställande sätt
visas
a) att en exportör har sänt produkterna från den exporterande
förmånsrepublikens territorium direkt till utställningslandet och
ställt ut dem där,
b) att den exportören har sålt eller på annat sätt avyttrat produkterna till
en person i gemenskapen,
c) att produkterna under utställningen eller omedelbart därefter har
sänts till gemenskapen i samma skick som de sändes till utställningen, och
d) att produkterna, sedan de sändes till utställningen, inte har använts
för annat ändamål än för demonstration på utställningen.
2. Ett varucertifikat EUR.1 skall avlämnas till gemenskapens tullmyndigheter på vanligt sätt. Utställningens namn och adress skall anges i
certifikatet. Vid behov kan ytterligare dokumentation begäras angående
produkternas beskaffenhet och för att visa på vilka villkor de har ställts
ut.
3. Bestämmelserna i punkt 1 är tillämpliga på alla handels-, industri-,
jordbruks- eller hantverksutställningar samt på mässor eller offentliga
visningar av liknande karaktär under vilka produkterna förblir under
tullkontroll, dock med undantag för sådana som i privat syfte anordnas i
butiker eller affärslokaler för försäljning av utländska produkter.
Underavsnitt 2
Ursprungsintyg
Artikel 109
Produkter med ursprung i förmånsrepubliker skall vara berättigade till
den förmånsbehandling i tullhänseende som avses i artikel 98, under
förutsättning av företeende av antingen:
a) ett varucertifikat EUR.1, till vilket en förlaga finns i bilaga 21, eller
b) i de fall som anges i artikel 116.1, en deklaration, vars text framgår i
bilaga 22, som av exportören avges på en faktura, packsedel eller
någon annan kommersiell handling med tillräckligt detaljerad
beskrivning av produkterna för att göra det möjligt att identifiera
dem "C4 (nedan kallad 3 fakturadeklaration).
a)

VARUCERTIFIKAT EUR.1
Artikel 110

1. Ursprungsvaror enligt detta avsnitt skall vid import till gemenskapen
vara berättigade till den förmånsbehandling i tullhänseende som avses i
artikel 98, förutsatt att dessa produkter har transporterats direkt till
gemenskapen enligt artikel 107, mot uppvisande av ett varucertifikat
EUR.1 utfärdat av tullmyndigheter eller av andra behöriga statliga
myndigheter i Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, före detta
jugoslaviska republiken Makedonien eller Slovenien, under förutsättning
att dessa förmånsrepubliker
— har överlämnat de uppgifter som krävs enligt artikel 121 till
kommissionen, och
— biträder gemenskapen genom att tillåta tullmyndigheterna i medlemsstaterna att kontrollera att dokumentet är äkta eller att
uppgifterna beträffande de ifrågavarande produkternas verkliga
ursprung är riktiga.
2. Ett varucertifikat EUR.1 får endast utfärdas om det kan användas
som det skriftliga bevis som krävs för den förmånsbehandling i
tullhänseende som avses i artikel 98.
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3. Ett varucertifikat EUR.1 skall endast utfärdas på skriftlig ansökan av
exportören eller av dennes befullmäktigade ombud. Denna ansökan skall
göras på ett formulär, av vilket en förlaga visas i bilaga 21 och som skall
ifyllas i överensstämmelse med bestämmelserna i detta underavsnitt.
Ansökningar om varucertifikat EUR.1 skall förvaras under minst tre år
av de behöriga statliga myndigheterna i förmånsrepubliken eller
tullmyndigheterna i den exporterande medlemsstaten.
4. Exportören "C4 eller dennes ombud 3 skall tillsammans med
ansökan överlämna alla tillämpliga styrkande handlingar som bevisar att
de produkter som skall exporteras uppfyller kraven för utfärdandet av ett
varucertifikat EUR.1.
Exportören skall åta sig att på de behöriga myndigheternas begäran
avlämna allt övrigt bevismaterial som dessa myndigheter finner
nödvändigt för att fastställa ursprungsstatusen hos de förmånsberättigade
produkterna samt godta nämnda myndigheters kontroller av räkenskaperna och omständigheterna vid framställandet av produkterna.
5. Varucertifikatet EUR.1 skall utfärdas av de behöriga statliga
myndigheterna i förmånsrepublikerna eller av tullmyndigheterna i den
exporterande medlemsstaten, om de produkter som skall exporteras kan
anses vara ursprungsvaror enligt detta avsnitt.
6. Då varucertifikatet EUR.1 är det skriftliga beviset för tillämpningen
av den förmånsbehandling i tullhänseende som föreskrivs i artikel 98 är
det de behöriga statliga myndigheterna i förmånsrepubliken eller
tullmyndigheterna i den exporterande medlemsstaten som skall vidta
alla nödvändiga åtgärder för att kontrollera varornas ursprung eller andra
uppgifter i certifikatet.
7. De behöriga statliga myndigheterna i förmånsrepubliken eller
tullmyndigheterna i den exporterande medlemsstaten skall ha rätt att
kräva all sorts skriftlig bevisning och att utföra de kontroller som de
anser vara nödvändiga för att verifiera om de i punkt 5 upptagna
villkoren är uppfyllda.
8. De behöriga statliga myndigheterna i förmånsrepubliken eller
tullmyndigheterna i den exporterande medlemsstaten skall ansvara för
att de formulär som avses i punkt 1 är korrekt ifyllda.
9. Dagen för utfärdandet av varucertifikatet EUR.1 skall anges i den
del av certifikatet som är reserverad för tullmyndigheterna.
10. Varucertifikat EUR.1 skall utfärdas av de behöriga statliga
myndigheterna i förmånsrepubliken eller av tullmyndigheterna i den
exporterande medlemsstaten, när de produkter som certifikatet avser
exporteras. Det skall ställas till exportörens förfogande så snart utförseln
faktiskt ägt rum eller säkerställts.
Artikel 111
Om isärtagna eller inte hopsatta produkter enligt den allmänna regeln nr
2 a i Harmoniserade systemet, vilka klassificeras enligt avdelningarna
XVI eller XVII eller nr 7308 eller 9406 i detta system, importeras i
delposter på begäran av importören och på villkor som fastställs av
tullmyndigheterna i importlandet, skall ett enda ursprungsintyg för
sådana produkter företes för tullmyndigheterna vid import av den första
delposten.
Artikel 112
Ursprungsintyg skall företes för tullmyndigheterna i importlandet i
enlighet med förfarandena i artikel 62 i "C4 kodexen. 3 De nämnda
myndigheterna får begära översättning av ett ursprungsintyg och får
också kräva att importdeklarationen åtföljs av en försäkran från
importören att produkterna uppfyller de villkor som gäller för tilllämpning av detta avsnitt.
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Artikel 113
1. Trots artikel 110.10 får varucertifikat EUR.1 undantagsvis utfärdas
efter exporten av de produkter som certifikatet avser, om
a) det inte utfärdades vid tidpunkten för exporten på grund av misstag,
förbiseende eller särskilda omständigheter,
b) det på ett för behöriga myndigheter tillfredsställande sätt visas att ett
varucertifikat EUR.1 utfärdades men av tekniska skäl inte godtogs
vid importen.
2. Den behöriga myndigheten får utfärda ett intyg i efterhand endast
efter att ha kontrollerat att de uppgifter som lämnas i exportörens
ansökan överensstämmer med uppgifterna i motsvarande exportdokument, och att inget giltigt varucertifikat EUR.1 enligt bestämmelserna i
detta avsnitt utfärdades när produkterna i fråga exporterades.
3. Varucertifikat EUR.1 som utfärdas i efterhand måste förses med
någon av följande påskrifter:
— ”EXPEDIDO A POSTERIORI”,
— ”UDSTEDT EFTERFØLGENDE”,
— ”NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”,
— ”ΕΚ∆ΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ”,
— ”ISSUED RETROSPECTIVELY”,
— ”DÉLIVRÉ A POSTERIORI”,
— ”RILASCIATO A POSTERIORI”,
— ”AFGEGEVEN A POSTERIORI”,
— ”EMITIDO A POSTERIORI”,
— ”ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”,
— ”UTFÄRDAT I EFTERHAND”.
4. Den påskrift som avses i punkt 3 skall införas i fältet ”Anmärkningar” på varucertifikatet EUR.1.
Artikel 114
1. Om ett varucertifikat EUR.1 stjäls, förloras eller förstörs får
exportören hos de behöriga myndigheter som utfärdat det begära att ett
duplikat upprättas på grundval av de exportdokument som finns hos
behörige myndigheter.
2. Ett duplikat som utfärdas på detta sätt måste förses med någon av
följande påskrifter:
— ”DUPLICADO”,
— ”DUPLIKAT”,
— ”DUPLIKAT”,
— ”ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”,
— ”DUPLICATE”,
— ”DUPLICATA”,
— ”DUPLICATO”,
— ”DUPLICAAT”,
— ”SEGUNDA VIA”,
— ”KAKSOISKAPPALE”,
— ”DUPLIKAT”.
3. Den påskrift som avses i punkt 2 skall införas i fältet ”Anmärkningar” på varucertifikatet EUR.1.
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4. Duplikatet, som skall ha samma utfärdandedatum som det ursprungliga varucertifikatet EUR.1, skall gälla från och med den dagen.
Artikel 115
Om ursprungsprodukter befinner sig under kontroll av ett tullkontor i
gemenskapen skall det vara möjligt att ersätta det ursprungliga
ursprungsintyget med ett eller flera varucertifikat EUR.1, i avsikt att
sända alla eller några av dessa produkter någon annanstans inom
gemenskapen. Ersättningscertifikatet EUR.1 skall utfärdas av det
tullkontor under vars kontroll varorna befinner sig.
b) FAKTURADEKLARATION
Artikel 116
1. En fakturadeklaration får upprättas
a) av en godkänd gemenskapsexportör i den mening som avses i artikel
117,
b) av vilken exportör som helst för vilken försändelse som helst som
består av ett eller flera kollin innehållande ursprungsprodukter vilkas
totala värde inte överstiger 6 000 euro, under förutsättning att det
biträde som avses i artikel 110.1 tillämpas också på detta förfarande.
2. Fakturadeklaration får upprättas om produkterna i fråga kan anses
som produkter med ursprung i gemenskapen eller i en förmånsrepublik
och om de uppfyller övriga krav i det här avsnittet.
3. "C4 En exportör 3 som upprättar en fakturadeklaration skall
vara beredd att när som helst, på begäran av exportlandets tullmyndigheter eller andra behöriga statliga myndigheter, förete alla
relevanta dokument som bevisar de berörda produkternas ursprungsstatus
liksom att övriga krav i det här avsnittet har uppfyllts.
4. Fakturadeklaration skall upprättas av exportören genom maskinskrivning, stämpling eller tryck på fakturan, packsedeln eller annan
kommersiell handling, i enlighet med den deklaration vars text framgår
av bilaga 22 och med användande av någon av de språkversioner som
anges i den bilagan och enligt bestämmelserna i exportlandets nationella
lag. Om deklarationen skrivs för hand, skall den skrivas med bläck och
med tryckbokstäver.
5. Fakturadeklarationer skall undertecknas för hand av exportören. En
godkänd exportör i den mening som avses i artikel 117 behöver dock inte
underteckna sådana deklarationer, om han lämnar en skriftlig försäkran
till tullmyndigheterna att han ikläder sig fullt ansvar för varje
fakturadeklaration som identifierar honom, som om den undertecknats
av honom för hand.
6. I de fall som avses i punkt 1 b får en fakturadeklaration användas på
följande särskilda villkor:
a) En fakturadeklaration skall utfärdas för varje försändelse.
b) Om varorna i en försändelse redan i exportlandet har genomgått en
kontroll med avseende på om de motsvarar definitionen av begreppet
”ursprungsprodukter” kan exportören göra en hänvisning till denna
kontroll i fakturadeklarationen.
Bestämmelserna i första stycket befriar i förekommande fall inte
exportören från skyldigheten att fullgöra andra formaliteter som anges
i tull- och postföreskrifterna.
Artikel 117
1. Tullmyndigheterna i gemenskapen kan ge en exportör "C4 , nedan
kallad 3 godkänd exportör, som ofta sänder produkter med ursprung i
gemenskapen som avses i artikel 98.2, tillstånd att upprätta fakturadeklarationer oberoende av de berörda produkternas värde. En exportör
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som ansöker om sådant tillstånd måste på ett för tullmyndigheterna
tillfredsställande sätt lämna de garantier som är nödvändiga för att bevisa
produkternas ursprungsstatus liksom att övriga krav i detta avsnitt har
uppfyllts.
2. Tullmyndigheterna får medge någon ställning som godkänd exportör
på de villkor som de anser lämpliga.
3. Tullmyndigheterna skall tilldela den godkände exportören ett
tillståndsnummer som skall anges i fakturadeklarationen.
4. Tullmyndigheterna skall övervaka användningen av den godkände
exportörens tillstånd.
5. Tullmyndigheterna kan återkalla tillståndet när som helst. De skall
göra det när den godkände exportören inte längre lämnar de garantier
som avses i punkt 1, inte uppfyller villkoren som avses i punkt 2 eller på
annat sätt använder tillståndet på ett oriktigt sätt.
Artikel 118
1. Ett ursprungsintyg skall gälla i fyra månader räknat från datum för
utfärdandet i exportlandet och skall företes för tullmyndigheterna i
importlandet inom den tiden.
2. Ursprungsintyg som företes för tullmyndigheterna i importlandet
efter sista dagen för företeende enligt punkt 1 får godkännas för
förmånsbehandling i tullhänseende som anges i artikel 98, om
underlåtenheten att förete dessa handlingar senast den föreskrivna dagen
beror på exceptionella omständigheter.
3. I andra fall av försenat företeende får tullmyndigheterna i importlandet godkänna ursprungsintygen om produkterna har företetts för dem
före nämnda sista dag.
4. På begäran av importören och på villkor som fastställts av
tullmyndigheterna i den importerande medlemsstaten kan ett enda
ursprungsintyg avlämnas till tullmyndigheterna vid importen av den
första försändelsen, om varorna
a) importeras ofta och kontinuerligt inom ramen för handel av ett
betydande kommersiellt värde,
b) omfattas av ett och samma köpekontrakt vars parter är etablerade i
exportlandet eller gemenskapen,
c) klassificeras enligt samma (åttasiffriga) nummer i Kombinerade
nomenklaturen,
d) kommer från en och samma exportör, är avsedda för en och samma
importör och genomgår importformaliteterna vid ett och samma
tullkontor i gemenskapen.
Detta förfarande är tillämpligt på de kvantiteter och under den period
som fastställts av de behöriga tullmyndigheterna. Den nämnda perioden
får inte i något fall överstiga tre månader.
Artikel 119
1. Produkter som sänds som småpaket mellan privatpersoner eller ingår
i resandes personliga bagage, skall godtas som ursprungsprodukter som
åtnjuter förmånsbehandling enligt artikel 98 utan att ett varucertifikat
EUR.1 eller en fakturadeklaration behöver företes, om importen av
sådana produkter inte är av kommersiell karaktär och produkterna har
deklarerats uppfylla kraven i detta avsnitt samt det inte finns något tvivel
om riktigheten av en sådan deklaration.
2. Import av tillfällig karaktär som uteslutande avser produkter för
mottagarnas, de resandes eller deras familjers personliga bruk skall inte
anses vara import av kommersiell karaktär, om det på grund av
produkternas art och mängd är uppenbart att syftet inte är kommersiellt.
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Det sammanlagda värdet av dessa produkter får dessutom inte överstiga
500 euro i fråga om småpaket eller 1 200 euro i fråga om produkter som
ingår i resandes personliga bagage.
Artikel 120
Upptäckten av mindre diskrepanser mellan uppgifterna i ett ursprungsintyg och uppgifterna i de dokument som företetts för tullkontoret i
syfte att uppfylla formaliteterna för import av produkterna medför inte i
sig att ursprungsintyg blir ogiltigt, förutsatt att det på vederbörligt sätt
fastställs att dokumentet motsvarar de företedda produkterna.
Uppenbara formella fel, såsom skrivfel i ett ursprungsintyg, skall inte
leda till att dokumentet avvisas, om felen inte är av den arten att det
uppstår tvivel om att uppgifterna i dokument är riktiga.
Underavsnitt 3
Metoder för administrativt samarbete
Artikel 121
1. Förmånsrepublikerna skall sända kommissionen namnen på och
adresserna till de statliga myndigheter på deras territorium som får
utfärda varucertifikat EUR.1, samt prov på de stämplar som dessa
myndigheter använder och namn på och adresser "C4 till de statliga
myndigheter 3 som ansvarar för kontrollen av varucertifikat EUR.1
och fakturadeklarationer. Dessa stämplar skall vara giltiga från och med
den dag kommissionen mottog proven. Kommissionen skall vidarebefordra dessa uppgifter till tullmyndigheterna i medlemsstaterna. Om
sändandet av dessa uppgifter sker inom ramen för uppdatering av tidigare
uppgifter, skall kommissionen ange datum då de nya stämplarna börjar
gälla enligt förmånsrepublikernas behöriga statliga myndigheters
angivelser. Dessa uppgifter är konfidentiella; i samband med övergång
till fri omsättning skall de behöriga tullmyndigheterna i fråga dock låta
importörer eller deras befullmäktigade ombud ta del av proven på de
stämplar som avses i denna punkt.
2. Kommissionen skall till förmånsrepublikerna skicka prov på de
stämplar som medlemsstaternas tullmyndigheter använder vid utfärdandet av varucertifikat EUR.1.
Artikel 122
1. Kontroll i efterhand av varucertifikat EUR.1 och fakturadeklarationer skall utföras stickprovsvis eller närhelst tullmyndigheterna i den
importerande medlemsstaten eller behöriga statliga myndigheter i
förmånsrepubliken har rimliga tvivel beträffande äktheten av sådana
dokument, berörda produkters ursprungsstatus eller att övriga krav i detta
avsnitt har uppfyllts.
2. För tillämpningen av bestämmelserna i punkt 1 skall de behöriga
myndigheterna i den importerande medlemsstaten eller i den importerande förmånsrepubliken återsända varucertifikatet EUR.1 och fakturan, om den företetts, fakturadeklarationen eller kopia av dessa
dokument, till behöriga myndigheter i den exporterande förmånsrepubliken eller i den exporterande medlemsstaten och, i tillämpliga
fall, ange skälen för en undersökning. Till stöd för begäran om kontroll i
efterhand skall de tillhandahålla alla de erhållna handlingar och
upplysningar som talar för att uppgifterna i ursprungsintyget inte är
riktiga.
Om tullmyndigheterna i den importerande medlemsstaten beslutar att
uppskjuta beviljandet av förmånsbehandlingen i tullhänseende som avses
i artikel 98, i avvaktan på resultatet av kontrollen, skall de erbjuda
importören att få produkterna utlämnade, med förbehåll för de
säkerhetsåtgärder som bedöms nödvändiga.
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3. När en begäran om kontroll i efterhand har lämnats i enlighet med
bestämmelserna i punkt 1, skall denna kontroll genomföras och
resultaten därav meddelas till tullmyndigheterna i den importerande
medlemsstaten eller de behöriga statliga myndigheterna i förmånsrepubliken inom en tid av högst sex månader. Detta resultat måste klart
utvisa om ursprungsintyget avser de produkter som verkligen exporterats, och om de berörda produkterna kan anses vara produkter med
ursprung i förmånsrepubliken eller i gemenskapen.
4. Om rimliga tvivel föreligger och inget svar erhålls inom de sex
månader som anges i punkt 3 eller om svaret inte innehåller tillräckliga
uppgifter för att avgöra om dokumentet i fråga är äkta eller produkternas
verkliga ursprung, skall en andra begäran göras hos de behöriga
myndigheterna. Om det inom fyra månader efter den andra begäran inte
har lämnats några resultat av kontrollen till den myndighet som begärt
den eller om svaret inte innehåller tillräckliga uppgifter för att avgöra om
dokumentet i fråga är äkta eller produkternas verkliga ursprung, skall
den begärande myndigheten vägra förmånsbehandling i tullhänseende,
utom under exceptionella omständigheter.
5. Om kontrollförfarandet eller några andra tillgängliga upplysningar
tycks visa att man handlar mot bestämmelserna i detta avsnitt, skall den
exporterande förmånsrepubliken på eget initiativ eller på begäran av
gemenskapen göra lämpliga undersökningar eller se till att dessa
undersökningar utförs med vederbörlig skyndsamhet för att avslöja och
förhindra sådana handlingssätt. I detta syfte kan gemenskapen delta i
dessa undersökningar.
6. För att möjliggöra kontroll i efterhand av varucertifikat EUR.1 skall
kopior av certifikaten och alla exportdokument som hänvisar till dem
förvaras i minst tre år av de behöriga statliga myndigheterna i
förmånsrepubliken eller tullmyndigheterna i den exporterande medlemsstaten.
Underavsnitt 4
Ceuta och Melilla
Artikel 123
1. Begreppet ”gemenskapen” i detta avsnitt omfattar inte Ceuta och
Melilla. Begreppet ”produkter med ursprung i gemenskapen” avser inte
produkter med ursprung i Ceuta och Melilla.
2. Detta avsnitt skall ha motsvarande tillämpning vid avgörandet av
huruvida produkter kan anses ha sitt ursprung i den förmånsrepublik som
beviljas förmånsbehandling i tullhänseende då de importeras till Ceuta
och Melilla eller ha sitt ursprung i Ceuta och Melilla.
3. Ceuta och Melilla skall anses som ett enda territorium.
4. Bestämmelserna i detta avsnitt om utfärdande, användning och
efterkontroll av varucertifikat EUR.1 skall ha motsvarande tillämpning
för produkter med ursprung i Ceuta och Melilla.
5. De spanska tullmyndigheterna skall ansvara för tillämpningen av
detta avsnitt i Ceuta och Melilla.
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AVDELNING V
TULLVÄRDE
KAPITEL 1
Allmänna bestämmelser
Artikel 141
1. Vid tillämpningen av bestämmelserna i artikel 28-36 i kodexen och
bestämmelserna i denna avdelning skall medlemsstaterna följa de
bestämmelser som anges i bilaga 23.
Bestämmelserna i den första kolumnen i bilaga 23 skall tillämpas mot
bakgrund av den förklarande anmärkning som anges i den andra
kolumnen.
2. Om en hänvisning behövs till allmänt godkända redovisningsprinciper vid fastställandet av tullvärdet skall bestämmelserna i bilaga 24
tillämpas.
Artikel 142
1. I denna avdelning avses med
a) avtalet: den överenskommelse om genomförandet av artikel VII i
Allmänna tull- och handelsavtalet som slöts inom ramen för de
multilaterala handelsförhandlingarna år 1973 till 1979, och som
avses i artikel 31.1 första strecksatsen i kodexen.
b) framställda varor: odlade, tillverkade och utvunna varor.
c) identiska varor: varor som framställts i samma land och som är lika i
alla avseenden, inbegripet fysiska egenskaper, kvalitet och anseende.
Mindre skillnader i utseende hos en vara som annars överensstämmer
med definitionen skall inte hindra att varan anses som identisk.
d) liknande varor: varor som framställts i samma land och som, även
om de inte är lika i alla avseenden, har liknande egenskaper och
består av liknande material, vilket gör att de kan ha samma
funktioner och vara utbytbara i handeln, varornas kvalitet, deras
anseende och förekomsten av ett varumärke är några av de faktorer
som skall beaktas vid bedömningen av om det är fråga om liknande
varor.
e) varor av samma klass och typ: varor som ingår i samma grupp eller
varusortiment, framställda av en viss industri eller industrisektor, och
som inbegriper identiska eller likartade varor.
2. Uttrycken Identiska varor och liknande varor, allt efter omständigheterna, inbegriper inte varor som innebär eller omfattar konstruktionsarbete, utvecklingsarbete, konstnärligt arbete eller formgivningsarbete
samt ritningar och skisser, för vilka ingen anpassning har gjorts enligt
artikel 32.1 b iv i kodexen, på grund av att dessa arbeten utförts i
gemenskapen.
Artikel 143
1. "M15 Vid tillämpningen av bestämmelserna i avdelning II, kapitel
3 i kodexen och bestämmelserna i denna avdelning skall personer anses
som närstående endast om 3
a) de är styrelseledamöter eller företagsledare i varandras företag,
b) de är juridiskt erkända kompanjoner i någon affärsverksamhet,
c) de är arbetsgivare och anställd,
d) någon person direkt eller indirekt äger, kontrollerar eller innehar 5 %
eller mer av bådas utestående röstberättigande aktier eller andelar,
e) en av dem direkt eller indirekt kontrollerar den andra,
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f)

båda två direkt eller indirekt kontrolleras av en tredje person,

g) de tillsammans direkt eller indirekt kontrollerar en tredje person,
eller
h) de är medlemmar av samma familj. Personer skall anses tillhöra
samma familj endast om de står i ett av följande förhållande till
varandra:
— Man och hustru.
— Förälder och barn.
— Bror och syster (helsyskon eller halv).
— Far- eller morförälder och barnbarn.
— Farbror/morbror eller faster/moster och syskonbarn.
— Svärföräldrar och svärson eller svärdotter.
— Svåger och svägerska.
2. Vid tillämpningen av detta avsnitt skall personer som har affärsförbindelser med varandra, på så sätt att den ena är enda agent,
distributör eller koncessionsinnehavare eller liknande för den andra
personen, anses vara närstående endast om de uppfyller kriterierna i
punkt 1.
Artikel 144
1. Vid fastställandet av tullvärdet enligt artikel 29 i kodexen för varor
för vilka priset ännu inte betalats vid den faktiska tidpunkten för
värderingen för tulländamål skall det pris som skulle ha betalats vid
denna tid vanligtvis utgöra grunden för tullvärdet.
2. Kommissionen och medlemsstaterna skall samråda inom kommittén
om tillämpningen av punkt 1.
Artikel 145
Om varor som deklarerats för fri omsättning utgör en del av en större
kvantitet av samma varor som inköpts i en enda transaktion, skall det pris
som faktiskt betalats eller skall betalas enligt artikel 29.1 i kodexen vara
det pris som motsvarar den del av det totala priset som den deklarerade
kvantiteten utgör av den totala inköpta kvantiteten.
En sådan fördelning av det faktiskt betalade priset eller det pris som skall
betalas skall även tillämpas vid förlust av en del av en försändelse eller
när de varor som värderas har skadats före övergången till fri omsättning.
Artikel 146
Om det pris som faktiskt betalats eller som skall betalas enligt artikel
29.1 i kodexen inbegriper ett belopp som gäller någon intern skatt som
tillämpas i ursprungslandet eller det exporterande landet för varorna i
fråga skall detta belopp inte inräknas i tullvärdet, under förutsättning att
det tillfredsställande kan bevisas för de berörda tullmyndigheterna att
varorna i fråga har befriats eller kommer att befrias från detta till
köparens förmån.
Artikel 147
1. Vid tillämpningen av artikel 29 i kodexen skall det faktum att de
varor som skall säljas deklareras för fri omsättning anses som ett
tillräckligt tecken på att de har sålts för export till gemenskapens
tullområde. "M6 Om flera på varandra följande försäljningar sker före
värderingen skall detta tecken gälla endast i fråga om den sista
försäljning som ledde till varornas införsel till gemenskapens tullområde
eller en försäljning som ägde rum på gemenskapens tullområde före
övergången till fri omsättning. 3
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Vid uppgivandet av ett pris som avser en försäljning som ägde rum före
den sista försäljning på grundval av vilken varorna infördes till
gemenskapens tullområde, skall det till tullmyndigheternas belåtenhet
intygas att syftet med denna försäljning av varorna var export till detta
tullområde.
Bestämmelserna i artikel 178-181 a är tillämpliga.
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2. Om varor används i ett tredje land mellan försäljningstillfället och
den tidpunkt då de övergick till fri omsättning behöver tullvärdet
"M6
3 inte vara lika med transaktionsvärdet.
3. Köparen behöver inte uppfylla några andra villkor än att vara en part
i köpekontraktet.
Artikel 148
Om det vid tillämpningen av artikel 29.1 b i kodexen kan fastställas att
försäljningen av eller priset på importerade varor är underkastade ett
villkor eller en ersättning, vars värde kan fastställas med hänsyn till de
varor som värderas, skall detta värde anses som en indirekt betalning av
köparen till säljaren och en del av det pris som faktiskt betalats eller skall
betalas, förutsatt att villkoret eller ersättningen varken avser
a) en sådan verksamhet som artikel 29.3 b i kodexen avser, eller
b) en faktor i fråga om vilken ett tillägg skall göras till det pris som
faktiskt betalats eller skall betalas enligt bestämmelserna i artikel 32
i kodexen.
Artikel 149
1. Vid tillämpningen av artikel 29.3 b i kodexen avser beteckningen
marknadsföring alla aktiviteter med annonsering och marknadsföring för
att sälja varorna i fråga och alla aktiviteter som avser garantier för dem.
2. De aktiviteter som företas av köparen skall anses utförda för hans
egen räkning, även om de genomförs i enlighet med en skyldighet för
köparen på grund av ett avtal med säljaren.
Artikel 150
1. Vid tillämpningen av artikel 30.2 a i kodexen (transaktionsvärdet på
identiska varor) skall tullvärdet bestämmas som transaktionsvärdet av
identiska varor vid en försäljning i samma handelsled och med i
huvudsak samma kvantitet som de varor som värderas. Om ingen sådan
försäljning förekommer skall transaktionsvärdet av identiska varor, sålda
i ett annat handelsled eller i andra kvantiteter användas, anpassade för att
ta hänsyn till skillnader som kan anses bero på handelsled eller kvantitet,
förutsatt att dessa anpassningar kan ske på grundval av uppvisade bevis
som klart fastställer att anpassningen är skälig och riktig, vare sig
anpassningen leder till att värdet ökar eller minskar.
2. Om de kostnader och avgifter som avses i artikel 32.1 e i kodexen
ingår i transaktionsvärdet skall en anpassning göras för att beakta
väsentliga skillnader i dessa kostnader och avgifter mellan de
importerade varorna och de identiska varorna i fråga som uppstått på
grund av skillnader i avstånd och transportsätt.
3. Om mer än ett transaktionsvärde på identiska varor fastställs vid
tillämpningen av denna artikel skall det lägsta av dessa värden användas
för att fastställa de importerade varornas tullvärde.
4. Vid tillämpningen av denna artikel skall ett transaktionsvärde för
varor framställda av en annan person endast tas med i beräkningen när
inget transaktionsvärde kan fastställas enligt punkt 1 för identiska varor
framställda av samma person som de varor som värderas.
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5. Vid tillämpningen av denna artikel avses med transaktionsvärdet på
identiska importerade varor ett tullvärde som fastställts tidigare enligt
artikel 29 i kodexen, anpassat enligt "C1 punkterna 1 och 2 i den här
artikeln 3.
Artikel 151
1. Vid tillämpningen av artikel 30.2 b i kodexen (transaktionsvärdet på
"C2 liknande 3 varor) skall tullvärdet bestämmas som transaktionsvärdet av "C2 liknande 3 varor vid en försäljning i samma
handelsled och med i huvudsak samma kvantitet som de varor som
värderas. Om ingen sådan försäljning förekommer skall transaktionsvärdet av "C2 liknande 3 varor, sålda i ett annat handelsled eller i
andra kvantiteter användas, anpassade för att ta hänsyn till skillnader
som kan anses bero på handelsled eller kvantitet, förutsatt att dessa
anpassningar kan ske på grundval av uppvisade bevis som klart
fastställer att anpassningen är skälig och riktig, vare sig anpassningen
leder till att värdet ökar eller minskar.
2. Om de kostnader och avgifter som avses i artikel 32.1 e i kodexen
ingår i transaktionsvärdet skall en anpassning göras för att ta hänsyn till
väsentliga skillnader i dessa kostnader och avgifter mellan de
importerade varorna och de liknande varorna i fråga som uppstått på
grund av skillnader i avstånd och transportsätt.
3. Om mer än ett transaktionsvärde på liknande varor fastställs vid
tillämpningen av denna artikel skall det lägsta av dessa värden användas
för att fastställa de importerade varornas tullvärde.
4. Vid tillämpningen av denna artikel skall ett transaktionsvärde på
varor framställda av en annan person endast tas med i beräkningen när
inget transaktionsvärde kan fastställas enligt punkt 1 för liknande varor
framställda av samma person som de varor som värderas.
5. Vid tillämpningen av denna artikel avses med transaktionsvärdet på
liknande importerade varor ett tullvärde som fastställts tidigare enligt
artikel 29 i kodexen, anpassat enligt "C1 punkterna 1 och 2 i den här
artikeln 3.
Artikel 152
1. a) Om de importerade varorna eller identiska eller lliknande
importerade varor säljs i gemenskapen i samma skick som de
importerades, skall tullvärdet av de importerade varorna, fastställt enligt artikel 30.2 c i kodexen, grundas på det enhetspris
för vilket de importerade varorna eller de identiska eller
liknande importerade varorna säljs i den största sammanlagda
kvantiteten vid eller ungefär vid den tidpunkt som de varor som
skall värderas importeras till personer som inte är närstående till
de personer från vilka de köper dessa varor, med avdrag för
följande:
i)

Antingen de provisioner som normalt betalas eller enligt
överenskommelse skall betalas eller de tillägg som normalt
görs för vinst och allmänna omkostnader (inbegripet direkta
och indirekta kostnader för att saluföra varorna i fråga) i
samband med försäljning i gemenskapen av importerade
varor av samma klass eller slag.

ii) De normala kostnaderna för transport och försäkring samt
därmed förbundna kostnader som uppstått inom gemenskapen.
iii) Importtullar och andra avgifter som skall betalas i gemenskapen vid importen eller försäljningen av varorna.
b) Om varken de importerade varorna eller identiska eller liknande
importerade varor säljs vid eller ungefär vid den tidpunkt då de
varor som skall värderas importeras, skall tullvärdet på de
importerade varorna, fastställt enligt denna artikel och annars
enligt bestämmelserna i punkt 1 a, grundas på det till vilket de
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importerade varorna eller de identiska eller liknande importerade varorna säljs i gemenskapen i samma skick som de
importerades, vid första möjliga tillfälle efter det att de varor
som skall värderas importerats, men före utgången av en tid av
90 dagar efter denna import.
2. Om varken de importerade varorna eller identiska eller liknande
importerade varor säljs i gemenskapen i samma skick som de
importerades skall tullvärdet på importörens begäran grundas på det
enhetspris till vilket de importerade varorna efter vidare bearbetning säljs
i den största sammanlagda kvantiteten till personer i gemenskapen, som
inte är närstående till de personer från vilka de köper dessa varor, med
tillbörlig hänsyn till den värdeökning som denna bearbetning medför och
de avdrag som föreskrivs i punkt 1 a.
3. Vid tillämpningen av denna artikel skall det enhetspris till vilket
importerade varor säljs i den största sammanlagda kvantiteten vara det
pris till vilket det största antalet enheter säljs vid försäljning till personer
som inte är närstående till de personer från vilka de köper dessa varor det
första handelsledet efter import som försäljningar sker.
4. Varje försäljning i gemenskapen till en person som direkt eller
indirekt, utan kostnad eller till nedsatt pris, tillhandahåller något av de
element som avses i artikel 32.1 i kodexen för användning i samband
med framställning och försäljning för export av de importerade varorna
skall inte tas med i beräkningen vid fastställandet av enhetspriset enligt
denna artikel.
5. I punkt 1 b avses med första möjliga tillfälle den dag då försäljning
av de importerade varorna eller identiska eller liknande importerade
varor sker i tillräckliga kvantiteter för att enhetspriset skall kunna
fastställas.
Artikel 153
1. Vid tillämpningen av artikel 30.2 d i kodexen (beräknat värde) får
tullmyndigheterna inte kräva av en person som inte är bosatt i
gemenskapen att denna för kontroll uppvisar eller ger tillgång till sin
bokföring eller annat underlag för fastställandet av detta värde eller
tvinga denna till detta. Upplysningar som tillverkaren av varorna lämnat
för bestämmandet av tullvärdet i enlighet med denna artikel får dock
kontrolleras i ett icke-gemenskapsland av tullmyndigheterna i en
medlemsstat med tillverkarens medgivande och under förutsättning att
de anmäler detta i tillräckligt god tid till myndigheterna i landet i fråga
och att dessa inte motsätter sig undersökningen.
2. Kostnaden för eller värdet av de material och den tillverkning som
avses i artikel 30.2 d första strecksatsen i kodexen skall inbegripa
kostnaden för de element som anges i artikel 32.1 a ii och 32.1 a iii
kodexen.
Den skall även inbegripa det vederbörligen fördelade värdet av alla varor
eller tjänster som anges i artikel 32.1 b i kodexen som direkt eller
indirekt levereras av köparen för att användas vid framställningen av de
importerade varorna. Värdet av de element som anges i artikel 32.1 b iv i
kodexen som utförts i gemenskapen skall endast inbegripa i den
omfattning som dessa element belastar tillverkaren.
3. Om andra uppgifter än de som tillhandahållits av eller på uppdrag av
tillverkaren används för att fastställa ett beräknat värde, skall tullmyndigheterna på deklarantens begäran underrätta denna om källan till
dessa upplysningar, de underlag som använts och de beräkningar som
grundar sig på dessa uppgifter, med beaktande av artikel 15 i kodexen.
4. De allmänna omkostnader som avses i artikel 30.2 d andra
strecksatsen i tullkodexen omfattar de direkta och indirekta kostnaderna
för att framställa och sälja de varor på export som inte inbegrips i artikel
30.2 d första strecksatsen i kodexen.
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Artikel 154
Om de förpackningar som avses i artikel 32.1 a ii i kodexen skall
användas vid flera importtillfällen skall kostnaderna för dem på
deklarantens begäran uppdelas på lämpligt sätt i enlighet med allmänt
erkända bokföringsprinciper.
Artikel 155
Vid tillämpningen av artikel 32.1 b iv i kodexen skall kostnaderna för
forskning och förberedande ritningsutkast inte inräknas i tullvärdet.
Artikel 156
Artikel 33 c i kodexen skall gälla i tillämpliga delar om tullvärdet
fastställs genom en annan metod än transaktionsvärdet.

!M8

Artikel 156a
1. Tullmyndigheterna får, på begäran av berörd person, medge att
— genom avvikelse från artikel 32.2 i kodexen: vissa kostnader eller
andra faktorer som skall läggas till det pris som faktiskt betalats eller
skall betalas, även om de inte var mätbara vid tidpunkten då
tullskulden tillkom,
— genom avvikelse från artikel 33 i kodexen: vissa kostnader och andra
faktorer som inte skall inkluderas i tullvärdet, i fall då dessa
kostnader och andra faktorer inte anges separat från det pris som
betalats eller skall betalas för varorna vid tidpunkten då tullskulden
förekom,
fastställs på grundval av specifika och lämpliga kriterier.
I dylika fall skall det deklarerade tullvärdet inte anses som preliminärt
enligt andra strecksatsen "C2 i artikel 254. 3
2. Ett tillstånd skall fastställas
a) om genomförandet av de förfaranden som anges i artikel 259 under
omständigheterna skulle medföra oproportionerligt höga administrativa kostnader,
b) om en tillämpning av artiklarna 30 och 31 i kodexen förefaller
olämplig,
c) summan av de importtullar som skall tas ut under den period som
bemyndigandet avser inte kommer att vara lägre än den som skulle
tas upp i frånvaron av ett bemyndigande,
d) om konkurrensvillkoren mellan aktörerna inte snedvrids.
!B

KAPITEL 2
Bestämmelser om royalties och licensavgifter
Artikel 157
1. Vid tillämpningen av artikel 32.1 c i kodexen avser beteckningarna
royalties och licensavgifter framför allt betalning för rättigheter som rör
— framställningen av importerade varor (särskilt patent, formgivning,
modeller och tekniskt kunnande), eller
— försäljning för export av importerade varor (särskilt varumärken,
patenterade modeller), eller
— användandet eller återförsäljningen av importerade varor (särskilt
upphovsrätt och tillverkningsprocesser som följer av importerade
varor).
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2. När tullvärdet på importerade varor fastställs enligt bestämmelserna
i artikel 29 i kodexen skall en royalty eller licensavgift, utan att det
påverkar tillämpningen av artikel 32.5 i kodexen, läggas till det pris som
faktiskt betalats eller skall betalas endast när denna betalning
— avser de varor som skall värderas, och
— utgör ett villkor för försäljningen av dessa varor.
Artikel 158
1. När de importerade varorna endast är en beståndsdel eller en
komponent i varor som framställts i gemenskapen, skall en anpassning
till det pris som faktiskt betalats eller skall betalas för de importerade
varorna endast göras när royaltyn eller licensavgiften i fråga avser dessa
varor.
2. Om varor importeras i omonterat skick eller endast skall genomgå en
mindre bearbetning före återförsäljning, t.ex. förtunnas eller förpackas,
skall inte detta hindra att en royalty eller en licensavgift anses avse de
importerade varorna.
3. Om royalties eller licensavgifter delvis avser de importerade varorna
och delvis andra beståndsdelar eller komponenter som tillförts varorna
efter importen, eller verksamheter eller tjänster som utförts efter
importen, skall en lämplig fördelning göras endast på grundval av
objektiva och beräkningsbara uppgifter i enlighet med den förklarande
anmärkningen till artikel 32.2 i kodexen i bilaga 23.
Artikel 159
En royalty eller en licensavgift som avser rätten att använda ett
varumärke skall endast läggas till det pris som faktiskt betalats eller skall
betalas för de importerade varorna om
— royaltyn eller licensavgiften avser varor som är återförsålda i samma
skick eller som är föremål för endast en mindre bearbetning efter
importen,
— varorna saluförs under det varumärke, anbringat före eller efter
importen, för vilket royaltyn eller licensavgiften betalats, och
— köparen inte har möjlighet att erhålla dessa varor från andra
leverantörer som inte har någon anknytning till säljaren.
Artikel 160
När köparen betalar royalties eller licensavgifter till en tredje part skall
de i artikel 157.2 angivna villkoren inte anses uppfyllda om säljaren eller
en honom närstående person inte kräver att köparen erlägger denna
betalning.
Artikel 161
Om de importerade varornas pris ligger till grund för beräkningen av
beloppet för royalty eller licensavgift får det i frånvaro av bevis om
motsatsen antas att betalningen av royaltyn eller licensavgiften avser de
varor som skall värderas.
Om beloppet för royaltyn eller licensavgiften är beräknat oberoende av
de importerade varornas pris får dock betalningen av royaltyn eller
licensavgiften ändå anses avse de varor som skall värderas.
Artikel 162
Vid tillämpningen av artikel 32.1 i kodexen skall det land där mottagaren
av betalningen av royaltyn eller licensavgiften är bosatt inte vara av
avgörande betydelse.
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KAPITEL 3
Bestämmelser om platsen för införsel till gemenskapens tullområde
Artikel 163
1. I artiklarna 32.1 e och 33 a i tullkodexen avses med platsen för
införsel till gemenskapens tullområde
a) för varor som transporteras sjövägen, lossningshamnen eller omlastningshamnen, på villkor att omlastningen intygas av tullmyndigheterna i den hamnen,
b) för varor som transporteras sjövägen och därefter utan omlastning på
inre vattenvägar, den första hamn där lossning "C1 kan ske 3,
antingen vid flodens eller kanalens mynning eller längre in, på
villkor att tullkontoret erhåller bevis på att fraktkostnaden till
lossningshamnen är högre än fraktkostnaden till den första hamnen,
c) för varor som transporteras på järnväg, inre vattenvägar eller
landväg, den plats där det första tullkontoret ligger,
d) för varor som transporteras på annat sätt, den plats där landgränsen
för gemenskapens tullområde passeras.
2. "A1 Tullvärdet för varor, som förs in i gemenskapens tullområde
och som sedan förs vidare till någon annan del av området genom
territorierna för Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien,
Ryssland, Schweiz, Slovakien, Tjeckien, Ungern, Vitryssland eller det
tidigare Jugoslavien sådant det var den 1 januari 1991, skall bestämmas
med ledning av den plats inom tullområdet dit varorna först kom, under
förutsättning att de förs direkt genom dessa länder längs en bruklig
transportväg genom ett sådant territorium till bestämmelseorten 3
3. Tullvärdet på varor som införs till gemenskapens tullområde och
sedan transporteras sjövägen till en bestämmelseort i en annan del av
detta tullområde skall bestämmas på grundval av den första plats där
varorna infördes till gemenskapens tullområde, under förutsättning att
varorna sänds direkt via en vanlig transportväg till bestämmelseorten.
4. "A1 Punkterna 2 och 3 gäller också i fall då man av skäl som
enbart hänför sig till själva transporten lastar av eller lastar om varorna
eller tillfälligt avbryter transporten i Bulgarien, Estland, Lettland,
Litauen, Polen, Rumänien, Ryssland, Schweiz, Slovakien, Tjeckien,
Ungern, Vitryssland eller det tidigare Jugoslavien sådant det var den 1
januari 1991. 3
5. För varor som införs till gemenskapens tullområde och transporteras
direkt från ett av de franska utomeuropeiska departementen till en annan
del av gemenskapens tullområde eller tvärtom skall platsen för införsel
vara den i punkterna 1 och 2 fastställda plats som är belägen i den del av
gemenskapens tullområde från vilken varorna anlände, om de lossats
eller omlastats där, och detta intygats av tullmyndigheterna.
6. När de villkor som anges i punkterna 2, 3 och 5 inte är uppfyllda,
skall platsen för införsel vara den i punkt 1 fastställda plats som är
belägen i den del av gemenskapens tullområde till vilken varorna sänds.
KAPITEL 4
Bestämmelser om transportkostnader
Artikel 164
Vid tillämpningen av artiklarna 32.1 e och 33 a i kodexen gäller följande:
a) Om varor fraktas med samma transportsätt till en punkt bortom
platsen för införsel i gemenskapens tullområde skall transportkostnaderna bedömas i förhållande till det avstånd som tillryggalagts
utanför och innanför gemenskapens tullområde, såvida inte bevis
uppvisas för tullmyndigheterna på de kostnader som skulle ha
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uppstått enligt en allmän bindande frakttariff för transporten av
varorna till platsen för införsel till gemenskapens tullområde.
b) Om varorna faktureras till ett fast pris fritt bestämmelseorten som
motsvarar priset på platsen för införsel skall transportkostnader inom
gemenskapen inte dras av från priset. En sådant avdrag skall dock
tilllåtas om det kan bevisas för tullmyndigheterna att priset fritt
gränsen skulle bli lägre än det fasta priset fritt bestämmelseorten.
c) Om transporten är kostnadsfri eller ombesörjs av köparen skall
transportkostnaderna till platsen för införsel inbegripas i tullvärdet,
beräknade enligt de fraktsatser som normalt tillämpas för detta
transportsätt.
Artikel 165
1. Alla postavgifter fram till bestämmelseorten som påförs för varor
som sänts med post skall inbegripas i tullvärdet på dessa varor, med
undantag av alla ytterligare postavgifter som påförs i importlandet.
2. Ingen justering av det deklarerade värdet skall dock ske i fråga om
dessa avgifter vid fastställandet av värdet på icke- kommersiella
försändelser.
3. Punkterna 1 och 2 skall inte tillämpas för varor som sänds med
expresspost som går under namnet EMS-Datapost (i Danmark EMSJetpost, i Tyskland EMS-Kurierpostsendungen, i Italien CAI-Post).
Artikel 166
De kostnader för flygtransport som skall inbegripas i varors tullvärde
skall bestämmas genom tillämpning av de regler och procentsatser som
anges i bilaga 25.
KAPITEL 5
Värdering av vissa datamedier för användning i databehandlingsutrustning
Artikel 167
1. Utan hinder av artikel 29-33 i kodexen skall, vid fastställandet av
tullvärdet av importerade datamedier som innehåller data eller
instruktioner för användning i databehandlingsutrustning, endast kostnaden eller värdet av själva datamediet tas med i beräkningen. Tullvärdet
av importerade datamedia som innehåller data eller instruktioner skall
därför inte inbegripa kostnaden eller värdet av datauppgifterna eller
instruktionerna, under förutsättning att denna kostnad eller detta värde
kan särskiljas från kostnaderna eller värdet av datamediet i fråga.
2. I denna artikel avses inte med
a) uttrycket datamedium: inte integrerade kretsar, halvledare eller
liknande anordningar eller artiklar som innehåller sådana kretsar
eller anordningar,
b) uttrycket data eller instruktioner inte ljud-, film- eller videoupptagningar.
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KAPITEL 6
Bestämmelser om växelkurser
Artikel 168
!C1

I artikel 169-172 avses med
!B

a) noterad kurs:
— den senast noterade säljkursen för affärstransaktioner på den
eller de mest representativa valutamarknaderna i den berörda
medlemsstaten, eller
— någon annan beskrivning av en växelkurs som noterats och
utsetts i medlemsstaten som noterad kurs förutsatt att den så
effektivt som möjligt återger det aktuella värdet av valutan i
fråga vid affärstransaktioner.
b) offentliggjord: gjord allmänt känd på ett av den berörda medlemsstaten fastställt sätt,
c) valuta: varje monetär enhet som används som betalningsmedel
mellan valutamyndigheter eller på den internationella marknaden.
Artikel 169
1. Om de faktorer som används för att fastställa tullvärdet av varor vid
den tidpunkt när värdet fastställs är uttryckta i en annan valuta än valutan
i den medlemsstat där värderingen sker skall den växelkurs som skall
användas för att bestämma värdet i den berörda medlemsstatens valuta
vara den kurs som noteras den näst sista onsdagen i månaden och som
offentliggörs den dagen eller den följande dagen.
2. Den noterade kursen den näst sista onsdagen i månaden skall
användas under den följande kalendermånaden, såvida den inte ersätts av
en kurs som fastställts genom artikel 171.
3. Om en kurs inte är noterad den näst sista onsdagen enligt punkt 1
eller om den är noterad men inte offentliggjord den dagen eller den
följande dagen skall den sista noterade kursen för valutan i fråga som
offentliggjorts inom de föregående 14 dagarna anses vara den på den
onsdagen noterade kursen.
Artikel 170
Om en växelkurs inte kan fastställas enligt bestämmelserna i artikel 169,
skall den berörda medlemsstaten fastställa den växelkurs som skall
användas vid tillämpningen av artikel 35 i kodexen och denna kurs skall
så effektivt som möjligt avspegla den berörda valutans aktuella värde vid
affärstransaktioner med den medlemsstatens valuta.
Artikel 171
1. Om en växelkurs som är noterad den sista onsdagen i en månad och
offentliggjord på den eller den följande dagen avviker med 5 % eller mer
från den kurs som noterats i enlighet med artikel 169 för att börja
användas under den följande månaden skall den ersätta den senare kursen
från den första onsdagen i den månaden som den kurs som skall
användas vid tillämpningen av artikel 35 i kodexen.
2. Om en växelkurs som är noterad en onsdag och offentliggjord den
eller den följande dagen under en tillämpningstid i enlighet med de
föregående bestämmelserna avviker med 5 % eller mer från den kurs
som används i enlighet med detta kapitel skall den ersätta den senare
kursen och börja användas den följande onsdagen som den kurs som
skall användas vid tillämpningen av artikel 35 i kodexen. Ersättningskursen skall fortsätta att användas under resten av den aktuella månaden,
under förutsättning att denna kurs inte ersätts med anledning av
förfaranden enligt bestämmelserna i den första meningen i denna punkt.
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3. Om en växelkurs inte noteras på en onsdag i en medlemsstat eller om
den noteras men inte offentliggörs den eller den följande dagen skall den
noterade kursen, vid tilllämpningen av punkterna 1 och 2 i den
medlemsstaten, vara den senast noterade kurs som offentliggjorts före
den onsdagen.
Artikel 172
När tullmyndigheterna i en medlemsstat tillåter en deklarant att vid en
senare tidpunkt tillhandahålla eller överlämna vissa uppgifter i
deklarationen för övergång till fri omsättning av varorna i form av en
periodisk deklaration får detta tillstånd på deklarantens begäran
föreskriva att en enda kurs används vid omräkning till den medlemsstatens valuta av element som utgör en del av tullvärdet och som är
angivna i en viss valuta. I sådana fall skall den kurs användas som
fastställs i enlighet med detta kapitel och som är tillämplig den första
dagen av den tid som deklarationen i fråga avser.
KAPITEL 7
Förenklade förfaranden för vissa lättförstörbara varor
Artikel 173
1. För att fastställa tullvärdet av de varor som avses i bilaga 26 skall
kommissionen för varje klassificeringsnummer fastställa ett enhetsvärde
per 100 kilogram netto, uttryckt i medlemsstaternas valutor.
Enhetsvärdena skall tillämpas under 14-dagarsperioder och varje period
börjar på en fredag.
2. Enhetsvärdena skall fastställas på grundval av följande element,
vilka medlemsstaterna skall överlämna till kommissionen för varje
klassificeringsnummer:
a) Det genomsnittliga enhetspriset fritt gränsen, i oförtullat skick,
angivet i valutan för medlemsstaten i fråga per 100 kilogram netto
samt beräknat på grundval av priser för oskadade varor i de
handelscentra som anges i bilaga 27 under den referensperiod som
anges i artikel 174.1.
b) De kvantiteter som övergått till fri omsättning under ett kalenderår
med betalning av importtullar.
3. Det genomsnittliga enhetspriset fritt gränsen, i oförtullat skick, skall
beräknas på grundval av bruttobehållningen från försäljningarna mellan
importörer och grossister. När det gäller handelscentra i London, Milano
och Rungis skall bruttobehållningen dock vara den behållning som
noteras för det handelsled i vilket dessa varor vanligen säljs i dessa
centra.
Från de erhållna beloppen skall följande dras av:
— En försäljningsmarginal på 15 % för handelscentra i London, Milano
och Rungis samt på 8 % för andra handelscentra.
— Kostnaderna för transport och försäkring inom tullområdet.
— Ett fast belopp på 5 ecu för alla andra kostnader som inte skall
inbegripas i tullvärdet.
Detta belopp skall omräknas till medlemsstaternas valutor på
grundval av de senaste gällande kurserna, fastställda i enlighet
med artikel 18 i kodexen.
— Importtullar och andra avgifter som inte skall inbegripas i tullvärdet.
4. Medlemsstaterna får fastställa standardbelopp för avdrag för transport- och försäkringskostnader enligt punkt 3. Upplysningar om dessa
standardbelopp och metoderna för att beräkna dem skall genast meddelas
kommissionen.
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Artikel 174
1. Referenstiden för beräkning av de genomsnittliga enhetspriser som
avses i artikel 173.2 a skall vara den 14-dagarsperiod som slutar på
torsdagen före den vecka under vilken nya enhetsvärden skall fastställas.
2. De genomsnittliga enhetspriserna skall anmälas av medlemsstaterna
senast klockan 12 på måndagen i den vecka då enhetsvärdena fastställs i
enlighet med artikel 173. Om den dagen inte är någon arbetsdag skall
anmälan ske den omedelbart föregående arbetsdagen.
3. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om de kvantiteter
som övergått till fri omsättning under ett kalenderår för alla klassificeringsnummer senast den 15 juni följande år.
Artikel 175
1. De enhetsvärden som avses i artikel 173.1 skall fastställas av
kommissionen på tisdagar varannan vecka på grundval av ett viktat
genomsnitt av de genomsnittliga enhetspriser som avses i artikel 173.2 a
i förhållande till de kvantiteter som avses i artikel 173.2 b.
2. För att det skall gå att fastställa det viktade genomsnittet skall varje
genomsnittligt enhetspris enligt artikel 173.2 a omräknas till ecu med
användning av de senaste omräkningskurser som fastställts av kommissionen och offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning före den vecka då enhetsvärdena skall fastställas. Samma
omräkningskurser skall tillämpas när de på detta sätt erhållna enhetsvärdena räknas tillbaka till medlemsstaternas valutor.
3. De senast offentliggjorda enhetsvärdena skall tillämpas tills nya
värden offentliggörs. Vid större prissvängningar i en eller flera
medlemsstater, på grund av t.ex. ett avbrott i den löpande importen av
en bestämd vara, får nya enhetsvärden fastställas på grundval av de
faktiska priser som gäller vid den tidpunkt då sådana värden fastställs.
Artikel 176
1. Försändelser som vid tiden för värdering för tulländamål innehåller
minst 5 % varor som i oförändrat skick är olämpliga som människoföda
eller vilkas värde har minskat med minst 20 % i förhållande till de
genomsnittliga marknadspriserna för fullgoda varor skall anses som
skadade.
2. Försändelser som är skadade får värderas
— antingen efter sortering med tillämpning av enhetsvärden för den
oskadade delen medan den skadade delen förstörs under tullens
övervakning, eller
— genom tillämpning av de enhetsvärden som fastställts för den
fullgoda varan efter avdrag från försändelsens vikt av en procentandel som är lika med den procentandel som av en auktoriserad
expert bedömts vara skadad och som är godkända av tullmyndigheterna, eller
— genom tillämpning av de enhetsvärden som fastställts för den
fullgoda varan minskade med den procentandel som av en
auktoriserad expert bedömts vara skadad och som är godkända av
tullmyndigheterna.
Artikel 177
1. När en person deklarerar eller låter deklarera tullvärdet på en eller
flera varor som han importerar med hänvisning till de enhetsvärden som
fastställts i enlighet med detta kapitel deltar den berörda personen i
ordningen med det förenklade förfarandet under det löpande kalenderåret
för varan eller varorna i fråga.
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2. Om den berörda personen därefter behöver använda en annan metod
än det förenklade förfarandet för tullvärdering av en eller flera av de
varor som han importerar skall tullmyndigheterna i den berörda
medlemsstaten ha rätt att underrätta honom om att han inte kan utnyttja
de förenklade förfarandena under resten av det löpande kalenderåret för
varan eller varorna i fråga, denna avstängning kan förlängas till det
följande kalenderåret. En sådan underrättad avstängning skall genast
anmälas till kommissionen som i sin tur skall underrätta tullmyndigheterna i de andra medlemsstaterna om detta.
KAPITEL 8
Deklaration av uppgifter samt dokument som skall överlämnas
Artikel 178
1. Om ett tullvärde behöver fastställas för tillämpningen av artikel
28-36 i kodexen skall en deklaration med uppgifter om tullvärdet
(värdedeklaration) åtfölja den tulldeklaration som upprättats för de
importerade varorna. Värdedeklarationen skall upprättas på ett D.V.1-formulär som överensstämmer med den förlaga som visas i bilaga 28, och
om så är lämpligt med tillägg av ett eller flera exemplar av tilläggsblad
D.V.1 bis som överensstämmer med den förlaga som visas i bilaga 29.
!M14

2. Den värdedeklaration som avses i punkt 1 får upprättas endast av en
person som är etablerad i gemenskapen och innehar alla tillämpliga
uppgifter.
Artikel 64.2 b andra strecksatsen och artikel 64.3 i kodexen skall gälla i
tillämpliga delar.
!B

3. Tullmyndigheterna får frångå kravet på en deklaration på det i punkt
1 angivna formuläret om tullvärdet på varorna i fråga inte kan fastställas
enligt bestämmelserna i artikel 29 i kodexen. I sådana fall skall den i
punkt 2 angivna personen överlämna eller låta överlämna sådan
ytterligare information till tullmyndigheterna som kan behövas för att
fastställa tullvärdet enligt en annan artikel i kodexen, denna ytterligare
information skall lämnas i sådan form och på sådant sätt som
tullmyndigheterna föreskriver.
4. Det inlämnande av en deklaration till tullkontoret som krävs enligt
punkt 1 skall, utan hinder av en eventuell tillämpning av straffrättsliga
bestämmelser, innebära en förbindelse för den person som avses i punkt
2 att ansvara för att
— uppgifterna i deklarationen är korrekta och fullständiga,
— de dokument som styrker uppgifterna är äkta, och
— alla ytterligare upplysningar eller handlingar som krävs för att
fastställa varornas tullvärde tillhandahålls.
5. Denna artikel skall inte tillämpas för varor vilkas tullvärde fastställs
enligt den ordning för förenklat förfarande som införts i enlighet med
bestämmelserna i artikel 173-177.
Artikel 179
1. Tullmyndigheterna skall, utom när det är av väsentlig betydelse för
en riktig tillämpning av importtullar, frångå kravet på hela eller delar av
den deklaration som föreskrivs i artikel 178.1 om
a) tullvärdet på de importerade varorna i en försändelse inte överstiger
5 000 ecu, under förutsättning att försändelsen inte är delad eller
består av flera försändelser från samma avsändare till samma
mottagare, eller
b) importen i fråga inte är av kommersiellt slag, eller
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c) överlämnandet av uppgifterna i fråga inte behövs för tillämpningen
av Europeiska gemenskapernas tulltaxa eller om de tullar som
föreskrivs i tulltaxan inte skall tas ut på grund av särskilda
tullbestämmelser.
2. Det belopp i ecu som avses i punkt 1 a skall omräknas i enlighet med
artikel 18 i kodexen. Tullmyndigheterna får avrunda de omräknade
beloppen uppåt eller nedåt.
Tullmyndigheterna bibehålla motvärdet i nationell valuta om omräkningen av detta belopp, före den avrundning som föreskrivs i denna
punkt, vid tidpunkten för den årliga anpassning som föreskrivs i artikel
18 i kodexen leder till en förändring på mindre än 5 % av motvärdet
uttryckt i nationell valuta eller till en minskning av värdet.
3. I de fall då samma säljare har en fortlöpande försäljning av varor till
samma köpare på samma kommersiella villkor, får tullmyndigheterna
frångå kravet på att alla uppgifter enligt artikel 178.1 skall tillhandahållas för att bestyrka varje tulldeklaration, men de skall alltid
kräva dessa uppgifter när omständigheterna förändras och åtminstone en
gång vart tredje år.
4. Ett undantag som beviljats enligt denna artikel får återkallas och
överlämnas av ett D.V.1-formulär får krävas, om det visar sig att ett
villkor som krävs för att bevilja detta undantag inte uppfyllts eller inte
längre uppfylls.
Artikel 180
Om databehandlingssystem används eller om varorna i fråga omfattas av
en allmän, periodisk eller sammanfattande deklaration får tullmyndigheterna godkänna att de uppgifter som krävs för fastställandet av
tullvärdet överlämnas på andra sätt.
Artikel 181
1. Den person som avses i artikel 178.2 skall till tullmyndigheterna
överlämna en kopia av fakturan på grundval av vilken de importerade
varornas värde deklarerats. Om tullvärdet har deklarerats skriftligen skall
denna kopia bevaras av tullmyndigheterna.
2. Vid skriftliga deklarationer av tullvärdet och när fakturan för de
importerade varorna är utställd till en person som är etablerad i en annan
medlemsstat än den i vilken tullvärdet deklarerats skall deklaranten
överlämna två kopior av fakturan till tullmyndigheterna. En av dessa
kopior skall bevaras av tullmyndigheterna, den andra, som innehåller det
ifrågavarande tullkontorets stämpel och deklarationens löpnummer vid
detta tullkontor, skall återlämnas till deklaranten för vidarebefordran till
den person till vilken fakturan är utställd.
3. Tullmyndigheterna får utvidga räckvidden av bestämmelserna i
punkt 2 till att även gälla de fall där den person till vilken fakturan är
utställd är etablerad i den medlemsstat i vilken tullvärdet deklareras.
!M5

Artikel 181a
1. Tullmyndigheterna behöver inte fastställa tullvärdet för importerade
varor på grundval av transaktionsvärdesmetoden om de, enligt det
förfarande som anges i punkt 2, har anledning att betvivla att det
deklarerade värdet utgör det sammanlagda belopp som betalats eller skall
betalas och som avses i artikel 29 i kodexen.
2. Om tullmyndigheterna hyser de tvivel som avses i punkt 1 kan de
begära ytterligare upplysningar enligt artikel 178.4. Om dessa tvivel inte
undanröjs skall tullmyndigheterna innan de fattar ett slutgiltigt beslut
underrätta personen i fråga, skriftligen om så erfordras, om anledningen
till dessa tvivel och ge vederbörande rimlig möjlighet att förklara sig. Det
slutgiltiga beslutet och motivet till detta skall skriftligen meddelas
vederbörande.
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AVDELNING VI
INFÖRSEL AV VAROR I TULLOMRÅDET
KAPITEL 1
Undersökning av varor och provtagning, utförda av den person det rör
Artikel 182
1. Den person som har befogenhet att hänföra varorna till en godkänd
tullbehandling skall på muntlig begäran få tillåtelse att undersöka
varorna enligt artikel 42 i kodexen, såvida tullmyndigheterna inte anser
att en skriftlig begäran krävs på grund av omständigheterna.
Provtagning får beviljas endast på den berörda personens skriftliga
begäran.
2. En skriftlig begäran enligt punkt 1 skall undertecknas av den berörda
personen och inges till de behöriga tullmyndigheterna. Den skall
innehålla följande uppgifter:
— Den sökandes namn och adress.
— Platsen där varorna finns.
— Numret på den summariska deklarationen, om den redan har
uppvisats, utom när tullkontoret åtar sig att föra in dessa uppgifter,
eller uppgift om tidigare tullförfarande eller närmare uppgifter för
identifiering av det transportmedel i vilket varorna befinner sig.
— Alla andra uppgifter som behövs för varornas identifiering.
Tullmyndigheterna skall lämna sitt godkännande på den begäran som den
berörda personen uppvisar. Om begäran avser provtagning skall
myndigheterna ange vilken mängd som skall tas ut.
3. Undersökning i förväg av varor samt provtagning skall genomföras
under tullmyndigheternas övervakning och de skall ange vilka
förfaranden som skall gälla för varje särskilt fall.
Den berörda personen skall bära alla risker och kostnader som avser
uppackning, vägning, ompackning och alla övriga åtgärder som gäller
varorna. Han skall även betala alla eventuella kostnader i samband med
analys.
4. De tagna proverna skall bli föremål för formaliteter i syfte att
hänföra dem till en godkänd tullbehandling. Om undersökningen av
proverna får till följd att de förstörs eller oåterkalleligen förloras skall
ingen tullskuld anses ha uppstått. Artikel 182.5 i kodexen skall tillämpas
på avfall och skrot.
KAPITEL 2
Summarisk deklaration
Artikel 183
1. Den summariska deklarationen skall undertecknas av den person
som upprättar den.
2. Den summariska deklarationen skall påtecknas av tullmyndigheterna
och behållas av dem för att kontrollera att de varor som den avser hänförs
till en godkänd tullbehandling inom den tid som är fastställd i artikel 49 i
kodexen.
3. Den summariska deklarationen för varor som har befordrats enligt
ett transiteringsförfarande innan de uppvisas för tullen skall utgöras av
det exemplar av transiteringsdokumentet, som är avsett för bestämmelsetullkontoret.
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4. Tullmyndigheterna får tillåta att den summariska deklarationen
upprättas med hjälp av databehandlingsteknik. I sådant fall skall reglerna
"M1 i punkterna 1 och 2 3 anpassas i enlighet med detta.
Artikel 184
1. Varor som omfattas av en summarisk deklaration och som inte har
lossats från det transportmedel med vilket de fraktas skall visas upp på
nytt i orört skick av "C1 den person som avses i artikel 183.1 3,
närhelst tullmyndigheterna kräver detta, fram till den tidpunkt då varorna
i fråga hänförs till en godkänd tullbehandling.
2. Varje person som innehar varor för att flytta eller lagra dem efter det
att de har lossats skall vara skyldig att uppfylla förpliktelsen att på nytt
visa upp varorna i orört skick på begäran av tullmyndigheterna.
KAPITEL 3
Tillfällig förvaring
Artikel 185
1. Om de platser som avses i artikel 51.1 i kodexen är stadigvarande
godkända för tillfällig förvaring av varor skall dessa platser betecknas
som ”tillfälliga lager”.
2. För att säkerställa tillämpningen av tullagstiftningen, får tullmyndigheterna, om de inte själva sköter det tillfälliga lagret, kräva att
a) det tillfälliga lagret har dubbellås och att en av nycklarna förvaras
hos dessa tullmyndigheterna,
b) den person som har hand om driften av det tillfälliga lagret för en
lagerredovisning som gör det möjligt att följa varornas rörelser.
Artikel 186
Varor skall placeras i ett tillfälligt lager på grundval av en summarisk
deklaration. Tullmyndigheterna får dock kräva att en särskild deklaration
inges, upprättad på ett formulär som överensstämmer med den förlaga
som de har fastställt.
Artikel 187
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 56 i kodexen eller de
bestämmelser som tullmyndigheterna tillämpar vid försäljning av varor
skall den person som har upprättat den summariska deklarationen eller
de personer som avses i artikel 44.2 i kodexen, om en sådan deklaration
ännu inte har lämnats in, ansvara för att de åtgärder som myndigheterna
vidtar enligt artikel 53.1 i kodexen kan genomföra och bära kostnaderna
för dessa åtgärder.
!M1
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KAPITEL 4
Särskilda bestämmelser för varor som befordras med sjö- eller
flygtransport
Av s n i t t 1
Allmän bestämmelse
Artikel 189
Om varor förs in i gemenskapens tullområde från ett tredje land med sjöeller flygtransport och omfattas av ett genomgående transportdokument
med samma transportsätt och utan omlastning till en annan hamn eller
flygplats inom gemenskapen skall de uppvisas för tullen i enlighet med
artikel 40 i kodexen endast i den hamn eller på den flygplats där de
lossas eller omlastas.
Av s n i t t 2
Särskilda bestämmelser för resandes handbagage eller incheckade
bagage
Artikel 190
I detta avsnitt används följande beteckningar med de betydelser som här
anges:
a) gemenskapsflygplats: alla flygplatser som ligger inom gemenskapens tullområde.
b) internationell gemenskapsflygplats: alla "C2 gemenskapsflygplatser 3 som enligt godkännande av de behöriga myndigheterna har
tillstånd för flygtrafik med tredje land.
c) flygning inom gemenskapen: flygtrafik mellan två "C2 gemenskapsflygplatser 3, utan mellanlandningar, som inte startar från eller
slutar på en flygplats utanför gemenskapen.
d) gemenskapshamn: alla hamnar som ligger inom gemenskapens
tullområde.
e) sjöfart inom gemenskapen: regelmässig trafik mellan två "C2 gemenskapshamnar 3, utan några mellanliggande angöringar av ett
fartyg "C2 som går i regelbunden 3 trafik mellan två eller flera
"C2 gemenskapshamnar 3.
f)

fritidsbåt: privata båtar som är avsedda för sjöresor enligt en färdväg
som användaren själv bestämmer.

g) privat- eller affärsflygplan: privata flygplan, avsedda för flygresor
enligt en färdväg som användaren själv bestämmer.
h) bagage: alla föremål som en person på något sätt för med sig under
sin resa.
Artikel 191
Vid tillämpningen av detta avsnitt skall bagage vid flygresor anses som
— incheckat bagage, om det har lämnats in på "C2 avgångsflygplatsen 3 och inte är tillgängligt för personen under flygresan
och inte, om tillämpligt, under de mellanlandningar som avses i
artikel 192.1 och 192.2, samt artikel 194.1 och 194.2 i detta kapitel,
— handbagage, om personen tar med sig bagaget in i flygplanets kabin.
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Artikel 192
Alla kontroller och formaliteter som gäller bagage skall genomföras på
följande sätt:
1. För handbagage och incheckat bagage tillhörande personer som
flyger med ett flygplan som kommer från en flygplats utanför
gemenskapen och som efter en mellanlandning på en gemenskapsflygplats fortsätter till en annan gemenskapsflygplats, skall de
genomföras på denna sista flygplats, under förutsättning att den är en
internationell gemenskapsflygplats. I detta fall skall bagaget
omfattas av de regler som tillämpas för bagage som tillhör en
person som kommer från ett tredje land, när den person som medför
detta bagage inte tillfredsställande kan bevisa för de behöriga
myndigheterna att de varor som finns i bagaget har gemenskapsstatus.
2. För handbagage och incheckat bagage tillhörande personer som
flyger med ett flygplan som mellanlandar på en gemenskapsflygplats, innan det fortsätter till en flygplats utanför gemenskapen,
skall de genomföras på avreseflygplatsen, under förutsättning att den
är en internationell gemenskapsflygplats. I detta fall får handbagaget
bli föremål för kontroll på den gemenskapsflygplats där flygplanet
mellanlandar, för att fastställa att varorna i bagaget uppfyller
villkoren för fri rörlighet inom gemenskapen.
3. För bagage tillhörande personer som med samma fartyg utnyttjar en
sjötransport som består av flera etapper där fartyget avgår från, angör
eller avslutar resan i en hamn utanför gemenskapen skall de
genomföras i den hamn där bagaget i fråga lastas ombord eller lastas
av, alltefter omständigheterna.
Artikel 193
Alla kontroller och formaliteter gällande bagage som tillhör personer
ombord på
1) en fritidsbåt skall genomföras i "C2 vilken gemenskapshamn som
helst 3, oberoende av vilken avresehamn eller bestämmelsehamn
denna fritidsbåt har,
2) privat- eller affärsflygplan skall genomföras
— på den första ankomstflygplatsen, som skall vara en internationell gemenskapsflygplats i fråga om flygplan som kommer från
en flygplats utanför gemenskapen, om flygplanet efter mellanlandning fortsätter till en annan "C2 gemenskapsflygplats, 3
— på den sista internationella gemenskapsflygplats, i fråga om
flygplan som kommer från en gemenskapsflygplats, om flygplanet efter mellanlandning fortsätter till en flygplats utanför
gemenskapen.
Artikel 194
1. "C1 Om bagage som anländer till en gemenskapsflygplats ombord
på ett flygplan som kommer från en flygplats utanför gemenskapen lastas
om på gemenskapsflygplats till ett annat flygplan som fortsätter på en
flygning inom gemenskapen 3
—

"C1 skall alla kontroller och formaliteter gällande incheckat
bagage utföras på ankomstflygplatsen för flygningen inom gemenskapen, under förutsättning att den flygplatsen är en internationell
gemenskapsflygplats, 3

—

"C1 skall alla kontroller av handbagage utföras på den första
internationella gemenskapsflygplatsen: ytterligare kontroller får ske
på ankomstflygplatsen för flygningen inom gemenskapen endast i de
särskilda fall då de bedöms nödvändiga till följd av kontroller av
incheckat bagage, 3
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—

"C1 får kontroller av incheckat bagage genomföras på den första
gemenskapsflygplatsen endast i de särskilda fall då de anses
nödvändiga till följd av kontroller av handbagage. 3

2. "C1 Om bagage som på en gemenskapsflygplats lastas ombord på
ett flygplan som fortsätter på en flygning inom gemenskapen för att
lastas om vid en annan gemenskapsflygplats till ett flygplan som går till
en flygplats utanför gemenskapen, 3
—

"C1 skall alla kontroller och formaliteter gällande incheckat
bagage utföras på avgångsflygplatsen för flygningen inom gemenskapen, under förutsättning att den flygplatsen är en internationell
gemenskapsflygplats, 3

—

"C1 skall alla kontroller av handbagage utföras på den sista
internationella gemenskapsflygplatsen; tidigare kontroller får ske på
den flygplats där en flygning inom gemenskapen påbörjas endast i de
särskilda fall då de bedöms nödvändiga till följd av kontroller av
incheckat bagage, 3

—

"C1 får ytterligare kontroller av incheckat bagage genomföras på
den sista gemenskapsflygplatsen endast i de särskilda fall då de
bedöms nödvändiga till följd av kontroller av handbagage. 3

3. Alla kontroller och formaliteter gällande bagage som anländer till en
gemenskapsflygplats ombord på ett reguljärt flygplan eller ett charterplan från en flygplats utanför gemenskapen och som omlastas på
gemenskapsflygplats till ett privat- eller affärsflygplan som fortsätter på
en flygning inom gemenskapen skall genomföras på reguljärflygets eller
charterflygets ankomstflygplats.
4. Alla kontroller och formaliteter gällande bagage som lastats på en
gemenskapsflygplats ombord på ett privat- eller affärsflygplan som
fortsätter på en flygning inom gemenskapen för omlastning på en annan
gemenskapsflygplats till ett reguljär- eller charterflygplan som går till en
flygplats utanför gemenskapen, skall genomföras på avgångsflygplatsen
för reguljär- eller charterflyget.
5. "C1 Medlemsstaterna får utföra kontroller på den internationella
gemenskapsflygplats där omlastning av incheckat bagage sker, av bagage
som 3
— kommer från en flygplats utanför gemenskapen och är omlastat på en
internationell gemenskapsflygplatser till ett flygplan på väg till en
internationell flygplats i samma nationella territorium,
— har lastats ombord på ett flygplan på en internationell flygplats för
omlastning på en annan internationell flygplats i samma nationella
territorium till ett flygplan som är på väg till en flygplats utanför
gemenskapen.
Artikel 195
Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att se till att
— personer vid ankomsten inte kan lasta om varor innan det
handbagage som inte omfattas av artikel 1 i rådets förordning
(EEG) nr 3925/91 (1) har kontrollerats,
— personer vid avresan inte kan lasta om varor efter det att det
handbagage som inte omfattas av artikel 1 i rådets förordning (EEG)
nr 3925/91 har kontrollerats,
— lämpliga åtgärder har vidtagits vid ankomsten för att förhindra varje
omlastning av varor innan det incheckade bagage som inte omfattas
av artikel 1 i rådets förordning (EEG) nr 3925/91 har kontrollerats,
— lämpliga åtgärder har vidtagits vid avresan för att förhindra varje
omlastning av varor efter det att det incheckade bagage som inte
omfattas av artikel 1 i rådets förordning (EEG) nr 3925/91 har
kontrollerats.
(1) EGT nr L 374, 31.12.1991, s. 4.

1993R2454 — SV — 01.07.2000 — 003.001 — 65
!B

Artikel 196
Bagage som checkats in på en gemenskapsflygplats skall identifieras
med en bagagelapp som fästs vid bagaget på flygplatsen i fråga. En
förlaga till denna lapp och tekniska kännetecken för denna finns i bilaga
30.
Artikel 197
Alla medlemsstater skall till kommissionen överlämna en förteckning
över de flygplatser som motsvarar beteckningen internationell gemenskapsflygplats enligt artikel 190 b. Kommissionen skall offentliggöra
denna förteckning i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, serie
C.

AVDELNING VII
TULLDEKLARATIONER — NORMALFÖRFARANDE
KAPITEL 1
Skriftliga tulldeklarationer
Av s n i t t 1
Allmänna bestämmelser
Artikel 198
1. Om en tulldeklaration avser två eller flera varuposter skall
uppgifterna för varje varupost anses utgöra en separat deklaration.
2. Delar som ingår i en industrianläggning klassificerade enligt ett enda
KN-nummer skall anses som en enda vara.
Artikel 199
"M1 1. 3 Utan att det påverkar den eventuella tillämpningen av
straffrättsliga bestämmelser skall ett ingivande till ett tullkontor av en
deklaration som är undertecknad av deklaranten eller dennes representant innebära en förbindelse för deklaranten enligt gällande bestämmelser att ansvara för att

— uppgifterna i deklarationen är korrekta och fullständiga,
— de bifogade dokumenten är äkta, och
— alla förpliktelser uppfylls som gäller hänförandet av varorna i fråga
till det berörda "C1 förfarandet 3.
!M1

2. Om deklaranten använder databehandlingssystem för att göra sina
tulldeklarationer kan tullmyndigheterna bestämma att den handskrivna
namnteckningen får ersättas med ett annat identifieringsmedel som kan
grunda sig på användandet av koder. Denna lättnad skall bara medges om
de tekniska och administrativa villkor som fastställs av tullmyndigheterna uppfylls.
Tullmyndigheterna kan också bestämma att deklarationer som görs med
hjälp av tullmyndigheternas databehandlingssystem bestyrks direkt
genom dessa system i stället för manuellt eller mekaniskt anbringande
av tullkontorets stämpel och behörig tjänstemans namnteckning.
3. Tullmyndigheterna kan på de villkor och det sätt som de bestämmer
tillåta att vissa av de uppgifter i den skriftliga deklarationen som avses i
bilaga 37 istället överförs elektroniskt till det utsedda tullkontoret, i
förekommande fall i kodad form.
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Artikel 200
De handlingar som åtföljer en deklaration skall behållas av tullmyndigheterna om inte annat föreskrivs av dessa myndigheter eller om
deklaranten inte behöver dem för annan verksamhet. I det senare fallet
skall tullmyndigheterna vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att
handlingarna i fråga inte kan användas i ett senare skede utom för den
kvantitet eller det värde av varor som de fortfarande gäller för.
Artikel 201
1. Deklarationen skall inges till det tullkontor där varorna uppvisades.
Den får inges så snart varorna har uppvisats.
2. Tullmyndigheterna får tillåta att deklarationen inges innan deklaranten har möjlighet att visa upp varorna. I detta fall får tullmyndigheterna ange en tidsfrist, som skall fastställas beroende på
omständigheterna, för varornas uppvisande. Om varorna inte har
uppvisats inom denna tid, skall deklarationen inte anses ha ingetts.
3. Om deklarationen har ingetts innan de varor den gäller har anlänt till
tullkontoret eller till en annan plats som tullmyndigheterna anvisat får
den tas emot först efter det att varorna i fråga har uppvisats för tullen.
Artikel 202
1. Deklarationen skall inges till det behöriga tullkontoret under de
fastställda dagar och tider då tullkontoret är öppet.
Tullmyndigheterna får dock på deklarantens begäran och på dennes
bekostnad tillåta att deklarationen inges utanför de fastställda öppettiderna.
2. Alla deklarationer som inges till tjänstemännen vid ett tullkontor på
någon annan plats, vederbörligen fastställd för det ändamålet genom
avtal mellan tullmyndigheterna och den berörda personen, skall anses ha
lämnats till detta tullkontor.
Artikel 203
Datum för mottagande av deklarationen skall antecknas på denna.
Artikel 204
Tullmyndigheterna får tillåta eller kräva att de rättelser som avses i
artikel 65 i kodexen skall göras genom ingivande av en ny deklaration
som skall ersätta den ursprungliga deklarationen. I detta fall skall den
tillämpliga dagen för fastställandet av de tullar som skall betalas och för
tillämpningen av alla övriga bestämmelser som reglerar tullförfarandet i
fråga vara den dag då tullmyndigheterna tog emot den ursprungliga
deklarationen.
Av s n i t t 2
Formulär som skall användas
Artikel 205
1. Det administrativa enhetsdokumentet är den officiella föralagan för
skriftliga tulldeklarationer enligt normalförfarandet för hänförande av
varor till ett tullförfarande eller återexport enligt artikel 182.3 i kodexen.
2. Andra formulär får användas för detta ändamål om bestämmelserna
för tullförfarandet i fråga tillåter det.
3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 skall inte utesluta att
— undantag görs från den skriftliga deklarationen enligt vad som
föreskrivs i artikel 225-236 vid övergång till fri omsättning, export
eller temporär import,
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— medlemsstaterna gör undantag från det i punkt 1 angivna formuläret,
vid tillämpningen av de särskilda bestämmelser som fastställs i
artiklarna 237 och 238 om brevförsändelser eller paketpostförsändelser,
— särskilda formulär används för att underlätta deklarationen i vissa
fall, om tullmyndigheterna tillåter detta,
— medlemsstaterna gör undantag från det i punkt 1 angivna formuläret,
när det finns eller kommer att finnas ingångna avtal eller ordningar
mellan två eller flera medlemsstater i syfte att förenkla formaliteterna i hela eller delar av handeln mellan dessa medlemsstater,
— de berörda personerna använder lastspecifikationer vid fullgörandet
av transiteringsformaliteterna i gemenskapen i de fall då försändelserna består av mer än ett varuslag,
— utskrift görs av export-, transiterings- eller importdeklarationer och
dokument som bestyrker gemenskapsstatusen för varor som inte
transporteras enligt förfarandet för intern gemenskapstransitering
med hjälp av databehandlingssystem inom den offentliga eller
privata sektorn, vid behov på blankt papper, enligt villkor fastställda
av medlemsstaterna,
— medlemsstaterna bestämmer att om ett datoriserat deklarationssystem används får deklarationen enligt punkt 1 upprättas på
formuläret för enhetsdokumentet och skrivas ut av det systemet.
!M1
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5. Om hänvisning görs i gemenskapslagstiftningen till en deklaration
för export, återexport eller import eller till en deklaration som hänför
varorna till ett annat tullförfarande får medlemsstaterna inte kräva andra
administrativa dokument än de som
— uttryckligen införts genom gemenskapsakter eller föreskrivs genom
dessa akter,
— krävs enligt villkoren i internationella konventioner som är förenliga
med fördraget,
— krävs från näringsidkare för att de, på egen begäran, skall kunna bli
berättigade till en förmån eller en särskild lättnad,
— med vederbörlig hänsyn till bestämmelserna i fördraget krävs vid
genomförandet av särskilda bestämmelser som inte kan genomföras
enbart genom användning av det i punkt 1 angivna dokumentet.
Artikel 206
Formuläret för det administrativa enhetsdokumentet skall vid behov även
användas under den övergångstid som fastställs i Anslutningsakten för
Spanien och Portugal i samband med handeln mellan gemenskapen, i
dess sammansättning den 31 december 1985, och Spanien och Portugal
samt mellan dessa två medlemsstater med varor för vilka tullar och
avgifter med motsvarande verkan fortfarande skall betalas eller som
omfattas av andra åtgärder enligt anslutningsakten.
Vid tillämpningen av första stycket skall kopia nr 2 eller om så är
tillämpligt kopia nr 7 av de formulär som används i handeln med Spanien
och Portugal eller i handeln mellan dessa medlemsstater förstöras.
Formuläret enhetsdokumentet skall även användas i handeln med
gemenskapsvaror mellan de delar av gemenskapens tullområde för vilka
bestämmelserna i rådets direktiv 77/388/EEG (1) gäller och de delar av
det området där dessa bestämmelser inte gäller, eller i handeln mellan de
delar av det området där dessa bestämmelser inte gäller.
(1) EGT nr L 145, 13.6.1977, s. 1.
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Artikel 207
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 205.3 får medlemsstaternas tullmyndigheter vid genomförandet av export- eller importformaliteter i allmänhet avstå från att kräva en eller flera kopior av det
administrativa enhetsdokumentet, avsedda att användas av myndigheterna i den medlemsstaten, under förutsättning att uppgifterna i fråga finns
tillgängliga i ett annat medium.
Artikel 208
1. Det administrativa enhetsdokumentet skall överlämnas i set som
innehåller det antal kopior som behövs för genomförandet av
formaliteterna för det tullförfarande som varorna skall hänföras till.
2. Om förfarandet för gemenskapstransitering eller det gemensamma
transiteringsförfarandet föregås eller följs av ett annat tullförfarande, får
ett set som innehåller det antal kopior som krävs för att genomföra
formaliteterna för transiteringsförfarandet och det föregående eller
följande tullförfarandet uppvisas.
3. Det set som avses i punkterna 1 och 2 skall tas från
— antingen det kompletta setet med åtta kopior, enligt den förlaga som
visas i bilaga 31,
!C2
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— eller, framför allt vid framställning av deklarationer med hjälp av
databehandling, två set med vardera fyra kopior, enligt förlagan som
visas i bilaga 32.
4. Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 205.3, 222-224
eller 254-289 får deklarationsformulären vid behov utökas med ett eller
flera formulär i set som innehåller det antal deklarationskopior som
behövs för att genomföra formaliteterna för det tullförfarande till vilket
varorna skall hänföras. De kopior som behövs för att genomföra
formaliteterna för föregående eller efterföljande tullförfaranden får i
förekommande fall bifogas.
Tilläggsseten skall bestå av
— antingen ett set med åtta kopior enligt den förlaga som visas i bilaga
33,
— eller två set med fyra kopior enligt den förlaga som visas i bilaga 34.
Tilläggsformulären skall ingå som en del av det administrativa enhetsdokument som de avser.
5. Utan hinder av punkt 4 får tullmyndigheterna föreskriva att tillläggsformulären inte skall användas om ett databehandlingssystem
används vid framställningen av dessa deklarationer.
Artikel 209
1. Om artikel 208.2 tillämpas skall varje berörd part vara ansvarig
endast för de uppgifter som avser det förfarande om vilket han ansökte
som "C1 deklarant, huvudansvarig eller representant för en av dessa
3.
2. Vid tillämpningen av punkt 1 skall deklaranten vid användning av ett
adminstrativt enhetsdokument som utfärdats enligt det föregående
tullförfarandet innan han inger deklarationen vara skyldig att bestyrka
uppgifterna i de fält som berör honom, deras tillämpning på varorna i
fråga och på det ansökta förfarandet samt vid behov lämna ytterligare
uppgifter.
I de fall som avses i det första stycket skall deklaranten omedelbart
upplysa det tullkontor där deklarationen har ingetts om alla avvikelser
som upptäckts mellan varorna i fråga och de lämnade uppgifterna. I detta
fall skall deklaranten upprätta sin deklaration på nya exemplar av
enhetsdokumentet.
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Artikel 210
Om enhetsdokumentet används för att omfatta flera tullförfaranden som
följer efter varandra skall tullmyndigheterna övertyga sig om att
uppgifterna i deklarationerna för de olika förfarandena överensstämmer.
Artikel 211
Deklarationen skall upprättas på ett av de officiella språk i gemenskapen
som är godtagbart för tullmyndigheterna i den medlemsstat, där
formaliteterna genomförs.
Om så behövs får tullmyndigheterna i den medlemsstat där bestämmelseorten är belägen begära av deklaranten eller dennes representant i
medlemsstaten att deklarationen översätts till det officiella språket eller
ett av de officiella språken i medlemsstaten. Översättningen skall ersätta
motsvarande uppgifter i deklarationen i fråga.
Utan hinder av det föregående stycket skall deklarationen upprättas på ett
officiellt språk i gemenskapen som är godtagbart för den mottagande
medlemsstaten, i alla fall då deklarationen i denna medlemsstat består av
andra exemplar än de som från början uppvisades vid tullkontoret i den
avsändande medlemsstaten.
Artikel 212
1. Det administrativa enhetsdokumentet skall ifyllas i enlighet med den
förklarande anmärkningen i bilaga 37 och alla ytterligare bestämmelser
som fastställs i annan gemenskapslagstiftning.
2. Tullmyndigheterna skall säkerställa att användare har tillgång till
exemplar av den i punkt 1 angivna förklarande anmärkningen.
3. Tullmyndigheterna i varje medlemsstat får vid behov göra tillägg till
den förklarande anmärkningen.
Artikel 213
De koder som skall användas när formulären enligt artikel 205.1 fylls i
finns förtecknade i bilaga 38.
Artikel 214
I de fall då bestämmelserna kräver ytterligare kopior av det i artikel
205.1 angivna formuläret får deklaranten använda ytterligare blad eller
fotokopior av formuläret för detta ändamål.
Dessa tilläggsblad eller fotokopior skall undertecknas av deklaranten,
uppvisade för tullmyndigheterna och påtecknas av dessa enligt samma
villkor som för det administrativa enhetsdokumentet. De skall godkännas
av tullmyndigheterna som om de var originaldokument, under förutsättning att tullmyndigheterna anser att deras kvalitet och läsbarhet är
tillfredsställande.
Artikel 215
1. De formulär som avses i artikel 205.1 skall tryckas på självkopierande skrivpapper som väger minst 40 g/m2. Papperet skall vara
tillräckligt genomskinligt för att uppgifterna på den ena sidan inte skall
påverka läsligheten av uppgifterna på den andra sidan. Det skall vara
starkt så att det inte går sönder eller skrynklas vid normal användning.
Papperet skall vara vitt i alla exemplar. På de exemplar som används för
gemenskapstransitering (1, 4, 5 och 7) skall dock fält 1 (första och tredje
delfälten), fält 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 31, 32, 33 (första
delfältet till vänster), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 53, 55 och 56 ha en grön
bakgrund.
Formulären skall tryckas med grönt bläck.
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2. Fältens storlek bygger på måttenheten en tiondels tum för bredden
och en sjättedels tum för längden. För underuppdelningarna är
måttenheten en tiondels tum för bredden.
3. De olika exemplaren skall markeras med färg på följande sätt:
a) På formulär som överensstämmer med de förlagor som visas i
bilagorna 31 och 33
— skall exemplaren 1, 2, 3 och 5 ha en sammanhängande marginal i
den högra kanten i färgerna rött, grönt, gult respektive blått,
— skall exemplaren 4, 6, 7 och 8 ha en bruten marginal i den högra
kanten i färgerna blått, rött, grönt respektive gult.
b) På formulär som överensstämmer med de förlagor som visas i
bilagorna 32 och 34 skall exemplaren 1/6, 2/7, 3/8 och 4/5 ha en
sammanhängande marginal i den högra kanten och till höger om
denna en bruten marginal i färgerna rött, grönt, gult respektive blått.
Dessa marginaler skall vara ungefär 3 mm breda. Den brutna marginalen
skall utgöras av en serie fyrkanter med sidmåttet 3 mm och med ett
mellanrum på 3 mm mellan varje fält.
4. De exemplar på vilka uppgifterna i de formulär som visas i bilagorna
31 och 33 skall överföras genom en självkopierande process anges i
bilaga 35.
De exemplar på vilka uppgifterna i de formulär som visas i bilagorna 32
och 34 skall överföras genom en självkopierande process anges i bilaga
36.
5. Formulären skall mäta 210 × 297 mm med en maximal avvikelse i
längden på mellan minus 5 och plus 8 mm.
6. Tullmyndigheterna i medlemsstaterna får kräva att tryckeriets namn
och adress eller ett märke genom vilket tryckeriet har identifierats anges
på formulären. De får även kräva att tryckningen av formulären först
skall vara tekniskt godkänd.
Av s n i t t 3
Uppgifter som krävs enligt tullförfarandet i fråga
Artikel 216
1. En förteckning över det största antal fält som skall fyllas i vid
deklaration om hänförande till ett visst tullförfarande vid användning av
det administrativa enhetsdokumentet finns i bilaga 37.
2. Bilaga 37 innehåller även en förteckning över det minsta antal fält
som skall fyllas i vid deklaration om hänförande till ett visst
tullförfarande.
Artikel 217
De uppgifter som krävs när ett av de i artikel 205.2 angivna formulären
används beror på formuläret i fråga. Vid behov skall de kompletteras
enligt de bestämmelser som gäller för tullförfarandet i fråga.
Av s n i t t 4
Dokument som skall bifogas tulldeklarationen
Artikel 218
1. Följande dokument skall bifogas tulldeklarationen för övergång till
fri omsättning:
a) Den faktura som utgör grunden för varornas deklarerade tullvärde,
enligt vad som krävs i artikel 181.
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b) Den deklaration med uppgifter för bedömning av de deklarerade
varornas tullvärde, om detta krävs enligt artikel 178, som upprättats
enligt de villkor som fastställs i den nämnda artikeln.
c) De dokument som krävs för tillämpning av tullförmånsordningar
eller andra åtgärder som avviker från de allmänna regler som är
tillämpliga för de deklarerade varorna.
d) Övriga dokument som krävs för tillämpningen av bestämmelserna
för övergång till fri omsättning av de deklarerade varorna.
2. Tullmyndigheterna får begära att transportdokument eller i förekommande fall dokument som rör tidigare tullförfaranden företes vid
ingivandet av deklarationen.
Om en vara uppvisas i två eller flera förpackningar får tullmyndigheterna
även begära att en packlista eller likvärdigt dokument som anger
innehållet i varje förpackning uppvisas.
!M7

3. Om varor uppfyller kraven för den schablontullsats som avses i
avsnitt II D i de inledande bestämmelserna till Kombinerade nomenklaturen, eller om varor är berättigade till befrielse från importtullar,
behöver de i punkt 1 a, 1 b och 1 c angivna dokumenten inte överlämnas,
såvida inte tullmyndigheterna anser det nödvändigt för tillämpningen av
bestämmelserna om de ifrågavarande varornas övergång till fri omsättning.
!B

Artikel 219
1. Transportdokumentet skall bifogas transiterings-deklarationen. Avgångstullkontoret behöver inte kräva att detta dokument uppvisas när
tullformaliteterna genomförs. Transportdokumentet skall dock uppvisas
under transporten om tullkontoret eller någon annan behörig myndighet
begär detta.
2. Utan att det påverkar tillämpningen av några bestämmelser om
förenkling som går att tillämpa skall tulldokumentet för export/avsändning eller återexport av varorna från gemenskapens tullområde eller
något annat dokument med motsvarande verkan uppvisas för avgångstullkontoret tillsammans med den tillämpliga transiteringsdeklarationen.
3. Tullmyndigheterna får i förekommande fall kräva att det dokument
som avser det föregående tullförfarandet företes.

!M10

Artikel 220
1. Utan att det påverkar tillämpningen av särskilda bestämmelser skall
följande dokument bifogas deklarationen om hänförande till ett tullförfarande med ekonomisk verkan:
a) Tullagerförfarandet:
— Tullager av typ D: De dokument som anges i artikel 218.1 a och
b.
— Annat tullager än typ D: Inga dokument.
b) Förfarandet för aktiv förädling:
— Restitutionssystemet: De dokument som anges i artikel 218.1.
— Suspensionssystemet: De dokument som anges i artikel 218.1 a
och b.
Vid behov skall det skriftliga tillståndet för tullförfarandet i fråga
eller en kopia av ansökan om tillståndet bifogas vid tillämpning av
artikel 556.1 andra stycket.
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c) För bearbetning under tullkontroll skall de dokument som anges i
artikel 218.1 a och b och vid behov det skriftliga tillståndet för
tullförfarandet i fråga bifogas.
d) Förfarandet för temporär import:
— Partiell befrielse från tull: De dokument som anges i artikel
218.1.
— Fullständig befrielse från tull: De dokument som anges i artikel
218.1 a och b.
Vid behov skall det skriftliga tillståndet för tullförfarandet i fråga
bifogas.
e) För förfarandet för passiv förädling skall de dokument som anges i
artikel 221.1 och vid behov det skriftliga tillståndet för tullförfarandet i fråga eller en kopia av ansökan om tillstånd bifogas
vid tillämpning av artikel 751.1 andra stycket.
2. Artikel 218.2 skall tillämpas för deklarationer om hänförande till alla
tullförfaranden med ekonomisk verkan.
3. Tullmyndigheterna får godkänna att det skriftliga tillståndet för
tullförfarandet i fråga eller en kopia av ansökan om tillstånd står till deras
förfogande i stället för att bifogas deklarationen.
!B

Artikel 221
1. En deklaration för export eller återexport skall åtföljas av alla
dokument som behövs för en riktig tillämpning av exporttullar och
bestämmelserna för export av varorna i fråga.
2. Artikel 218.2 skall tillämpas på deklarationer som avser export eller
återexport.
!M1

KAPITEL 2
Tulldeklarationer som lämnas med hjälp av elektronisk databehandling
Artikel 222
1. Om tulldeklarationen lämnas med hjälp av elektronisk databehandling skall uppgifterna i den skriftliga deklarationen enligt bilaga 37
ersättas med motsvarande uppgifter i kodad form eller i varje annan form
som fastställs av tullmyndigheterna och skickas elektroniskt till det
utsedda tullkontoret för elektronisk databehandling.
2. En tulldeklaration som gjorts med hjälp av elektronisk databehandling skall anses ha lämnats när EDI-meddelandet mottagits av tullmyndigheterna.
Mottagandet av en tulldeklaration som lämnats med hjälp av elektronisk
databehandling skall meddelas deklaranten genom ett svarsmeddelande
som åtminstone innehåller det mottagna meddelandets identifieringsmedel eller tulldeklarationens registreringsnummer och datum för
mottagande.
3. Om tulldeklarationen lämnas med hjälp av elektronisk databehandling skall tullmyndigheterna fastställa regler för tillämpning av de
bestämmelser som anges i artikel 247.
4. Om tulldeklarationen lämnas med hjälp av elektronisk databehandling skall frigörandet av varorna anmälas till deklaranten med angivande
av åtminstone identifieringsuppgifter om deklarationen och datum för
frigörandet.
5. Om uppgifterna i tulldeklarationen matas in i tullens databehandlingssystem skall punkt 2-4 gälla i tillämpliga delar.
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Artikel 223
Om en papperskopia av tulldeklarationen krävs för ifyllandet av andra
formaliteter skall den på deklarantens begäran upprättas och påtecknas
av antingen det berörda tullkontoret eller enligt artikel 199.2 andra
stycket.
Artikel 224
Tullmyndigheterna kan på de villkor och det sätt som de bestämmer
tillåta att de handlingar som krävs för att hänföra varor till ett
tullförfarande framställs och överförs elektroniskt.
!B

KAPITEL 3
Tulldeklarationer som lämnas muntligen eller på annat sätt
Av s n i t t 1
Muntliga deklarationer
Artikel 225
Tulldeklarationer får lämnas muntligen för övergång till fri omsättning
av följande varor:
a) Varor av icke-kommersiell natur som
— en resande medför i sitt personliga bagage, eller
— sänds till privatpersoner, eller
— i övriga fall av obetydligt värde, om tullmyndigheterna tillåter
detta.
b) Varor av kommersiell natur under förutsättning att
— det totala värdet per försändelse och per deklaration inte
överstiger det statistiska tröskelvärde som fastställs i de gällande
gemenskapsbestämmelserna, och
— försändelsen inte utgör en del av en regelbunden serie av
liknande försändelser, och
— varorna inte befordras av ett oberoende transportföretag som en
del av en större transport.
c) De varor som avses i artikel 229, om dessa uppfyller kraven för
befrielse som returvaror.
d) De varor som avses i artikel 230 b och 230 c.
Artikel 226
Muntliga deklarationer får göras vid export av följande:
a) Varor av icke-kommersiell natur som
— en resande medför i sitt personliga bagage, eller
— sänds av privatpersoner.
b) De varor som avses i artikel 225 b.
c) De varor som avses i artikel 231 b och 231 c.
d) Andra varor av försumbar ekonomisk betydelse, om tullmyndigheterna tillåter "C2 detta. 3
Artikel 227
1. Tullmyndigheterna får föreskriva att artiklarna 225 och 226 inte skall
tillämpas om den person som klarerar varorna handlar som tullombud för
någon annan persons räkning.
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2. Om tullmyndigheterna inte är övertygade om att de deklarerade
uppgifterna är riktiga eller fullständiga får de begära en skriftlig
deklaration.
Artikel 228
Om varor som deklarerats muntligen för tullen i enlighet med artiklarna
225 och 226 är belagda med import- eller exporttull, skall tullmyndigheterna utställa ett kvitto till den berörda personen vid betalning
av den tull han är skyldig.
!M10

Detta kvitto skall åtminstone innehålla följande uppgifter:
a) En beskrivning av varorna som är tillräckligt tydlig för att
möjliggöra identifiering av dessa. Beskrivningen kan vid behov
kompletteras med angivande av numret i tulltaxan.
b) Fakturerat värde och/eller, allt efter vad det gäller, mängden varor.
c) Specificering av uppburna avgifter.
d) Datum för dess upprättande.
e) Identifiering av den myndighet som utfärdat det.
Medlemsstaterna skall informera kommissionen om modellerna för de
kvitton som används vid tillämpning av denna artikel. Kommissionen
skall vidarebefordra dessa uppgifter till övriga medlemsstater.
!B

Artikel 229
1. I enlighet med villkoren i artikel 696 får tulldeklarationer lämnas
muntligen vid temporär import av följande varor:
a) — "M1 Djur för sådan användning som avses i punkterna 12 och
13 i bilaga 93a samt utrustning som uppfyller villkoren i artikel
685.2 b. 3
!M1

— Emballage som räknas upp i artikel 679 och som importeras
fyllda och försedda med permanenta och outplånliga märken
som visar att emballaget tillhör en person som är etablerad
utanför gemenskapens tullområde.
!B

— Utrustning för produktion och sändning av radio- och TVprogram, fordon som är speciellt anpassade att användas för
dessa ändamål samt utrustning till dessa fordon, importerade av
offentliga eller privata organisationer etablerade utanför gemenskapens tullområde och godkända för import av dessa utrustningar och fordon av de tullmyndigheter som utfärdar tillstånd
till förfarandet.
— Instrument och apparater som läkare behöver för att hjälpa
patienter som väntar på att genomgå organ-transplantationer
enligt artikel 671.2 c.
b) De varor som avses i artikel 232.
c) Andra varor, om tullmyndigheterna tillåter detta.
2. De varor som avses i punkt 1 får även omfattas av en muntlig
deklaration för återexport som avslutar ett förfarande för temporär
import.

1993R2454 — SV — 01.07.2000 — 003.001 — 75
!B

Av s n i t t 2
Tulldeklarationer som lämnas på annat sätt
Artikel 230
Om följande varor inte uttryckligen deklareras för tullen skall de anses
ha deklarerats för övergång till fri omsättning genom den handling som
avses i artikel 233:
a) Varor av icke-kommersiell natur som medförs i en resandes
personliga bagage och som är berättigad till befrielse, antingen
enligt kapitel 1 avdelning XI i rådets förordning (EEG) nr 918/83 (1)
eller som returvaror.
b) Varor som är berättigade till befrielse enligt kapitel 1 avdelningarna
IX och X i rådets förordning (EEG) nr 918/83.
c) Transportmedel som är berättigade till befrielse som returvaror.
d) Varor som importeras i samband med trafik av försumbar ekonomisk
betydelse och som är undantagna från kravet på att befordras till ett
tullkontor i enlighet med artikel 38.4 i kodexen, under förutsättning
att de inte är belagda med importtull.
Artikel 231
Om följande varor inte uttryckligen deklareras för tullen, skall de anses
ha deklarerats för export genom den handling som avses i artikel 233 b:
a) Varor av icke-kommersiell natur som medförs i en resandes
personliga bagage och som inte belagda med exporttull.
b) Transportmedel som är registrerade i gemenskapens tullområde och
som är avsedda att återimporteras.
c) De varor som avses i kapitel 2 i rådets förordning (EEG) nr 918/83.
d) Andra varor av försumbar ekonomisk betydelse, om tullmyndigheterna tillåter detta.
Artikel 232
1. Om följande varor inte deklareras skriftligen eller muntligen för
tullen skall de anses ha deklarerats för temporär import genom den
handling som avses i artikel 233, i enlighet med artiklarna 698 och 735:
a) Resandes personliga tillhörigheter samt varor som importeras för
sportändamål förtecknade i artikel 684.
b) De transportmedel som förtecknas i artikel 718-725.
2. Om de varor som avses i punkt 1 inte deklareras skriftligen eller
muntligen för tullen skall de anses ha deklarerats för återexport som
avslutar förfarandet för temporär import genom den handling som avses i
artikel 233.
Artikel 233
"M6 1. 3 Vid tillämpningen av artikel 230-232 får den handling som
anses som en tulldeklaration bestå av följande:

a) För varor som befordras till ett tullkontor eller till någon annan plats
som utsetts och godkänts i enlighet med artikel 38.1 a i kodexen
!C2

— passage genom den gröna eller ”Inget att deklarera” -filen vid
tullkontor där tvåfilsystem förekommer,
!B

— passage genom ett tullkontor som inte använder två filsystem,
utan att spontant avge tulldeklaration,
(1) EGT nr L 105, 23.4.1983, s. 1.

1993R2454 — SV — 01.07.2000 — 003.001 — 76
!B

— fastsättandet av ett självhäftande märke eller ett kort för
tulldeklaration med texten ”Inget att deklarera” på vindrutan i
en personbil, när denna möjlighet föreskrivs i de nationella
bestämmelserna.
b) Vid befrielse från skyldigheten att befordra varor till tullen i enlighet
med föreskrifter för tillämpningen av artikel 38.4 i kodexen, vid
export i enlighet med artikel 231 och vid återexport i enlighet med
artikel 232.2
— passage över gränsen för gemenskapens tullområde.
!M6

2. Om varor som omfattas av artikel 230 a, 231 a eller 232.1 a och
232.2 och som finns i en resandes resgods, transporteras på järnväg utan
att åtföljas av den resande och tulldeklareras utan att denne personligen
är närvarande, får den handling som avses i bilaga 38a användas inom
ramen för de villkor och begränsning som anges i den.
!B

Artikel 234
1. Om villkoren i artikel 230-232 är uppfyllda skall varorna anses ha
uppvisats för tullen enligt artikel 63 i kodexen, deklarationen anses
godkänd och frigörandet av varorna anses ha beviljats vid den tidpunkt
då den i artikel 233 angivna handlingen utförs.
2. Om en kontroll visar att den i artikel 233 angivna handlingen har
utförts, men att de varor som importerats eller förts ut inte uppfyller
villkoren i artikel 230-232 skall varorna i fråga anses ha importerats eller
exporterats olagligt.
Av s n i t t 3
Gemensamma bestämmelser för avsnitt 1 och 2
Artikels 235
Bestämmelserna i artikel 225-232 skall inte tillämpas för varor för vilka
betalning av exportbidrag eller andra belopp eller återbetalning av tullar
begärts eller vilka är underkastade förbud, "C1 restriktioner 3 eller
någon annan särskild formalitet.
Artikel 236
Vid tillämpningen av avsnitt 1 och 2 avses resande
A. vid import
1. varje person som tillfälligt kommer in i gemenskapens tullområde och som vanligtvis inte är bosatt där, och
2. varje person som återvänder till gemenskapens tullområde där
personen vanligtvis är bosatt, efter att ha vistats tillfälligt i ett
tredje land,
B. vid export
1. varje person som tillfälligt lämnar gemenskapens tullområde där
personen vanligtvis är bosatt, och
2. varje person som lämnar gemenskapens tullområde efter en
tillfällig vistelse och som vanligtvis inte är bosatt där.
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Av s n i t t 4
Posttrafik
Artikel 237
1. Följande postförsändelser skall anses ha deklarerats för tullen
A. för övergång till fri omsättning
a) vid den tidpunkt då de förs in i gemenskapens tullområde
— vykort och brev som endast innehåller personliga meddelanden,
— brev med blindskrift,
— trycksaker som inte är belagda med importtullar,
och
— alla övriga försändelser som sänds med brev- eller paketpost
och som är befriade från skyldigheter att befordras till tullen
i enlighet med bestämmelserna enligt artikel 38.4 i kodexen,
b) vid den tidpunkt då de uppvisas för tullen
— andra försändelser som sänds med brev- eller paketpost än
de som avses i a, under förutsättning att de åtföljs av en
"M18 CN22 3 - och/eller "M18 CN23 3 -deklaration,
B. för export
a) vid den tidpunkt då de mottagits av postmyndigheterna i fråga
om försändelser med brev- och paketpost som inte är belagda
med exporttullar,
b) vid den tidpunkt då de uppvisas för tullen i fråga om
försändelser som sänds med brev- eller paketpost som är
belagda med exporttullar, under förutsättning att de åtföljs av en
"M18 CN22 3 - och/eller "M18 CN23 3 -deklaration.
2. Mottagaren, i de i punkt 1 A angivna fallen, och avsändaren, i de i
punkt 1 B angivna fallen, skall anses vara deklaranten och i tillämpliga
fall gäldenären. Tullmyndigheterna får föreskriva att postverket skall
anses som deklarant och, i tillämpliga fall, som gäldenären.
3. Vid tillämpningen av punkt 1 skall varor som inte är belagda med
tull anses ha uppvisats för tullen enligt artikel 63 i kodexen,
tulldeklarationen anses ha tagits emot och frigörandet av varorna anses
ha beviljats
a) vid import, när varorna överlämnas till mottagaren,
b) vid export, när varorna tas emot av postverket.
4. Om en försändelse med brev- eller paketpost som inte är befriad från
skyldigheten att befordras till tullen i enlighet med bestämmelserna
enligt artikel 38.4 i kodexen uppvisas utan en "M18 CN22 3 och/eller "M18 CN23 3 -deklaration eller om denna deklaration är
ofullständig skall tullmyndigheterna bestämma i vilken form tulldeklarationen skall upprättas eller kompletteras.
Artikel 238
Artikel 237 skall inte tillämpas i följande fall:
— För försändelser som innehåller varor för kommersiella ändamål av
ett sammanlagt värde som överstiger det statistiska tröskelvärde som
fastställs i de gällande gemenskapsbestämmelserna. Tullmyndigheterna får fastställa högre tröskelvärden.
— För försändelser som innehåller varor för kommersiella ändamål som
ingår i en regelbunden serie av liknande transaktioner.
— Om en tulldeklaration lämnas skriftligen, muntligen eller med
användning av databehandlingsteknik.
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— För försändelser som innehåller de varor som avses i artikel 235.

AVDELNING VIII
UNDERSÖKNING AV VARORNA, RESULTAT AV TULLKONTORETS KONTROLL OCH ANDRA ÅTGÄRDER VIDTAGNA AV
TULLKONTORET
Artikel 239
1. Varorna skall undersökas på de därtill avsedda platserna och under
de tider som tullmyndigheterna angivit för det ändamålet.
2. Tullmyndigheterna får dock på deklarantens begäran tillåta att
undersökningen av varorna sker på andra platser och under andra tider än
de som avses i punkt 1.
Alla kostnader i förbindelse med detta skall bäras av deklaranten.
Artikel 240
1. Tullmyndigheterna skall underrätta deklaranten eller dennes representant om de beslutar att undersöka varorna.
2. Om tullmyndigheterna beslutar att undersöka endast en del av
varorna skall de underrätta deklaranten eller dennes representant om
vilka varor de önskar undersöka, utan att denne kan motsätta sig deras
val.
Artikel 241
1. Deklaranten eller den person som deklaranten utsett att närvara vid
undersökningen av varorna skall ge tullmyndigheterna den hjälp som
behövs för att underlätta deras arbete. Om tullmyndigheterna skulle anse
att den lämnade hjälpen inte är tillfredsställande får de kräva att
deklaranten utser en annan person, som kan ge den hjälp som behövs.
2. Om deklaranten vägrar att närvara vid undersökningen av varorna
eller att utse en person som kan ge den hjälp som tullmyndigheterna
anser nödvändig, skall myndigheterna ange en tidsfrist för uppfyllandet
av deras krav, såvida de inte anser att undersökningen inte behöver göras.
Om deklaranten vid tidsfristens utgång inte har uppfyllt tullmyndigheternas krav, skall tullmyndigheterna, i enlighet med artikel 75 a i
kodexen, fullfölja undersökningen av varorna på deklarantens risk och
bekostnad och vid behov med anlitande av expertis eller någon annan
person som utsetts enligt gällande bestämmelser.
3. De resultat som erhållits vid tullmyndigheternas undersökning,
genomförd enligt de villkor som anges i föregående punkt, skall ha
samma giltighet som om undersökningen hade genomförts i deklarantens
närvaro.
4. I stället för de åtgärder som anges i punkterna 2 och 3 skall
tullmyndigheterna ha möjlighet att anse en deklaration ogiltig om det är
uppenbart att deklarantens vägran att närvara vid undersökningen av
varorna eller att utse en person som kan ge den hjälp som behövs varken
hindrar eller söker hindra dessa myndigheter från att konstatera en
överträdelse av bestämmelserna för hänförande av varorna till tullförfarandet i fråga, eller att undgå att bestämmelserna i artikel 66.1 eller
artikel 80.2 i kodexen tillämpas.
Artikel 242
1. Om tullmyndigheterna beslutar att ta prover skall de underrätta
deklaranten eller dennes representant om detta.
2. Proverna skall tas av tullmyndigheterna själva. De får dock begära att
proverna tas under deras övervakning av deklaranten eller av en person
utsedd av honom.
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Proverna skall tas i enlighet med de metoder som fastställs i gällande
bestämmelser.
3. De kvantiteter som tas som prover bör inte överstiga vad som behövs
för analys eller en närmare undersökning, inbegripet eventuell kontrollanalys.
Artikel 243
1. Deklaranten eller den person som han utsett att närvara vid
provtagningen skall ge tullmyndigheterna den hjälp som behövs för att
underlätta provtagningen.
!M7

2. Om deklaranten vägrar att närvara vid provtagningen eller att utse en
person som kan närvara eller om han underlåter att lämna den hjälp som
behövs för att underlätta provtagningen, skall bestämmelserna i artikel
241.1 andra meningen, 241.2, 241.3 och 241.4 tillämpas.
!B

Artikel 244
Om tullmyndigheterna tar prover för analys eller en närmare undersökning skall de tillåta att varorna i fråga frigörs utan att resultatet från
analysen eller undersökningen inväntas, såvida det inte finns andra skäl
för att inte göra detta och under förutsättning att, om en tullskuld har
uppkommit eller troligtvis kommer att uppkomma, tullarna i fråga redan
har bokförts och betalats eller säkerhet för det redan har ställts.
Artikel 245
1. De kvantiteter som tullkontoret har tagit som prover skall inte dras
av från de deklarerade kvantiteterna.
2. Om det gäller en deklaration för export eller passiv förädling skall
deklaranten, om omständigheterna tillåter, vara berättigad att ersätta de
kvantiteter av varorna som tagits som prover med identiska varor för att
komplettera sändningen.
Artikel 246
1. Om de prover som tagits inte har förstörts vid analysen eller den
närmare undersökningen skall de återlämnas till deklaranten på dennes
begäran och bekostnad, så snart tullmyndigheterna inte längre behöver
dem, framför allt efter det att deklarantens möjligheter att överklaga
tullmyndigheternas beslut på grundval av resultaten av analysen eller den
närmare undersökningen har uttömts.
2. Om deklaranten inte begär att proverna skall återlämnas får de
antingen förstöras eller behållas av tullmyndigheterna. I särskilda fall får
dock tullmyndigheterna begära att deklaranten återtar alla överblivna
prover.
Artikel 247
1. Om tullmyndigheterna kontrollerar deklarationerna och de bifogade
dokumenten eller undersöker varorna skall de åtminstone på den kopia
av deklarationen som behålls av dessa myndigheter eller i ett dokument
som är bifogat denna ange föremålen för och resultaten av dessa
kontroller eller undersökningar. Om endast en del av varorna undersöks
skall även uppgifter om den sändning som undersökts lämnas.
Om så är tillämpligt skall tullmyndigheterna även ange i deklarationen
att deklaranten eller dennes representant var frånvarande.
2. Om resultatet av kontrollen av deklarationen och de medföljande
dokumenten eller undersökningen av varorna inte överensstämmer med
uppgifterna i deklarationen skall tullmyndigheterna "C1 åtminstone
den kopia av deklarationen som behålls av dessa myndigheter eller i ett
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dokument som är bifogat denna 3 närmare ange de uppgifter som skall
beaktas vid tillämpningen av avgifter för varorna i fråga och om så är
tillämpligt vid beräkningen av eventuella exportbidrag eller andra belopp
som skall betalas vid export, och vid tillämpningen av andra
bestämmelser för det tullförfarande som varorna överförs till.
3. Tullmyndigheterna skall i sina resultat i förekommande fall uppge på
vilket sätt identifiering har skett. Resultaten skall dateras och innehålla
de uppgifter som behövs för att det skall gå att identifiera den tjänsteman
som antecknat dem.
4. Om tullmyndigheterna varken kontrollerar deklarationen eller
undersöker varorna, behöver de inte attestera deklarationen eller det
bifogade dokument som avses i punkt 1.
Artikel 248
1. Frigörandet av varorna skall ge upphov till att de fastställda
importtullarna bokförs i enlighet med uppgifterna i deklarationen. Om
tullmyndigheterna anser att de kontroller som de har genomfört kan leda
till ett högre tullbelopp än det som uppgifterna i deklarationen leder till
skall de dessutom begära att en tillräcklig säkerhet ställs för att täcka
skillnaden mellan det belopp som följer av uppgifterna i deklarationen
och det belopp som varorna slutligen kan komma att vara underkastade.
Deklaranten får dock begära att det tullbelopp som slutligen skall betalas
för varorna bokförs i stället för att ställa denna säkerhet.
2. Om tullmyndigheterna på grundval av de kontroller som de
genomfört fastställer att ett annat importtullbelopp skall betalas än det
belopp som uppgifterna i deklarationen ger som resultat skall frigörandet
av varorna medföra att det på så sätt fastställda beloppet omedelbart
bokförs.
3. Om tullmyndigheterna tvivlar på om ett förbud eller en restriktion
eventuellt skall tillämpas och detta inte kan beslutas förrän resultaten av
de kontroller som myndigheterna har utfört finns tillgängliga kan de
ifrågavarande varorna inte frigöras.
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4. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 får tullmyndigheterna avstå
från att begära säkerhet med avseende på varor som är föremål för en
ansökan om uttag ur en tullkvot när de vid tidpunkten för godkännandet
av deklarationen för övergång till fri omsättning fastställer att tullkvoten
i fråga är icke-kritisk i den mening som avses i artikel 308c.
!B

Artikel 249
1. Tullmyndigheterna skall bestämma formen för varornas frigörande,
med beaktande av den plats där varorna finns och de särskilda åtgärderna
för övervakningen av varorna.
2. Om deklarationen är skriftlig skall en hänvisning till frigörandet och
dagen för detta göras i deklarationen eller, om så är tillämpligt, i en
bilaga och en kopia skall lämnas tillbaka till deklaranten.
Artikel 250
1. Om tullmyndigheterna inte har haft möjlighet att bevilja att varorna
frigörs av ett av de skäl som anges i artikel 75 a andra eller tredje
strecksatsen i kodexen skall de ge deklaranten en tidsfrist för att reglera
situationen för varorna.
2. Om deklaranten under de omständigheter som anges i artikel 75 a
andra strecksatsen i kodexen inte har tillhandahållit de begärda
dokumenten inom den i punkt 1 angivna tidsfristen skall deklarationen
i fråga anses vara utan verkan och tullkontoret skall förklara den ogiltig.
Bestämmelserna i artikel 66.3 i tullkodexen skall tillämpas.
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3. Under de omständigheter som avses i artikel 75 a tredje strecksatsen
i kodexen och utan hinder av alla vidtagna åtgärder enligt artikel 66.1
första stycket eller artikel 182 i kodexen får tullmyndigheterna börja de
förberedande formaliteterna för försäljning av varorna, om deklaranten
varken har betalat eller ställt säkerhet för de tullar som skall betalas inom
den tidsfrist som avses i punkt 1. I detta fall skall varorna säljas om inte
de nödvändiga villkoren har uppfyllts under tiden, om så behövs genom
tvångsförsäljning om lagstiftningen i den medlemsstat där myndigheterna i fråga ligger tillåter detta. Tullmyndigheterna skall informera
deklaranten om detta.
Tullmyndigheterna får på deklarantens risk och bekostnad överföra
varorna i fråga till särskilda lokaler under tullmyndigheternas övervakning.
Artikel 251
Utan hinder av artikel 66.2 i kodexen får en tulldeklaration förklaras
ogiltig efter det att varorna frigjorts under följande omständigheter:
1.

Om det har fastställts att varorna av misstag har deklarerats för
ett tullförfarande som innebär betalning av importtullar i stället
för att hänföras till ett annat tullförfarande skall tullmyndigheterna ogiltigförklara deklarationen, om en begäran om detta görs
inom tre månader från den dag då deklarationen mottogs och
under förutsättning att
— användningen av varorna inte har stått i strid med villkoren i
det tullförfarande till vilket de skulle ha hänförts,
— varorna när de deklarerades var avsedda att hänföras till ett
annat tullförfarande, för vilket de uppfyllde alla villkor, och
— varorna genast deklareras för det tullförfarande till för vilket
de faktiskt var avsedda.
Den deklaration som hänför varorna till det senare tullförfarandet skall ha verkan från den dag då den ogiltigförklarade
deklarationen togs emot.
Tullmyndigheterna får tillåta att tremånadersperioden överskrids
i undantagsfall om det finns rimlig anledning till detta.
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1a.

Om det kan fastställas att varorna av misstag har deklarerats i
andra varors ställe för ett tullförfarande som medför en
förpliktelse att betala importtullar skall tullmyndigheterna
ogiltigförklara deklarationen om en sådan begäran görs inom
tre månader efter det datum då deklarationen godkändes,
förutsatt att
— de varor som ursprungligen deklarerats
i)

inte har använts på annat sätt än som tillåtits i deras
ursprungliga status

och
ii) har återförts till sitt ursprungliga skick,
och att
— de varor som egentligen skulle ha anmälts till det tullförfarande som ursprungligen avsågs
i)

hade kunnat visas upp för samma tullkontor när den
ursprungliga deklarationen lämnades in,

och
ii) har deklarerats för samma tullförfarande som avsågs
från början.
Tullmyndigheterna kan i vederbörligen bestyrkta undantagsfall
tillåta att tidsgränsen ovan överskrids.
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1b.

Om det rör sig om varor som returneras inom ramen för ett
kontrakt för postorderförsäljning skall tullmyndigheterna ogiltigförklara deklarationen för övergång till fri omsättning, om
ansökan härom inges inom tre månader från mottagandet av
deklarationen, under förutsättning att varorna har exporterats till
den ursprungliga leverantörens adress eller till en annan adress
som denne angett.

2.

Om varorna har deklarerats för export eller förfarandet för passiv
förädling, skall deklarationen ogiltigförklaras i följande fall:

!B

a) För varor som är belagda med exporttullar eller omfattas av
en ansökan om återbetalning av importtullar, bidrag eller
andra belopp vid export eller andra särskilda åtgärder vid
export om deklaranten
— lämnar exporttullkontoret bevis på att varorna inte har
lämnat gemenskapens tullområde,
— återlämnar alla exemplar av tulldeklarationen till detta
tullkontor tillsammans med alla andra dokument som
lämnats ut till honom efter mottagandet av deklarationen,
— till exporttullkontoret överlämnar bevis på att alla bidrag
och andra belopp som beviljats i kraft av exportdeklarationen för varorna i fråga har återbetalats eller att
de berörda avdelningarna har vidtagit nödvändiga
åtgärder för att säkerställa att de inte betalas, och
— i enlighet med gällande bestämmelser uppfyller alla
andra villkor som exporttullkontoret fastställt för att
reglera varornas situation.
Ogiltigförklarandet av deklarationen skall innebära att alla
avräkningar som gjorts i en exportlicens eller förutfastställelselicens som överlämnats som underlag till deklarationen förklaras ogiltiga.
Om de varor som är deklarerade för export måste lämna
gemenskapens tullområde inom en fastställd tid skall den
tillämpliga deklarationen ogiltigförklaras om tidsfristen inte
iakttas.
b) För andra varor, om exporttullkontoret har meddelats i
enlighet med artikel 796 att de deklarerade varorna inte har
lämnat gemenskapens tullområde.
3.

I den mån återexporten av varorna innebär att en deklaration
skall inges skall punkt 2 ovan gälla i tillämpliga delar.

4.

Om gemenskapsvaror har hänförts till tullagerförfarandet enligt
artikel 98.1 b i kodexen får ogiltigförklaringen av deklarationser
om hänförande till det förfarandet begäras och utföras, under
förutsättning att de åtgärder som föreskrivs i den tillämpliga
lagstiftningen har vidtagits i de fall där den föreskrivna
behandlingen eller användningen inte uppfylls.
Om ingen ansökan har ingetts vid utgången av den tid som
fastställts för varornas lagring enligt tullagerförfarandet om att
varorna skall hänföras till en behandling eller användning som
föreskrivs i den tillämpliga lagstiftningen skall tullmyndigheterna vidta de åtgärder som föreskrivs i den lagstiftningen.
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Artikel 252
Om tullmyndigheterna säljer gemenskapsvaror enligt artikel 75 b i
tullkodexen skall detta ske i överensstämmelse med de gällande
bestämmelserna i medlemsstaterna.
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AVDELNING IX
FÖRENKLADE FÖRFARANDEN

!M1

KAPITEL 1
Allmänna bestämmelser
!B

Artikel 253
1. Förfarandet för ofullständiga deklarationer skall ge tullmyndigheterna möjlighet att i ett vederbörligen berättigat fall ta emot en
deklaration som inte innehåller alla uppgifter som krävs eller som inte
åtföljs av alla handlingar som behövs för tullförfarandet i fråga.
2. Det förenklade deklarationsförfarandet skall göra det möjligt att
hänföra varor till tullförfarandet i fråga genom att lämna en förenklad
deklaration under förutsättning att det senare inges en kompletterande
deklaration som får vara av allmän, periodisk eller sammanfattande
natur.
3. Det lokala klareringsförfarandet skall göra det möjligt att hänföra
varor till tullförfarandet i fråga i den berörda personens lokaler eller på
andra platser som tullmyndigheterna avvisat eller godkänt.
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Artikel 253 a
Om ett förenklat förfarande tillämpas med hjälp av ett databehandlingssystem för att framställa tulldeklarationer eller med hjälp av elektronisk
databehandling skall bestämmelserna i artikel 199.2, 199.3, 222, 223 och
224 gälla i tillämpliga delar.
!B

KAPITEL 2
Deklarationer för övergång till fri omsättning
Av s n i t t 1
Ofullständiga deklarationer
Artikel 254
De deklarationer för övergång till fri omsättning som tullmyndigheterna,
på deklarantens begäran, får ta emot utan att de innehåller vissa av de i
bilaga 37 angivna uppgifterna skall innehålla minst de uppgifter som
anges i fält 1 (första och andra delfälten), 14, 21, 31, 37, 40 och 54 i det
administrativa enhetsdokumentet och
— en beskrivning av varorna som är tillräckligt detaljerad för att
tullmyndigheterna omedelbart och entydigt skall kunna fastställa
enligt vilket nummer eller undernummer de skall klassificeras i
Kombinerade nomenklaturen,
— om varorna är belagda med värdetullar, deras värde för tulländamål,
eller, om deklaranten inte har möjlighet att deklarera detta värde, en
preliminär värdeangivelse som tullmyndigheterna kan godta, särskilt
med beaktande av de uppgifter som är tillgängliga för deklaranten,
— alla ytterligare uppgifter som tullmyndigheterna anser nödvändiga
för att kunna identifiera varorna, tillämpa bestämmelserna för deras
övergång till fri omsättning och fastställa beloppet för eventuell
säkerhet som krävs innan varorna får frigöras.
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Artikel 255
1. De deklarationer för övergång till fri omsättning som tullmyndigheterna, på deklarantens begäran, får ta emot utan att vissa av de
nödvändiga, stödjande handlingarna är bifogade, skall åtföljas av
åtminstone de handlingar som skall upprättas innan de deklarerade
varorna kan övergå till fri omsättning.
2. Utan hinder av punkt 1 får en deklaration som inte åtföljs av en eller
flera av de handlingar som krävs innan varorna får övergå till fri
omsättning godkännas, när det är tillfredsställande fastställt för tullmyndigheterna att
a) handlingen i fråga existerar och är giltig,
b) den inte kunde bifogas deklarationen av orsaker som låg utanför
deklarantens kontroll,
c) varje försening i att ta emot deklarationen skulle hindra varornas
övergång till fri omsättning eller medföra tillämpningen av en högre
tullsats.
Uppgifter om saknade handlingar skall under alla omständigheter anges i
deklarationen.
Artikel 256
1. Den tid som tullmyndigheterna tilldelar deklaranten för att
överlämna de uppgifter eller förete de handlingar som saknades när
deklarationen togs emot får inte överstiga en månad från den dag då
deklarationen togs emot.
En ytterligare tidsfrist får på deklarantens begäran medges för
överlämnande av en handling som krävs för tillämpning av en nedsatt
importtullsats eller en nolltullsats om tullmyndigheterna har goda skäl att
tro att varorna som omfattas av den ofullständiga deklarationen kan vara
berättigade till denna nedsatta importtullsats eller nolltullsats. Denna
ytterligare frist får inte överstiga tre månader.
Om de saknade uppgifterna eller de handlingar som skall överlämnas
avser tullvärde får tullmyndigheterna om det visar sig vara absolut
nödvändigt, fastställa en längre tidsfrist eller utsträcka den tidigare
fastställda fristen. Vid fastställandet av den totala tillåtna fristen skall
hänsyn tas till gällande preskriptionstider.
!M12

2. Om en nedsatt importtullsats eller nolltullsats är tilllämplig för varor
som övergått till fri omsättning inom tullkvoter eller under förutsättning
att uppbörd av normala importtullar inte återinförs inom tulltak eller
andra bestämmelser om förmånstull skall utnyttjande av en tullkvot eller
bestämmelse om förmånstull beviljas först när den handling som är
villkoret för en nedsatt tullsats eller nolltullsats uppvisas för tullmyndigheterna. Handlingen skall under alla omständigheter uppvisas.
— innan tullkvoten förbrukats eller,
— i andra fall, före den dag då uppbörd av normala importtullar
återinförs genom en gemenskapsåtgärd.
!B

3. Om inte annat följer av punkterna 1 och 2 får handlingen som skall
uppvisas som villkor för nedsatt importtullsats eller nolltullsats företes
efter utgången av den tidsfrist som var fastställd för den nedsatta
tullsatsen eller nolltullsatsen, förutsatt att deklarationen för varorna i
fråga var mottagen före den dagen.
Artikel 257
1. Tullmyndigheternas mottagande av en ofullständig deklaration skall
inte hindra eller försena frigörandet av varorna som deklarerats på det
sättet, såvida inte andra skäl finns för detta. Utan att det påverkar
tillämpningen av bestämmelserna i artikel 248 skall frigörandet ske i
enlighet med de villkor som fastställs i punkterna 2-5 nedan.
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2. Om ett senare överlämnande av uppgifter eller "C2 styrkande 3
handling som saknades vid tiden när deklarationen togs emot inte kan
påverka det tullbelopp som skall betalas för varor som omfattas av
deklarationen, skall tullmyndigheterna genast bokföra den summa som
skall betalas, beräknad på vanligt sätt.
3. Om, enligt artikel 254, en deklaration innehåller en preliminär
värdeuppgift skall tullmyndigheterna
— genast bokföra det tullbelopp som fastställs på grundval av denna
uppgift,
— vid behov kräva att en säkerhet ställs som är tillräcklig för att täcka
skillnaden mellan detta belopp och det belopp som slutligen skall
betalas för varorna.
4. Om det, under andra omständigheter än de som anges i punkt 3, är så
att ett senare överlämnande av uppgifter eller en "C2 styrkande 3
handling, som saknades vid tiden när deklarationen togs emot kan
påverka det tullbelopp som skall betalas för varorna som omfattas av
denna deklaration skall följande gälla:
a) Om ett sent överlämnande av saknade uppgifter eller dokument kan
leda till att en nedsatt tullsats tillämpas skall tullmyndigheterna
— genast bokföra det importtullbelopp som beräknas enligt den
nedsatta satsen,
— kräva att en säkerhet ställs som täcker skillnaden mellan det
beloppet och beloppet som skulle ha betalats, om importtullarna
för varorna i fråga var beräknade enligt den normala tullsatsen,
b) Om ett sent överlämnande av saknade uppgifter eller dokument kan
leda till att ne varorna beviljas hel befrielse skall tullmyndigheterna
kräva att en säkerhet ställs som täcker det belopp som skulle ha
betalats om tullarna hade beräknats enligt den normala tullsatsen.
5. Utan att det inverkar på de ändringar som kan uppstå i efterhand,
särskilt efter det slutgiltiga fastställandet av tullvärdet skall deklaranten
ha möjlighet att i stället för att ställa en säkerhet begära att bokföring
genast sker
"C2 — om punkt 3 andra strecksatsen eller punkt 4 a andra
strecksatsen tillämpas 3, av det tullbelopp som slutligen skall
betalas för varorna,
— om punkt 4 b tillämpas, av det tullbelopp som beräknats enligt den
normala satsen.
Artikel 258
Om deklaranten vid utgången av den tidsperiod som avses i artikel 256
inte har överlämnat de uppgifter som behövs för det slutgiltiga
fastställandet av varornas tullvärde eller har försummat att tillhandahålla
de uppgifter eller dokument som saknas skall tullmyndigheterna genast
som erlagda tullar för varorna i fråga bokföra beloppet på den säkerhet
som ställts i enlighet med bestämmelserna i artikel 257.3 andra
strecksatsen, i artikel 257.4 a andra strecksatsen eller i artikel 257.4 b.
Artikel 259
En ofullständig deklaration som tagits emot enligt villkoren i artikel
254-257 får antingen kompletteras av deklaranten eller efter överenskommelse med tullmyndigheterna ersättas med en deklaration som
uppfyller villkoren i artikel 62 i kodexen.
I båda fallen skall den gällande dagen för fastställandet av tullar och
tillämpningen av övriga bestämmelser för övergång till fri omsättning
vara den dag då den ofullständiga deklarationen togs emot.
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Av s n i t t 2
Förenklat deklarationsförfarande
Artikel 260
1. Deklaranten skall efter en skriftlig ansökan som innehåller alla
nödvändiga uppgifter ges tillstånd att på de villkor och det sätt som
fastställs i "C2 artiklarna 261 och 262 3 upprätta deklarationen för
övergång till fri omsättning i en förenklad form, när varorna uppvisas för
tullen.
2. Denna förenklade deklaration får göras i form av
— antingen en ofullständig deklaration på ett administrativt enhetsdokument, eller
— ett administrativt eller kommersiellt dokument, tillsammans med en
begäran om övergång till fri omsättning.
Deklarationen skall innehålla minst de uppgifter som behövs för att
identifiera varorna.
3. Om omständigheterna tillåter får tullmyndigheterna tillåta att
begäran om övergång till fri omsättning enligt "C1 andra strecksatsen
i punkt 2 3 ersätts med en allmän begäran sammanfattar alla
operationer rörande övergång till fri omsättning som skall genomföras
under en viss period. En hänvisning till det tillstånd som beviljats som
svar på denna allmänna begäran skall införas i det administrativa eller
kommersiella dokument som inges enligt punkt 1.
4. Till den förenklade deklarationen skall bifogas alla dokument som i
förekommande fall krävs för att säkerställa varornas övergång till fri
omsättning. Artikel 255.2 skall tillämpas.
5. Denna artikel skall inte påverka tillämpningen av artikel 278.
Artikel 261
1. Det tillstånd som avses i artikel 260 skall beviljas deklaranten på
villkor att det är möjligt att garantera en effektiv kontroll av att
importförbud och importrestriktioner eller andra bestämmelser som
reglerar förfarandet för övergång till fri omsättning efterlevs.
2. Detta tillstånd skall i princip avslås om den person som har gjort
ansökan
— har gjort sig skyldig till en allvarlig överträdelse eller upprepade
överträdelser av tullföreskrifterna,
— endast sporadiskt deklarerar varor för övergång till fri omsättning.
Det får avslås om personen i fråga handlar på uppdrag av en annan
person som endast sporadiskt deklarerar varor för övergång till fri
omsättning.
3. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 9 i kodexen får
tillståndet återkallas i de fall som avses i punkt 2.
Artikel 262
1. Det tillstånd som avses i artikel 260 skall
— ange det eller de tullkontor som är behöriga att godkänna förenklade
deklarationer,
— ange form och innehåll i den förenklade deklarationen,
— ange de varor som tillståndet omfattar samt de uppgifter som skall
anges i den förenklade deklarationen för att identifiera varorna,
— hänvisa till den säkerhet som skall ställas av den berörda personen
för att täcka alla tullskulder som kan uppstå.
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Tillståndet skall även ange form och innehåll i de kompletterande
deklarationerna och de tidsgränser inom vilka de skall inges till den
tullmyndighet som är utsedd för detta ändamål.
2. Tullmyndigheterna får frångå kravet på ingivande av en kompletterande deklaration om den förenklade deklarationen avser varor vilkas
värde understiger det statistiska tröskelvärde som fastställs i de gällande
gemenskapsbestämmelserna och om den förenklade deklarationen redan
innehåller alla upplysningar som behövs för övergång till fri omsättning.
Av s n i t t 3
Lokalt klareringsförfarande
Artikel 263
Tillstånd att använda det lokala klareringsförfarandet skall på de villkor
och det sätt som fastställs i artikel 264, 265 och 266 beviljas den person
som önskar låta varor övergå till fri omsättning i sina lokaler eller på de
andra platser som avses i artikel 253 och som till tullmyndigheterna
överlämnar en skriftlig ansökan om detta innehållande alla uppgifter som
behövs för att tillståndet skall kunna beviljas.
Detta gäller
— för varor som omfattas antingen av förfarandet för gemenskapstransitering eller det gemensamma transiteringsförfarandet och för
vilka den person som avses ovan har tillstånd att använda de
förenklade förfaranden som skall genomföras vid bestämmelsekontoret i enlighet med artikel 406-409,
— för varor som tidigare hänförts till ett tullförfarande med ekonomisk
verkan, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 278,
— för varor som efter att ha uppvisats för tullen enligt artikel 40 i
kodexen sänds till dessa lokaler eller platser enligt ett annat
transiteringsförfarande än det som avses i första strecksatsen,
— för varor som förs in i gemenskapens tullområde, befriade från
kravet på att de skall uppvisas för tullen, i enlighet med artikel 41 b i
kodexen.
Artikel 264
1. Det tillstånd som avses i artikel 263 skall beviljas under förutsättning
att
— den sökandes bokföring gör det möjligt för tullmyndigheterna att
göra effektiva kontroller, framför allt kontroller bakåt i tiden,
— det är möjligt att garantera en effektiv kontroll av att "C1 importförbud eller -restriktioner 3 eller andra bestämmelser avseende
övergång till fri omsättning följts.
2. Ett tillstånd skall i princip avslås om den sökande
— har gjort sig skyldig till en allvarlig överträdelse eller upprepade
överträdelser av tullföreskrifterna,
— endast sporadiskt deklarerar varor för övergång till fri omsättning.
Artikel 265
1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 9 i kodexen får
tullmyndigheterna avstå från att återkalla tillståndet om
— tillståndshavare uppfyller sina förpliktelser inom den tid som
eventuellt fastställts av tullmyndigheterna, eller
— försummelsen att uppfylla ett krav inte har några faktiska följder för
det korrekta genomförandet av förfarandet.
2. Ett tillstånd skall i princip återkallas, om den situation som anges i
den första strecksatsen i artikel 264.2 uppstår.
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3. Ett tillstånd får återkallas om det förhållande som anges i den i
artikel 264.2 andra strecksatsen uppstår.
Artikel 266
!M4

1. För att göra det möjligt för tullmyndigheterna att övertyga sig om att
ärendena hanteras på rätt sätt, skall innehavaren av det tillstånd som
avses i artikel 263 göra följande:
a) I de fall som avses i artikel 263 första och tredje strecksatserna skall
innehavaren
i)

när varorna övergår till fri omsättning vid deras ankomst till den
plats som utsetts för det ändamålet
— vederbörligen anmäla varornas ankomst till tullmyndigheterna i den form och på det sätt som de fastställt för att
varorna skall frigöras, och
— bokföra dessa varor,

ii) när övergången till fri omsättning föregås av att varorna på
samma plats har haft status som varor i tillfällig förvaring enligt
artikel 50 i tullkodexen, före utgången av den tidsfrist som
fastställs i artikel 49 i tullkodexen,
— vederbörligen anmäla till tull myndigheterna i den form och
på det sätt som de fastställt sin önskan att varorna får övergå
till fri omsättning, i syfte att varorna skall frigöras, och
— bokföra dessa varor.
b) I de fall som avses artikel 263 andra strecksatsen skall innehavaren
— vederbörligen anmäla till tullmyndigheterna i den form och på
det sätt som de fastställt sin önskan att varorna får övergå till fri
omsättning, i syfte att varorna skall frigöras,
och
— bokföra dessa varor.
Den anmälan som avses i första strecksatsen är inte nödvändig när de
varor som skall övergå till fri omsättning redan har hänförts till
förfarandet med förvaring i tullager i ett tullager av typ D.
c) I de fall som avses i artikel 263 fjärde strecksatsen skall innehavaren
vid varornas ankomst till den plats som är avsedd
— bokföra dessa varor.
d) Han skall från och med tidpunkten för den bokföring som avses i a, b
och c göra alla de dokument tillgängliga för tullmyndigheterna som
kan krävas för tillämpningen av bestämmelserna om övergång till fri
omsättning.
!B

2. På villkor att kontrollen av att verksamheten genomförs enligt
föreskrifterna inte påverkas får tullmyndigheterna
!M4

a) tillåta att den i punkt 1 a och b angivna anmälan görs så snart som
varornas ankomst är nära förestående,
!B

b) under vissa speciella omständigheter, om de ifrågavarande varornas
beskaffenhet och den snabba omsättningen motiverar det, befria
tillståndshavaren från kravet att till det behöriga tullkontoret anmäla
varje ankomst av varor, under förutsättning att han lämnar det
kontoret alla uppgifter som tullkontoret anser nödvändiga, för att det
skall kunna utöva sin rätt att undersöka varorna om detta skulle
behövas.
I detta fall skall registrering av varorna i den berörda personens
bokföring av varorna vara likvärdigt med ett frigörande av varorna.
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3. Den bokföring som avses i punkt 1 a, b och c får ersättas av någon
annan formalitet som ger liknande garantier enligt tullmyndigheternas
föreskrifter. Bokföringen skall ange bokföringsdagen samt de uppgifter
som behövs för att identifiera varorna.

!B

Artikel 267
Det tillstånd som avses i artikel 263 skall fastställa de närmare
bestämmelserna för förfarandets genomförande och särskilt fastställa
— vilka varor tillståndet omfattar,
— utformningen av de förpliktelser som avses i artikel 266 och en
hänvisning till den säkerhet som skall ställas av den berörda
personen,
— tidpunkten för frigörandet av varorna,
— den tidsfrist inom vilken den kompletterande deklarationen skall
inges till det behöriga tullkontoret som utsetts för det ändamålet,
— de villkor under vilka varorna i förekommande fall skall omfattas av
allmänna, periodiska eller sammanfattande deklarationer, beroende
på omständigheterna.
KAPITEL 3
Deklarationer för ett tullförfarande med ekonomisk verkan
Av s n i t t 1
Hänförande till ett tullförfarande med ekonomisk verkan
Underavsnitt 1
Hänförande till tullagerförfarandet
A.

Ofullständiga deklarationer
Artikel 268

1. Deklarationer för hänförande till tullagerförfarandet som tullkontoret
på deklarantens begäran får ta emot utan att deklarationen innehåller
vissa av de uppgifter som anges i bilaga 37 skall innehålla åtminstone de
uppgifter som behövs för att identifiera de varor som deklarationen
omfattar, inbegripet deras kvantitet.
2. Artiklarna 255, 256 och 259 skall gälla i tillämpliga delar.
3. Denna artikel skall inte tillämpas på deklarationer för det förfarande
för gemenskapens jordbruksprodukter som avses i artikel 529-534.
B.

Förenklat deklarationsförfarande
Artikel 269

1. Deklaranten skall på ansökan, i enlighet med de villkor och på det
sätt som fastställs i artikel 270, ges tillstånd att upprätta deklarationen för
förfarandet i förenklad form när varorna uppvisas för tullen.
Denna förenklade deklaration får göras i form av
— antingen en ofullständig deklaration av det slag som avses i artikel
268, eller
— ett administrativt eller kommersiellt dokument, tillsammans med en
begäran om hänförande till förfarandet.
Deklarationen skall innehålla de uppgifter som avses i artikel 268.1.
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2. Om detta förfarande tillämpas för tullager av typ D skall den
förenklade deklarationen även ange de ifrågavarande varornas beskaffenhet tillräckligt detaljerat för att varorna genast och entydigt skall
kunna klassificeras och deras tullvärde fastställas.
!M1

3. Det förfarande som avses i punkt 1 skall inte tillämpas på tullager av
typ F eller på hänförandet till förfarandet för gemenskapens jordbruksprodukter enligt artikel 529-534 i någon typ av tullager.
4. Det förfarande som avses i punkt 1 andra strecksatsen skall tillämpas
på tullager av typ B bortsett från att det inte skall vara möjligt att
använda ett kommersiellt dokument. Om det administrativa dokumentet
inte innehåller alla de uppgifter som finns i bilaga 37 avdelning I B 2 f aa
bör dessa lämnas på den åtföljande ansökan om tullagerförfarande.
!B

Artikel 270
1. Den ansökan som avses i artikel 269.1 skall göras skriftligen och
innehålla alla uppgifter som behövs för att bevilja tillståndet.
Om omständigheterna tillåter får den ansökan som avses i artikel 269.1
ersättas med en allmän begäran avseende transaktioner som skall
genomföras under en viss period.
I detta fall skall ansökan göras enligt de villkor som fastställs i artikel
497-502 och tillsammans med ansökningen om att få driva tullagret eller
som en ändring av det ursprungliga tillståndet inges till den tullmyndighet som utfärdade tillståndet för förfarandet.
2. Det tillstånd som avses i artikel 269.1 skall beviljas för personen i
fråga, under förutsättning att detta inte påverkar ett korrekt genomförande av transaktionen.
3. Detta tillstånd skall i princip avslås, om
— de garantier som krävs för ett korrekt genomförande av transaktionen
inte lämnats,
— den berörda personen endast sporadiskt deklarerar varor för
förfarandet,
— den berörda personen har gjort sig skyldig till en allvarlig
överträdelse eller upprepade överträdelser av tullföreskrifterna,
4. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 9 i kodexen får
tillståndet återkallas om de situationer som avses i punkt 3 uppstår.
Artikel 271
Det tillstånd som avses i artikel 269.1 skall fastställa närmare regler för
förfarandets genomförande inbegripet
— det eller de tullkontor där hänförandet till förfarandet skall äga rum,
— innehållet i och formen för de förenklade deklarationerna.
En kompletterande deklaration behöver inte inges.
C. Lokalt klareringsförfarande
Artikel 272
1. Tillstånd att använda det lokala klareringsförfarandet skall beviljas
enligt de villkor och på det sätt som fastställs i punkt 2 och i artiklarna
273 och 274.
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2. Det lokala klareringsförfarandet är inte tillämpligt på tullager av typ
B och F och inte heller på hänförandet av de jordbruksprodukter från
gemenskapen som avses i artikel 529-534 till förfarandet i alla typer av
lager.
3. Artikel 270 skall gälla i tillämpliga delar.

!B

Artikel 273
1. För att tullmyndigheterna skall kunna säkerställa att operationen
genomförs korrekt skall tillståndshavaren vid varornas ankomst till den
plats som anvisats för det ändamålet
a) på vederbörligt sätt anmäla denna ankomst till det övervakande
tullkontoret i den form och på det sätt som tullkontoret anger,
b) införa varorna i lagerbokföringen,
c) hålla alla dokument som avser hänförandet av varorna till förfarandet
tillgängliga för det övervakande tullkontoret.
Den lagerbokföring som avses i b skall innehålla åtminstone några
av de uppgifter som används för att identifiera varorna kommersiellt,
inklusive uppgift om deras kvantitet.
2. Artikel 266.2 skall tillämpas.
Artikel 274
Det tillstånd som avses i artikel 272.1 skall fastställa de särskilda
bestämmelserna för förfarandet och skall särskilt ange
— för vilka varor tillståndet gäller,
— formen för de förpliktelser som anges i artikel 273,
— den tid då varorna frigörs.
En kompletterande deklaration behöver inte inges.
Underavsnitt 2
Hänförande till förfarandet för aktiv förädling, bearbetning under
tullkontroll eller temporär import
A.

Ofullständiga deklarationer
Artikel 275

!M1

1. Deklarationer för hänförande till ett annat tullförfarande med
ekonomisk verkan än passiv förädling eller "C2 lagring i tullager
3 som tullkontoret för överföring till tullförfarandet kan godkänna på
deklarantens begäran utan att de innehåller uppgifterna i bilaga 37 eller
utan att de kompletteras med vissa handlingar som det hänvisas till i
artikel 220 skall innehålla åtminstone de uppgifter som anges i fält 14,
21, 31, 37, 40 och 54 i det administrativa enhetsdokumentet "C2 samt,
i fält 44, 3 en hänvisning till tillståndet eller en hänvisning "C2 till
ansökningen i de fall artikel 556.1 3 andra stycket är tilllämplig.
!B

2. Artiklarna 255, 256 och 259 skall gälla i tillämpliga delar.
3. När det gäller ett hänförande till förfarandet för aktiv förädling,
restitutionssystemet, "C1 skall artiklarna 257 och 258 också gälla i
tillämpliga delar 3.
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B.

Förenklat deklarationsförfarande och lokalt klareringsförfarande
Artikel 276

Bestämmelserna i artikel 260-267 och i artikel 270 skall gälla i tilllämpliga delar för varor som deklareras för de tullförfaranden med
ekonomisk verkan som detta underavsnitt omfattar.
Underavsnitt 3
Varor deklarerade för förfarandet för passiv förädling
Artikel 277
Bestämmelserna i artikel 279-289 som avser varor som deklareras för
export skall gälla i tillämpliga delar för varor som deklareras för export
inom ramen för förfarandet för passiv förädling.
Av s n i t t 2
Avslutning av ett tullförfarande med ekonomisk verkan
Artikel 278
1. Vid avslutning av ett tullförfarande med ekonomisk verkan annat än
förfarandet för passiv förädling och tullagerförfarandet får de förenklade
förfarandena för övergång till fri omsättning, export och återexport
tillämpas. Vid återexport skall bestämmelserna i artikel 279-289 gälla i
tillämpliga delar.
2. De förenklade förfaranden som avses i artikel 254-267 får tillämpas
vid varors övergång till fri omsättning inom ramen för förfarandet för
passiv förädling.
3. Vid avslutning av tullagerförfarandet får de förenklade förfarandena
för övergång till fri omsättning, export eller återexport tillämpas.
Emellertid gäller följande:
a) För varor som hänförts till förfarandet i ett tullager av typ F får inget
förenklat förfarande tillåtas.
b) För varor som hänförts till förfarandet i ett tullager av typ B skall
endast ofullständiga deklarationer och det förenklade deklarationsförfarandet tillämpas.
c) Utfärdandet av ett tillstånd för ett tullager av typ D skall medföra en
automatisk tillämpning av det lokala klareringsförfarandet för
övergång till fri omsättning.
I de fall då den berörda personen önskar dra nytta av tillämpningen
av taxeringsgrunder som inte kan kontrolleras utan en fysisk
undersökning av varorna får emellertid detta förfarande inte tilllämpas. I sådana fall får andra förfaranden användas som innebär att
varorna uppvisas för tullen.
d) Inget förenklat förfarande skall tillämpas för gemenskapens jordbruksprodukter som hänförts till tullagerförfarandet enligt artikel
529-534.
KAPITEL 4
Exportdeklarationer
Artikel 279
De formaliteter som skall genomföras vid exporttullkontoret enligt
artikel 792 får förenklas i enlighet med bestämmelserna i detta kapitel.
Bestämmelserna i artiklarna 793 och 796 skall tillämpas för detta kapitel.
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Av s n i t t 1
Ofullständiga deklarationer
Artikel 280
1. Exportdeklarationer som tullkontoret, på deklarantens begäran, får ta
emot utan att de innehåller vissa av de uppgifter som anges i bilaga 37
skall innehålla åtminstone de uppgifter som anges i fält 1 (första
delfältet), 2, 14, 17, 31, 33, 38, 44 och 54 i det administrativa
enhetsdokumentet samt
— om varorna är belagda med exporttullar eller omfattas av andra
åtgärder som föreskrivs enligt den gemensamma jordbrukspolitiken,
alla uppgifter som krävs för en riktig tillämpning av dessa tullar eller
åtgärder,
— alla ytterligare upplysningar som anses nödvändiga för att identifiera
varorna, tillämpa de bestämmelser som gäller för deras export eller
för att fastställa beloppet av den säkerhet som kan krävas innan
varorna får exporteras.
2. Tullmyndigheterna får befria deklaranten från att fylla i fält 17 och
33 på villkor att denne förklarar att exporten av varorna i fråga inte
omfattas av några förbud eller restriktioner och tullmyndigheterna inte
har skäl att tvivla på detta samt att beskrivningen av varorna gör det
möjligt att genast och entydigt klassificera varorna enligt tulltaxan i
Kombinerade nomenklaturen.
3. Exemplar nr 3 skall innehålla en av följande påteckningar i fält 44:
— Exportación simplificada
— Forenklet udførsel
— Vereinfachte Ausfuhr
— Απλουστευµνη εξαγωγ#
— Simplified exportation
— Exportation simplifiée
— Esportazione semplificata
— Vereenvoudigde uitvoer
— Exportação simplificada
!A1

— Yksinkertaistettu vienti — Förenklad export
!B

— Förenklad export
4. Artikel 255-259 skall i tillämpliga delar gälla för exportdeklarationer.
Artikel 281
Om artikel 789 tillämpas får den kompletterande deklarationen eller
ersättningsdeklarationen ges in till det behöriga tullkontoret på den plats
där exportören är etablerad. Om underleverantören är etablerad i en
annan medlemsstat än den där exportören är etablerad skall denna
möjlighet endast tillämpas på villkor att, överenskommelse har träffats
mellan de berörda medlemsstaternas förvaltningar.
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Av s n i t t 2
Förenklat deklarationsförfarande
Artikel 282
1. Deklaranten skall efter en skriftlig ansökan innehållande alla
uppgifter som behövs för att tillståndet skall kunna beviljas, på de
villkor och det sätt som fastställs i artiklarna 261 och 262 som skall gälla
i tillämpliga delar, få tillstånd att utfärda exportdeklaration i förenklad
form, när varorna uppvisas för tullen.
2. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 288 skall den
förenklade deklarationen utgöras av det ofullständiga administrativa
enhetsdokumentet och innehålla åtminstone de uppgifter som behövs för
varornas identifiering. Punkterna 3 och 4 i artikel 280 skall gälla i
tillämpliga delar.
Av s n i t t 3
Lokalt klareringsförfarande
Artikel 283
Tillstånd att använda det lokala klareringsförfarandet skall på skriftlig
ansökan beviljas på de villkor och det sätt som fastställs i artikel 284 för
den person, nedan kallad ”godkänd exportör”, som vill uppfylla
exportformaliteterna i sina lokaler eller på andra platser som tullmyndigheterna har anvisat eller godkänt.
Artikel 284
Artiklarna 264 och 265 skall gälla i tillämpliga delar.
Artikel 285
1. För att göra det möjligt för tullmyndigheterna att övertyga sig om att
operationen genomförs enligt föreskrifterna, skall den godkända
exportören innan varorna flyttas från de i artikel 283 angivna platserna
a) vederbörligen anmäla denna förflyttning till tullmyndigheterna i den
form och på det sätt som tullmyndigheterna fastställt för att uppnå
frigörande av varorna,
b) bokföra dessa varor. Denna bokföring får ersättas av någon annan
formalitet som ger liknande garantier enligt vad tullmyndigheterna
bestämmer. Bokföringen skall ange bokföringsdagen samt de
uppgifter som krävs för varornas identifiering,
c) göra alla dokument tillgängliga för tullmyndigheterna som kan
krävas för tillämpningen av bestämmelserna om export.
2. Under vissa särskilda omständigheter får tullmyndigheterna, om de
ifrågavarande varornas beskaffenhet och den stora mängden exportärenden motiverar detta, befria den godkända exportören från kravet att
underrätta det behöriga tullkontoret varje gång som varor flyttas, under
förutsättning att han lämnar det kontoret alla uppgifter som kontoret
anser sig behöva för att vid behov kunna utöva sin rätt att undersöka
varorna.
I detta fall skall införandet av varorna i den godkända exportörens
bokföring gälla som frigörande av varorna.
Artikel 286
1. För att det skall kunna kontrolleras att varorna faktiskt lämnat
gemenskapens tullområde skall exemplar nr 3 av det administrativa
enhetsdokumentet användas som bevis på utförsel.
I tillståndet skall föreskrivas att exemplar nr 3 av det administrativa
enhetsdokumentet skall bestyrkas i förväg.
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2. Bestyrkande i förväg får göras på ett av följande sätt:
a) Fält A får stämplas i förväg med det behöriga tullkontorets stämpel
och undertecknas av en tjänsteman på det kontoret.
b) Den godkända exportören får stämpla deklarationen med en speciell
stämpel som överensstämmer med den förlaga som visas i bilaga 62.
Stämpelavtrycket får vara förtryckt på formulären om tryckningen
utförs av ett tryckeri som är godkänt för det ändamålet.
3. Innan varornas avgång skall den godkända exportören
— fullgöra de formaliteter som anges i artikel 285,
— hänvisa till införandet i bokföringen samt dagen för denna i exemplar
nr 3 av det administrativa enhetsdokumentet.
4. När exemplar nr 3 ifylls i enlighet med punkt 2 skall fält 44 innehålla
— tillståndets nummer och namnet på det tullkontor som har utfärdat
det,
— en av de påteckningar som anges i artikel 280.3.
Artikel 287
1. Det tillstånd som avses i artikel 283 skall fastställa de närmare
bestämmelserna för förfarandets genomförande och särskilt föreskriva
— vilka varor det avser,
— hur de förpliktelser som anges i artikel 285 skall uppfyllas,
— tidpunkten för varornas frigörande,
— vilka uppgifter som exemplar nr 3 skall innehålla och hur detta skall
bestyrkas,
— förfarandet för upprättande av den kompletterande deklarationen och
inom vilken tidsfrist den måste ges in.
2. Tillståndet skall innehålla en förbindelse från den godkända
exportören att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att den
speciella stämpeln eller de formulär som innehåller ett avtryck av det
exporterande tullkontorets stämpel eller avtryck av den speciella
stämpeln förvaras säkert.
Av s n i t t 4
Gemensamma bestämmelser för avsnitt 2 och 3
Artikel 288
1. Medlemsstaterna får tillåta att ett kommersiellt eller administrativt
dokument eller något annat medium används i stället för det
administrativa enhetsdokumentet om exporten i sin helhet genomförs
inom en enda medlemsstats territorium eller när denna möjlighet finns
genom överenskommelse mellan de berörda medlemsstaternas förvaltningar.
2. Det dokument eller det medium som avses i punkt 1 skall innehålla
åtminstone de uppgifter som behövs för att identifiera varorna samt en
påteckning enligt artikel 280.3 och åtföljas av en begäran om export.
Om omständigheterna medger det, får myndigheterna tilllåta att denna
begäran ersätts av en samlad begäran som omfattar alla exportoperationer som skall genomföras under en viss period. En hänvisning till
tillståndet skall lämnas i dokumentet eller mediet i fråga.
3. Det kommersiella eller administrativa dokumentet skall utgöra ett
bevis på utförsel från gemenskapens tullområde på samma sätt som
exemplar nr 3 i det administrativa enhetsdokumentet. Om andra medier
används skall förfaranden för påteckningen för utförseln i förekommande
fall föreskrivas i den överenskommelse som träffas mellan de berörda
medlemsstaternas myndigheter.
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Artikel 289
Om hela exportförfarandet genomförs inom en enda medlemsstats
territorium får den medlemsstaten, förutom de förfaranden som avses i
avsnitt 2 och 3 och med beaktande av gemenskapspolitiken, föreskriva
andra förenklingar.
DEL II
GODKÄND TULLBEHANDLING

AVDELNING 1
ÖVERGÅNG TILL FRI OMSÄTTNING
KAPITEL 1
Allmänna bestämmelser
Artikel 290
1. Om gemenskapsvaror exporteras med en ATA-carnet i överensstämmelse med artikel 797 får dessa varor övergå till fri omsättning med
stöd av denna ATA-carnet.
2. I detta fall skall det tullkontor där varorna övergår till fri omsättning
genomföra följande formaliteter:
a) Kontrollera de lämnade uppgifterna i fält A-G i kupongen för
återimport.
b) Fylla i talongen och fält H i intyget för återimport.
c) Behålla kupongen för återimport.
3. Om formaliteterna för att avsluta en temporär export för gemenskapsvaror genomförs vid ett annat tullkontor än det kontor där varorna
införs i gemenskapens tullområde skall transporten av varorna från det
senare kontoret till det kontor där dessa formaliteter genomförs inte
kräva några speciella formaliteter.
!M11

Artikel 290a
Undersökning av bananer med KN-nr 0803 00 19 för att kontrollera
nettomassan vid import skall omfatta minst 10 % av deklarationerna per
år och per tullkontor.
Undersökningen av bananerna skall genomföras vid det tillfälle då
bananerna övergår till fri omsättning i enlighet med de bestämmelser
som anges i bilaga 38b.
!M18

KAPITEL 2
Användning för särskilda ändamål
Artikel 291
1. Detta kapitel skall tillämpas då det föreskrivs att varor, som övergår
till fri omsättning med gynnsam behandling i tullhänseende eller med
nedsatt tullsats eller nolltullsats på grund av deras användning för
särskilda ändamål, skall omfattas av tullövervakning i samband med
varors användning för särskilda ändamål.
2. I detta kapitel avses med
a) enhetstillstånd: ett tillstånd som omfattar flera olika tullförvaltningar.
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b) räkenskaper: det räkenskapsmaterial som tillståndshavaren har för
affärs-, skatte- eller andra bokföringsändamål eller som innehas av
någon annan för dennes räkning.
c) bokföring: den information som innehåller alla nödvändiga uppgifter
och tekniska upplysningar som tullmyndigheterna behöver för att
övervaka och kontrollera verksamheten, oavsett vilket medium
informationen finns lagrad på.
Artikel 292
1. Beviljande av gynnsam behandling i tullhänseende enligt artikel 21 i
kodexen skall, då varor omfattas av tullövervakning i samband med
varors användning för särskilda ändamål, vara beroende av ett skriftligt
tillstånd.
När varor övergår till fri omsättning med tillämpning av nedsatt tullsats
eller nolltullsats på grund av deras användning för särskilda ändamål och
det i gällande bestämmelser föreskrivs att de skall kvarstå under
tullövervakning i enlighet med artikel 82 i kodexen, skall det krävas ett
skriftligt tillstånd med avseende på tullövervakning i samband med
varors användning för särskilda ändamål.
2. Ansökningar skall vara skriftliga och följa den förlaga som anges i
bilaga 67. Tullmyndigheterna får tillåta att ansökan om förnyelse eller
ändring görs genom en enkel skriftlig begäran.
3. Under särskilda omständigheter kan tullmyndigheterna tillåta att
deklarationen för övergång till fri omsättning, som lämnas antingen
skriftligen eller i datorläsbar form enligt det normala förfarandet, utgör
en ansökan om tillstånd, under förutsättning att
— ansökan endast omfattar en tullförvaltning,
— den sökande hänför varorna helt till den föreskrivna användningen
för särskilda ändamål, och
— ett korrekt genomförande av verksamheten kan garanteras.
4. I de fall tullmyndigheterna anser att någon av uppgifterna i ansökan
är otillräcklig får de begära ytterligare upplysningar av den sökande.
Särskilt i de fall då en ansökan kan göras i form av en tulldeklaration
skall tullmyndigheterna, utan att det påverkar tillämpningen av artikel
218, begära att ansökan åtföljs av ett dokument som upprättas av
deklaranten och som innehåller åtminstone följande uppgifter, såvida
inte dessa uppgifter anses vara onödiga eller anges på tulldeklarationen:
a) Den sökandes, deklarantens och operatörens namn och adress.
b) Slag av användning för särskilda ändamål.
c) Teknisk beskrivning av varorna, de produkter som är slutresultatet av
deras användning för särskilda ändamål och metoder för att
identifiera dem.
d) Uppskattad avkastningsgrad eller metod för att fastställa denna.
e) Beräknad period för hänförande av varorna till deras användning för
särskilda ändamål.
f)

Plats där varorna används för särskilda ändamål.

5. I de fall ansökan avser ett enhetstillstånd skall det krävas samtycke i
förväg från myndigheterna i enlighet med följande förfarande:
Ansökan skall lämnas till de behöriga tullmyndigheterna på den ort
— där den sökande har sin huvudsakliga bokföring, i syfte att underlätta
kontroller baserade på bokföringsmaterial, och där åtminstone en del
av den verksamhet som omfattas av tillståndet genomförs, eller
— i annat fall, där varorna hänförs till den föreskrivna användningen för
särskilda ändamål.
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Dessa tullmyndigheter skall överlämna ansökan och tillståndsförslaget
till de andra berörda tullmyndigheterna och dessa skall inom 15 dagar
bekräfta mottagandet.
De andra berörda tullmyndigheterna skall anmäla eventuella invändningar inom 30 dagar efter den dag då de mottog tillståndsförslaget. Om
invändningar anmäls inom denna period och någon enighet inte uppnås,
skall ansökan avslås i de delar som invändningarna avser.
Tullmyndigheterna får utfärda tillståndet om de inte har mottagit några
invändningar mot tillståndsförslaget inom 30 dagar.
De tullmyndigheter som utfärdar tillståndet skall sända en kopia av det
till alla andra beröra tullmyndigheter.
6. Om två eller flera tullförvaltningar generellt sett har kommit överens
om kriterierna och villkoren för beviljande av ett enhetstillstånd, får
dessa förvaltningar även komma överens om att ersätta samråd i förväg
med endast en anmälan. En sådan anmälan skall alltid vara tillräcklig när
ett enhetstillstånd skall förnyas eller återkallas.
Artikel 293
1. Tillstånd utfärdade i enlighet med förlagan i bilaga 67 skall beviljas
personer som är etablerade i gemenskapens tullområde, under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:
a) De planerade aktiviteterna är förenliga med den föreskrivna
användningen för särskilda ändamål samt med bestämmelserna om
överföring av varor enligt artikel 296 och ett korrekt genomförande
av verksamheten kan garanteras.
b) Den sökande erbjuder alla garantier som är nödvändiga för ett
korrekt genomförande av verksamheten, och åtar sig att
— helt eller delvis hänföra varorna till den föreskrivna användningen för särskilda ändamål eller att överföra dem, och att
lämna bevis för att de hänförts eller överförts i enlighet med
gällande bestämmelser,
— inte vidta åtgärder som är oförenliga med syftet med den
föreskrivna användningen för särskilda ändamål,
— till de behöriga tullmyndigheterna anmäla alla faktorer som kan
inverka på tillståndet.
c) En effektiv tullövervakning är garanterad och tullmyndigheternas
administrativa börda är inte oproportionell i förhållande till de
ifrågavarande ekonomiska behoven.
d) En adekvat bokföring förs och bevaras.
e) En säkerhet ställs när tullmyndigheterna anser att detta är
nödvändigt.
2. När det gäller ansökningar i enlighet med artikel 292.3 skall
tillståndet beviljas personer som är etablerade i gemenskapens tullområde genom att tulldeklarationen godtas på de villkor som anges i
punkt 1.
3. Tillståndet skall innehålla följande uppgifter, såvida dessa uppgifter
inte anses vara onödiga:
a) Identifiering av tillståndshavaren.
b) Vid behov KN-nummer eller TARIC-nummer, slag av vara och
varubeskrivning, beskrivning av användningen för särskilda ändamål
och bestämmelser om avkastningsgrad.
c) Metoder för identifiering och tullövervakning.
d) Den tidsperiod inom vilken varorna måste hänföras till den
föreskrivna användningen för särskilda ändamål.
e) De tullkontor där varorna deklareras för övergång till fri omsättning
och de kontor som ansvarar för övervakning av verksamheten.
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f)

De orter där varorna måste hänföras till den föreskrivna användningen för särskilda ändamål.

g) Eventuell säkerhet som skall ställas.
h) Tillståndets giltighetstid.
i)

Möjligheten av att överföra varorna i enlighet med artikel 296.1, i
förekommande fall.

j)

Förenklade förfaranden för överföring av varorna enligt artikel 296.2
andra stycket och 296.3, i förekommande fall.

k) De förenklade förfaranden som är tillåtna i enlighet med artikel 76 i
kodexen, i förekommande fall.
l)

Former för att meddela information.

4. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 294 skall tillståndet
gälla från och med den dag det utfärdas eller den senare dag som anges i
tillståndet.
Artikel 294
1. Tullmyndigheterna får utfärda tillstånd med retroaktiv verkan.
Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 2 och 3, skall ett
retroaktivt tillstånd gälla från och med den dag som ansökan lämnades.
2. Om en ansökan avser förnyelse av ett tillstånd för samma slags
verksamhet och varor, kan ett tillstånd med retroaktiv verkan beviljas
från den dag då det ursprungliga tillståndet upphörde att gälla.
3. Under särskilda omständigheter kan den retroaktiva verkan för ett
tillstånd förlängas ytterligare, men tillståndet får tidigast börja gälla ett år
före den dag ansökan lämnades, under förutsättning att det finns ett
dokumenterat ekonomiskt behov av det, och
a) ansökan inte kan ställas i samband med försök till oriktigheter eller
uppenbar vårdslöshet,
b) det framgår av den sökandes räkenskaper att alla villkor för
förfarandet kan anses vara uppfyllda och att varorna vid behov, i
syfte att förhindra utbyte, kan identifieras för den berörda perioden,
och att räkenskaperna medger att dessa förfaranden kan kontrolleras,
c) alla formaliteter som är nödvändiga för att reglera varornas status
kan iakttas, inbegripet ogiltigförklarande av tulldeklarationen om så
är nödvändigt.
Artikel 295
Att ett tillstånds giltighetstid löper ut skall inte inverka på varor som har
övergått till fri omsättning på grundval av detta tillstånd innan dess
giltighet löpte ut.
Artikel 296
1. Överföring av varor mellan olika orter som anges i samma tillstånd
får ske utan tullformaliteter.
2. När varor överförs mellan två tillståndshavare som är etablerade i
olika medlemsstater och de berörda tullmyndigheterna inte har kommit
överens om förenklade förfaranden i enlighet med punkt 3, skall
kontrollexemplar T5 enligt bilaga 63 användas i enlighet med följande
förfarande:
a) Den överförande parten skall fylla i kontrollexemplar T5 i tre
exemplar (ett original och två kopior). Exemplaren skall numreras på
lämpligt sätt.
b) Kontrollexemplar T5 skall fyllas i enligt följande:
— I fält A (Avgångstullkontor) skall adressen till det behöriga
tullkontor som anges i den överförande partens tillstånd anges.
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— I fält 2 skall den överförande partens namn eller firma,
fullständiga adress och tillståndsnummer anges.
— I fält 8 skall den mottagande partens namn eller firma,
fullständiga adress och tillståndsnummer anges.
— I fältet ”Viktig anmärkning” och i fält B skall texten strykas
över.
— I fält 31 respektive 33 skall den varubeskrivning som gäller vid
tidpunkten för överföringen anges, inbegripet antal kollin och
relevanta KN-nummer.
— I fält 38 skall varornas nettovikt anges.
— I fält 103 skall varornas nettokvantitet anges med bokstäver.
— I fält 104 skall rutan ”Annat (anges närmare)” kryssas i och en
av följande påteckningar göras med versaler:
— DESTINO ESPECIAL: MERCANCÍAS RESPECTO DE
LAS CUALES, LAS OBLIGACIONES SE CEDEN AL
CESIONARIO (REGLAMENTO (CEE) No 2454/93, ARTÍCULO 296)
— SÆRLIGT ANVENDELSESFORMÅL: VARER, FOR
HVILKE FORPLIGTELSERNE OVERDRAGES TIL ERHVERVEREN (FORORDNING (EØF) Nr. 2454/93, ARTIKEL 296)
— BESONDERE VERWENDUNG: WAREN MIT DENEN
DIE PFLICHTEN AUF DEN ÜBERNEHMER ÜBERTRAGEN WERDEN (ARTIKEL 296 DER VERORDNUNG (EWG) Nr. 2454/93)
— ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΕΜΠΟΡΕΓΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΧΩΡΟΥΝΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΕΚ∆ΟΧΕΑ (ΑΡΘΡΟ 296 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
(ΕΟΚ) αριθ. 2454/93)
— END-USE: GOODS FOR WHICH THE OBLIGATIONS
ARE TRANSFERRED TO THE TRANSFEREE (REGULATION (EEC) No 2454/93, ARTICLE 296)
— DESTINATION PARTICULIÈRE : MARCHANDISES
POUR LESQUELLES LES OBLIGATIONS SONT
TRANSFÉRÉES AU CESSIONNAIRE [RÈGLEMENT
(CEE) No 2454/93, ARTICLE 296]
— DESTINAZIONE PARTICOLARE: MERCI PER LE QUALI GLI OBBLIGHI SONO TRASFERITI AL CESSIONARIO (REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93, ARTICOLO
296)
— BIJZONDERE BESTEMMING: GOEDEREN WAARVOOR DE VERPLICHTINGEN AAN DE OVERNEMER
WORDEN OVERGEDRAGEN (VERORDENING (EEG)
Nr. 2454/93, ARTIKEL 296)
— DESTINO ESPECIAL: MERCADORIAS RELATIVAMENTE ÀS QUAIS AS OBRIGAÇÕES SÃO TRANSFERIDAS PARA O CESSIONÁRIO [REGULAMENTO
(CEE) N.o 2454/93, ARTIGO 296.o]
— TIETTY KÄYTTÖTARKOITUS: TAVARAT, JOIHIN LIITTYVÄT VELVOITTEET SIIRRETÄÄN SIIRRONSAAJALLE (ASETUS (ETY) N:o 2454/93, 296 ARTIKLA)
— ANVÄNDNING FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL: VAROR
FÖR VILKA SKYLDIGHETERNA ÖVERFÖRS TILL
DEN MOTTAGANDE PARTEN (ARTIKEL 296 I FÖRORDNING (EEG) nr 2454/93)
— I fält 106 skall följande uppgifter anges:
— Taxeringsgrunder för de importerade varorna.
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— Registreringsnummer och datum för deklarationen för
övergång till fri omsättning och namn och adress för det
tullkontor vid vilket deklarationen upprättades.
c) Den överförande parten skall sända hela uppsättningen kontrollexemplar T5 till den mottagande parten.
d) Den mottagande parten skall bifoga det kommersiella dokumentet i
original, i vilket dagen för mottagande av varorna anges, till
uppsättningen av kontrollexemplar T5 och överlämna samtliga
dokument till det tullkontor som anges i hans tillstånd. Den
mottagande parten skall även till detta tullkontor omedelbart anmäla
eventuellt överskott, saknade varor, utbyte eller andra oegentligheter.
e) Det tullkontor som anges i den mottagande partens tillstånd skall
fylla i fält J, inbegripet uppgift om den dag den mottagande parten
mottog varorna, i originalet efter att ha kontrollerat de motsvarande
kommersiella dokumenten samt datera och stämpla originalet i fält J
och de två kopiorna i fält E. Tullkontoret skall behålla den andra
kopian i sin bokföring och återlämna originalet och den första kopian
till den mottagande parten.
f)

Den mottagande parten skall behålla den första kopian i sin
bokföring och sända originalet till den överförande parten.

g) Den överförande parten skall behålla originalet i sin bokföring.
De berörda tullmyndigheterna kan komma överens om att tillämpa
förenklade förfaranden i enlighet med bestämmelserna om användning
av kontrollexemplar T5.
3. I de fall de berörda tullmyndigheterna anser att ett korrekt
genomförande av verksamheten är garanterat kan de enas om att
överföring av skyldigheter mellan två tillståndshavare som är etablerade i
två olika medlemsstater får ske utan användning av kontrollexemplar T5.
4. En överföring av varor mellan två tillståndshavare som är etablerade
i samma medlemsstat skall ske i enlighet med nationella bestämmelser.
5. I och med att den mottagande parten mottar varorna skall han överta
skyldigheterna enligt detta kapitel med avseende på de överförda
varorna.
6. Den överförande parten skall fritas från sina förpliktelser under
förutsättning att följande villkor är uppfyllda:
— Den mottagande parten har mottagit varorna och har underrättats om
att de varor för vilka skyldigheterna överförs omfattas av tullövervakning i samband med varors användning för särskilda
ändamål.
— Den mottagande partens tullmyndighet har övertagit tullövervakningen vilket, om inget annat föreskrivs av tullmyndigheterna, sker
när den mottagande parten har bokfört varorna.
Artikel 297
1. När flygbolag med internationell trafik överför, antingen i enlighet
med handelsavtal eller för egna behov, material som skall användas för
underhåll eller reparation av flygplan får en flygfraktsedel eller likvärdig
handling användas i stället för ett kontrollexemplar T5.
2. Flygfraktsedeln eller den likvärdiga handlingen skall innehålla minst
följande uppgifter:
a) Det avsändande flygbolagets namn.
b) Namnet på avgångsflygplatsen.
c) Namnet på det mottagande flygbolaget.
d) Namnet på bestämmelseflygplatsen.
e) Beskrivning av materialet.
f)

Antal artiklar.
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De uppgifter som avses i första stycket får lämnas i kodad form eller
genom hänvisning till ett bifogat dokument.
3. Flygfraktsedelns eller den likvärdiga handlingens framsida skall
innehålla en av följande uppgifter, med versaler:
— DESTINO ESPECIAL
— SÆRLIGT ANVENDELSESFORMÅL
— BESONDERE VERWENDUNG
— ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
— END-USE
— DESTINATION PARTICULIÈRE
— DESTINAZIONE PARTICOLARE
— BIJZONDERE BESTEMMING
— DESTINO ESPECIAL
— TIETTY KÄYTTÖTARKOITUS
— ANVÄNDNING FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL
4. Det avsändande flygbolaget skall behålla ett exemplar av flygfraktsedeln eller den likvärdiga handlingen för sin bokföring och ställa
ytterligare ett exemplar till det behöriga tullkontorets förfogande på det
sätt som föreskrivs av tullmyndigheterna i avgångsmedlemsstaten.
Det mottagande flygbolaget skall behålla ett exemplar av flygfraktsedeln
eller den likvärdiga handlingen för sin bokföring och ställa ytterligare ett
exemplar till det behöriga tullkontorets förfogande på det sätt som
föreskrivs av tullmyndigheterna i bestämmelsemedlemsstaten.
5. Materialen, i oförändrat skick, och exemplaren av flygfraktsedeln
eller den likvärdiga handlingen skall lämnas till det mottagande
flygbolaget på de platser som anges av tullmyndigheterna i den
medlemsstat där det flygbolaget har sitt säte. Det mottagande flygbolaget
skall bokföra materialen.
6. Skyldigheterna enligt punkterna 1—5 skall övergå från det
avsändande flygbolaget till det mottagande flygbolaget när materialen,
i oförändrat skick, och exemplaren av flygfraktsedeln eller den likvärdiga
handlingen överlämnas till det mottagande flygbolaget.
Artikel 298
1. Tullmyndigheterna får i enlighet med de villkor de själva fastställer
godkänna export av varorna eller förstöring av varorna.
2. Vid export av jordbruksprodukter skall fält 44 i det administrativa
enhetsdokumentet eller i andra dokument som används innehålla en av
följande påteckningar med versaler:
— ARTÍCULO 298, REGLAMENTO (CEE) No 2454/93, DESTINO
ESPECIAL: MERCANCÍAS DESTINADAS A LA EXPORTACIÓN — NO SE APLICAN RESTITUCIONES AGRÍCOLAS
— ART. 298 I FORORDNING (EØF) Nr. 2454/93 SÆRLIGT
ANVENDELSESFORMÅL: VARER BESTEMT TIL UDFØRSEL
— INGEN RESTITUTION
— ARTIKEL 298 DER VERORDNUNG (EWG) Nr. 2454/93 BESONDERE VERWENDUNG: ZUR AUSFUHR VORGESEHENE
WAREN — ANWENDUNG DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN
AUSFUHRERSTATTUNGEN AUSGESCHLOSSEN
— ΑΡΘΡΟ 298 ΤΟΥ ΚΑΝ. (CEE) αριθ. 2454/93 ΕΙ∆ΙΚΟΣ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΕΜΠΟΡΕΓΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ
ΕΞΑΓΩΓΗ — ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

1993R2454 — SV — 01.07.2000 — 003.001 — 103
!M18

— ARTICLE 298 REGULATION (EEC) No 2454/93 END-USE:
GOODS DESTINED FOR EXPORTATION — AGRICULTURAL
REFUNDS NOT APPLICABLE
— ARTICLE 298, RÈGLEMENT (CEE) No 2454/93 DESTINATION
PARTICULIÈRE: MARCHANDISES PRÉVUES POUR L’EXPORTATION — APPLICATION DES RESTITUTIONS AGRICOLES
EXCLUE
— ARTICOLO 298 (CEE) No 2454/93 DESTINAZIONE PARTICOLARE: MERCI PREVISTE PER L’ESPORTAZIONE — APPLICAZIONE DELLE RESTITUZIONI AGRICOLE ESCLUSA
— ARTIKEL 298, VERORDENING (EEG) Nr. 2454/93 BIJZONDERE BESTEMMING: VOOR UITVOER BESTEMDE GOEDEREN — LANDBOUWRESTITUTIES NIET VAN TOEPASSING
— ARTIGO 298.o REG. (CEE) N.o 2454/93 DESTINO ESPECIAL:
MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO — APLICAÇÃO DE RESTITUIÇÕES AGRÍCOLAS EXCLUÍDA
— 298 ART., AS. 2454/93 TIETTY KÄYTTÖTARKOITUS: VIETÄVIKSI TARKOITETTUJA TAVAROITA — MAATALOUSTUKEA
EI SOVELLETA
— ARTIKEL 298 I FÖRORDNING (EEG) nr 2454/93 AVSEENDE
ANVÄNDNING FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL: VAROR AVSEDDA FÖR EXPORT — JORDBRUKSBIDRAG EJ TILLLÄMPLIGA
3. Vid export skall varorna anses vara icke-gemenskapsvaror från och
med godkännandet av exportdeklarationen.
4. Vid förstöring skall artikel 182.5 i kodexen tillämpas.
Artikel 299
Om tullmyndigheterna samtycker till att en annan användning av varorna
än den som föreskrivs i tillståndet är berättigad, skall en tullskuld för
denna användning, med undantag för export eller förstöring, uppstå.
Artikel 208 i kodexen skall gälla i tillämpliga delar.
Artikel 300
1. De varor som avses i artikel 291.1 skall kvarstå under tullövervakning och omfattas av importtullar till dess att de
a) för första gången hänförs till den föreskrivna användningen för
särskilda ändamål, eller
b) exporteras, förstörs eller används på ett annat sätt i enlighet med
artiklarna 298 och 299.
När varor kan användas flera gånger och tullmyndigheterna i syfte att
undvika missbruk anser att det är lämpligt, skall tullövervakningen
fortsätta att gälla för en period av högst två år efter det att varorna först
hänfördes till användningen.
2. Avfall och skrot från bearbetning eller behandling av varor och
naturligt svinn skall betraktas som varor som har hänförts till den
föreskrivna användningen för särskilda ändamål.
3. För avfall och skrot till följd av förstöring av varor skall
tullövervakningen upphöra när varorna har hänförts till en godkänd
tullbehandling.
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KAPITEL 3
Förvaltning av tulltaxebestämmelser
Av s n i t t 1
Förvaltning av tullkvoter när uttag ur dessa skall beviljas enligt den
kronologiska ordning i vilken tulldeklarationerna inkommit
Artikel 308a
1. Förvaltningen av tullkvoter som öppnas genom en gemenskapsbestämmelse skall i avsaknad av bestämmelser av annat innehåll ske
enligt den kronologiska ordning i vilken deklarationerna för övergång till
fri omsättning inkommit.
2. När tullmyndigheterna godkänner en deklaration för övergång till fri
omsättning som omfattar en giltig ansökan från deklaranten om att
utnyttja en tullkvot skall den berörda medlemsstaten genom kommissionen ta ut en kvantitet motsvarande deklarantens behov ur tullkvoten.
3. Medlemsstaterna skall inte inkomma med några ansökningar om
uttag förrän de villkor som fastställs i artikel 256.2 och 256.3 är
uppfyllda.
4. Om inte annat följer av bestämmelserna i punkt 8 skall tilldelningar
beviljas av kommissionen på grundval av den dag då den berörda
deklarationen för övergång till fri omsättning inkom och i den
utsträckning den återstående kvantiteten i den berörda tullkvoten så
medger. Turordningen skall fastställas i enlighet med den kronologiska
ordning i vilken deklarationerna inkommit.
5. Medlemsstaterna skall utan dröjsmål meddela kommissionen alla
giltiga ansökningar om uttag. Det datum som avses i punkt 4 samt den
ansökta mängden i den tilllämpliga tulldeklarationen skall samtidigt
anges.
6. För tillämpning av punkterna 4 och 5 skall kommissionen fastställa
löpnummer om sådana inte föreskrivs i den gemenskapsbestämmelse
genom vilken en tullkvot öppnas.
7. Om de begärda kvantiteterna är större än den återstående mängden i
en tullkvot skall tilldelning ske i förhållande till de begärda kvantiteterna.
8. För tillämpning av denna artikel skall alla deklarationer som
godkänns av tullmyndigheterna den 1, 2 eller 3 januari anses ha
godkänts den 3 januari. Om emellertid något av dessa datum infaller på
en lördag eller söndag skall godkännandet anses ha skett den 4 januari.
9. När en ny tullkvot öppnas skall kommissionen inte bevilja några
uttag före den elfte arbetsdagen efter det att den bestämmelse genom
vilken tullkvoten inrättas offentliggjorts.
10. Medlemsstaterna skall omedelbart återföra outnyttjade uttagna
kvantiteter till kommissionen. Om ett felaktigt uttag som motsvarar en
tullskuld på högst 10 ecu upptäcks efter den första månaden efter
utgången av den berörda tullkvotens giltighetsperiod är det inte
nödvändigt att återföra detta till kommissionen.
11. Om tullmyndigheterna ogiltigförklarar en deklaration för övergång
till fri omsättning för varor som är föremål för en ansökan om
utnyttjande av en tullkvot skall hela ansökan avseende dessa varor
annulleras. Den berörda medlemsstaten skall omedelbart till kommissionen återföra alla kvantiteter som uttagits från kvoten med avseende på
dessa varor.
12. Uppgifter om uttag som begärs av en enskild medlemsstat skall
behandlas konfidentiellt av de andra medlemsstaterna och kommissionen.
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Artikel 308b
1. Kommissionen skall ge tilldelningar varje arbetsdag med undantag
för
— helgdagar för gemenskapens institutioner i Bryssel, eller
— andra dagar då det föreligger exceptionella omständigheter, förutsatt
att medlemsstaternas behöriga myndigheter underrättats därom på
förhand.
2. Med förbehåll för artikel 308a.8 skall vid varje tilldelning alla
obehandlade ansökningar som avser deklarationer för övergång till fri
omsättning beaktas vilka godkänts senast den andra dagen före
tilldelningen och vilka meddelats kommissionen.
Artikel 308c
1. En tullkvot skall efter den första tilldelningen anses vara icke-kritisk
när
— en tullkvot för samma produkter och ursprung som öppnats vart och
ett av de två senaste åren för en minsta period på sex månader inte
var förbrukad före den sista arbetsdagen den sjunde månaden av
kvotperioden under bägge dessa år, och
— den ursprungliga volymen för den nya tullkvoten inte är mindre än
kvotvolymen för något av de två senaste åren.
2. En tullkvot skall anses var kritisk så snart 75 % av den ursprungliga
volymen av en icke-kritisk tullkvot har förbrukats, eller i enlighet med de
behöriga myndigheternas bedömning.
Av s n i t t 2
Övervakning av förmånsimport
Artikel 308d
1. När gemenskapsövervakning av förmånsimporten är tillämplig skall
medlemsstaterna lämna uppgifter till kommissionen en gång i månaden,
eller oftare om kommissionen så begär, om hur stora produktkvantiteter
som övergått till fri omsättning inom ramen för en preferensordning
under de föregående månaderna.
2. I medlemsstaternas övervakningsrapporter skall de totala kvantiteter
anges som övergått till fri omsättning inom ramen för en preferensordning sedan den första dagen för perioden ifråga.
3. Medlemsstaterna skall överlämna sina månatliga övervakningsrapporter till kommissionen senast den 15:e dagen i den månad som följer
på den period som rapporterna avser.
4. De upplysningar som lämnas av enskilda medlemsstater skall
behandlas konfidentiellt.
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AVDELNING II
TRANSITERING
KAPITEL 1
Allmänna bestämmelser
Artikel 309
I denna avdelning används följande beteckningar med de betydelser som
här anges:
a) transportmedel: särskilt
— vägfordon, släpvagnar eller påhängsvagnar,
— järnvägsvagnar,
— fartyg,
— flygplan,
— containrar enligt artikel 670 g.
b) avgångstullkontor:
det tullkontor, där en gemenskapstransitering påbörjas,
c)

"C2 transittullkontor 3:

— tullkontoret vid "C2 platsen för utfart 3 från gemenskapens
tullområde, när en försändelse lämnar det området under en
gemenskapstransitering via en gräns mellan en medlemsstat och
ett tredje land,
— tullkontoret vid "C2 platsen för infart 3 till gemenskapens
tullområde, när varorna har passerat ett tredje lands territorium
under en gemenskapstransitering.
d) bestämmelsetullkontor:
det tullkontor där varor som hänförts till förfarandet för gemenskapstransitering skall uppvisas för att avsluta gemenskapstransiteringen.
e) garantitullkontor:
det tullkontor där en samlad säkerhet eller en fast säkerhet ges in.
!M13

f)

EFTA-länder:
Alla EFTA-länder och alla länder som anslutit sig till konventionen
av den 20 maj 1987 om ett gemensamt transiteringsförfarande (1).

!B

KAPITEL 2
Räckvidd
Artikel 310
1. Gemenskapsvaror skall befordras enligt förfarandet för extern
gemenskapstransitering i enlighet med artikel 91.1 b i kodexen, när det
gäller varor
— som har genomgått tullformaliteter för export i syfte att erhålla
bidrag vid export till tredje land enligt den gemensamma jordbrukspolitiken,
eller
— för vilka återbetalning eller eftergift av importtullar är beroende av
att de återexporteras från gemenskapens tullområde eller placeras i
(1) EGT L 226, 13.8.1987, s. 2.
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tullager, frizon eller frilager eller hänförs till något annat tullförfarande än övergång till fri omsättning,
eller
— som övergått till fri omsättning enligt "C2 förfarandet för aktiv
förädling, restitutionssystemet, 3 i syfte att senare exporteras som
förädlingsprodukter, och för vilka en ansökan om återbetalning får
lämnas i enlighet med artikel 128 i kodexen och den berörda
personen avser att lämna en sådan ansökan,
eller
— som är föremål för ett system med jordbruksavgifter och andra
avgifter vid export och har genomgått tullformaliteter vid export till
tredje land enligt den gemensamma jordbrukspolitiken,
eller
— som kommer från interventionslager, omfattas av kontrollåtgärder
avseende användning och/eller bestämmelse och har genomgått
tullformaliteter vid export till tredje land enligt den gemensamma
jordbrukspolitiken.
2. De varor som avses i punkt 1 och som inte har lämnat gemenskapens
tullområde skall behandlas som gemenskapsvaror, under förutsättning att
det har styrkts att exportdeklarationen, tullformaliteterna rörande de
gemenskapsåtgärder som krävde att varorna skulle lämna detta tullområde och eventuella verkningar av dessa formaliteter har upphävts.
Artikel 311
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 310.1 skall gemenskapsvaror befordras enligt förfarandet för "C2 intern 3 gemenskapstransitering om varorna sänds

!M13

a) från en plats i gemenskapens tullområde till en annan genom ett eller
flera EFTA-länders territorier,

!B

c) — från en del av gemenskapens tullområde, där bestämmelserna i
rådets direktiv 77/388/EEG tilllämpas till en annan del av
gemenskapens tullområde, där dessa bestämmelser inte tilllämpas, eller
— från en del av gemenskapens tullområde, där bestämmelserna i
rådets direktiv 77/388/EEG inte tillämpas till en annan del av
gemenskapen tullområde, där dessa bestämmelser tillämpas,
eller
— från en del av gemenskapens tullområde, där bestämmelserna i
rådets direktiv 77/388/EEG inte tillämpas till en annan del av
gemenskapen tullområde, där dessa bestämmelser inte heller
tilllämpas.
!M13
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För de varor som avses i första stycket a, vilka uteslutande transporteras
sjövägen eller med flyg, skall användningen av gemenskapens interna
transiteringsförfarande inte vara obligatorisk.

Artikel 312
Transport av varor för vilka förfarandet för gemenskapstransitering tilllämpas får genomföras mellan två platser inom gemenskapens tullområde genom ett annat tredje lands territorium än ett EFTA-land enligt
förfarandet för gemenskapstransitering, under förutsättning att transporten genom det tredje landet sker med användning av ett enda
transportdokument som upprättats i en medlemsstat, i detta fall skall
förfarandet upphävas tills vidare i det tredje landets territorium.
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KAPITEL 3
!M13

Varors tullstatus
!M7

Av s n i t t 1
Allmänna bestämmelser
!M13

Artikel 313
1. Om inte annat följer av artikel 180 i kodexen och de undantag som
anges i punkt 2 i denna artikel, skall alla varor som befinner sig inom
gemenskapens tullområde anses som gemenskapsvaror, såvida det inte
fastställs att de inte har gemenskapsstatus.
2. Följande varor skall inte anses som gemenskapsvaror, om det inte
fastställs i enlighet med artikel 314-323 att de har gemenskapsstatus:
a) Varor som förs in till gemenskapens tullområde i enlighet med
artikel 37 i kodexen.
b) Varor i tillfällig förvaring eller i frizon eller i frilager.
c) Varor hänförda till ett suspensivt förfarande.
"C2 Utan hinder av första stycket a och i överenstämmelse 3 med
artikel 38.5 i kodexen skall varor som förs in till gemenskapens
tullområde anses som gemenskapsvaror, såvida det inte fastställs att de
inte har gemenskapsstatus,

— om de transporteras med flyg, efter att ha lastats eller omlastats på en
flygplats inom gemenskapen för transport till en flygplats i
gemenskapens tullområde, och transporten sker enligt ett genomgående transportdokument utfärdat i en medlemsstat, eller
— om de transporteras sjövägen mellan hamnar i gemenskapens
tullområde på en reguljär fartygslinje, som godkänts enligt artiklarna
313a och 313b.
Artikel 313a
1. Med reguljär fartygslinje avses en fartygslinje på vilken fartyg
reguljärt transporterar varor endast mellan hamnar i gemenskapens
tullområde utan att avgå från, anlöpa eller göra uppehåll i någon hamn
utanför detta område eller i någon frizon i en hamn i gemenskapens
tullområde.
2. Tullmyndigheterna kan kräva att få bevis på att föreskrifterna för
godkänd reguljär fartygslinje iakttagits.
Om tullmyndigheterna fastställer att föreskrifterna för godkänd reguljär
fartygslinje inte iakttagits, skall de omedelbart underrätta alla berörda
tullmyndigheter.
Artikel 313b
1. På ansökan av ett rederi kan tullmyndigheterna i en medlemsstat, på
vars territorium rederiet är etablerat eller representerat, godkänna
inrättandet av reguljära fartygslinjer med övriga berörda medlemsstaters
samtycke.
2. Ansökan skall innehålla upplysningar om
a) berörda hamnar,
b) namnen på de fartyg som omfattas av tillståndet att bedriva reguljär
fartygslinje, och
c) alla övriga upplysningar som tullmyndigheterna begär, i synnerhet
tidtabell för den reguljära fartygslinjen.
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3. Tillstånd skall endast ges rederier
a) som är etablerade eller representerade i gemenskapens tullområde
och vars redovisning hålls tillgänglig för behöriga tullmyndigheter,
b) som inte har begått allvarliga eller upprepade överträdelser av tulleller skattelagstiftningen,
c) som kan visa för tullmyndigheterna att de driver en reguljär
fartygslinje enligt artikel 313a.1,
d) som försäkrar att
— inga uppehåll kommer att göras i någon hamn i tredje land eller i
någon frizon i en hamn i gemenskapens tullområde och att inga
omlastningar kommer att göras på öppet hav på de rutter för
vilka tillstånd begärs,
— ett exemplar av tillståndet kommer att medföras ombord på
fartyget och på begäran visas upp för behöriga tullmyndigheter.
4. När tullmyndigheterna i den medlemsstat där ansökan inlämnats
(ansökningsmyndigheten) mottagit en ansökan skall de underrätta
tullmyndigheterna i de andra medlemsstater, på vars territorier de
hamnar är belägna som berörs av den reguljära fartygslinjen (anmodade
myndigheter).
De anmodade myndigheterna skall bekräfta mottagandet av underrättelse
om ansökan.
De anmodade myndigheterna skall inom 60 dagar efter mottagandet av
underrättelsen om ansökan lämna antingen sitt samtycke eller sitt avslag.
Alla avslag skall motiveras. Om inget svar inkommer skall ansökningsmyndigheten utfärda tillståndet, som skall vara giltigt i alla berörda
medlemsstater.
Ansökningsmyndigheten skall utfärda tillståndet i ett eller flera
exemplar, som överensstämmer med förlagan i bilaga 42a, och informera
anmodade myndigheter i andra berörda medlemsstater om detta. Varje
tillstånd skall ha ett löpnummer, varigenom det kan identifieras. Detta
nummer skall vara samma på samtliga exemplar.
5. När tillstånd till en reguljär fartygslinje utfärdats, skall det vara
obligatoriskt för rederiet att bedriva den som sådan. Nedläggning eller
ändring av en godkänd reguljär fartygslinje skall av rederiet anmälas till
ansökningsmyndigheten.
6. Ansökningsmyndigheten skall till de anmodade myndigheterna i
berörda medlemsstater anmäla återkallelse av tillstånd eller nedläggning
av reguljär fartygslinje. Ansökningsmyndigheten skall till de anmodade
myndigheterna i de berörda medlemsstaterna anmäla ändring av den
reguljära fartygslinjen enligt förfarandet i punkt 4.
7. När ett fartyg, som avses i artikel 313a.1, till följd av en oväntad
händelse eller på grund av force majeure tvingas till omlastning till sjöss
eller att tillfälligt anlöpa en hamn i tredje land eller en frizon i en hamn
belägen i gemenskapens tullområde, skall rederiet utan dröjsmål
underrätta tullmyndigheterna i de efterföljande hamnarna utmed den
berörda linjen om detta.
Artikel 314
1. Om varorna inte anses som gemenskapsvaror enligt artikel 313 får
deras gemenskapsstatus fastställas enligt punkt 2 endast om
a) de transporteras från en annan medlemsstat utan att passera ett tredje
lands territorium,
b) de transporteras från en annan medlemsstat genom ett tredje lands
territorium och transporten sker enligt ett genomgående transportdokument utfärdat i en medlemsstat, eller
c) de omlastas i ett tredje land till ett annat transportmedel än det på
vilket de först lastades, och ett nytt transportdokument upprättas, på
villkor att det nya transportdokumentet åtföljs av en kopia av det
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dokument som ursprungligen upprättades för transporten från
avgångsmedlemsstaten till bestämmelsemedlemsstaten. Tullmyndigheten på bestämmelsetullkontoret skall, inom ramen för det
administrativa samarbetet mellan medlemsstaterna, utföra kontroller
i efterhand i syfte att kontrollera riktigheten av de uppgifter som
överförts till kopian från det ursprungliga transportdokumentet.
2. Bevis på varornas gemenskapsstatus kan företes endast
a) med hjälp av ett av de dokument som avses i artikel 315-318,
b) i enlighet med de förfaranden som föreskrivs i artikel 319-323,
c) med hjälp av ett ledsagardokument enligt kommissionens förordning
(EEG) nr 2719/92 (1),
d) med hjälp av det dokument som avses i artikel 325,
e) med hjälp av det dokument som avses i artikel 816 och som styrker
varors gemenskapsstatus eller
f)

med hjälp av kontrollexemplar T5 utfärdat enligt artikel 843.

3. Dokument eller förfaranden enligt punkt 2 får inte användas för
varor som genomgått formaliteter för export eller som omfattas av
förfarandet för aktiv förädling, restitutionssystemet.
4. När dokument eller förfaranden enligt punkt 2 används för
gemenskapsvaror vars förpackningar inte har gemenskapsstatus, skall
det dokument som styrker varornas gemenskapsstatus vara försett med
en av följande påteckningar:
— envases N
— N-emballager
— N-Umschließungen
— Συσκευασ:α N
— N packaging
— emballages N
— imballaggi N
— N-verpakkingsmiddelen
— embalagens N
— N-pakkaus
— N förpackning.
!B

Artikel 315
!M13

1. När bevis på varors gemenskapsstatus tillhandahålls genom uppvisande av ett T2L-dokument skall detta dokument utfärdas i enlighet
med punkterna 2-7.
1a. Bevis på gemenskapsstatus för varor som sänds till eller från en del
av gemenskapens tullområde där bestämmelserna i direktiv 77/388/EEG
inte tillämpas skall tillhandahållas genom uppvisande av ett T2LFdokument.
Punkterna 2-7 och artikel 316-324 skall gälla i tillämpliga delar.
!B

2. T2L-dokumentet skall upprättas på ett formulär som överensstämmer med exemplar 4 eller 4/5 av förlagan i bilagorna 31 och 32.
Detta formulär skall kompletteras med ett eller flera formulär som
överensstämmer med exemplar 4 eller 4/5 av förlagan i bilagorna 33 och
34.
(1) EGT L 276, 19.9. 1992, s. 1.
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Om medlemsstaterna inte tillåter användning av kompletterande
formulär när ett datoriserat system används för att framställa deklarationerna skall formuläret kompletteras med ett eller flera formulär som
överensstämmer med exemplar 4 eller 4/5 av förlagan i bilagorna 31 och
32.
3. Personen i fråga skall föra in beteckningen ”T2L” i det högra
delfältet i fält 1 i formuläret och beteckningen ”T2L a” i det högra
delfältet i fält 1 i varje kompletterande formulär som används.
4. Om ett T2L-dokument skall upprättas för en försändelse som består
av två eller flera slag av varor, får uppgifterna för dessa varor föras på i
en eller flera lastspecifikationer i enlighet med artikel 341.2-344.2 i
stället för i fält 31 ”Förpackningar och varubeskrivning”, 32 ”Artikelnummer”, 35 ”Bruttovikt (kg)”, och om så är tillämpligt 33, ”Varukod”,
38 ”Nettovikt (kg)”, och 44 ”Ytterligare upplysningar/bifogade dokument, intyg och tillstånd” på det formulär som används för T2L-dokumentet.
Om lastspecifikationer används, skall de ifrågavarande fälten på det
formulär som används för T2L-dokumenten strykas över.
5. Den övre delen av det fält som avses i artikel 342 b skall användas
för beteckningen ”T2L”, den nedre delen av samma fält är avsedd för
tulllmyndigheternas påteckning enligt artikel 316.2.
Kolumnen med rubriken ”Avsändnings-exportland” på lastspecifikationen skall inte fyllas i.
6. Lastspecifikationen skall utfärdas i samma antal exemplar som det
T2L-dokument som det avser.
7. Om två eller flera lastspecifikationer bifogas ett T2L-dokument skall
dessa lastspecifikationer innehålla ett löpnummer som påförts av den
berörda personen, antalet bifogade lastspecifikationer skall anges i fält 4
”Lastspecifikationer” på den blankett som används för T2L-dokumentet.
Artikel 316
1. Om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 394 skall
T2L-dokumentet upprättas i ett enda original.
2. T2L dokumentet och vid behov ett eller flera T2L a dokument skall
påtecknas av tullmyndigheterna i avgångsmedlemsstaten på begäran av
den berörda personen. Denna påteckning skall innehålla följande
uppgifter, vilka helst bör anges i fält C (avgångskontor) på dessa
dokument:
a) För T2L dokument, avgångskontorets namn och stämpel, den
behöriga tjänstemannens underskrift, dagen för påteckningen och
antingen ett registreringsnummer eller numret på avsändningsdeklarationen, om en sådan krävs.
b) För T2L a dokument, det nummer som anges på T2L-dokumentet.
Numret skall föras in antingen med en stämpel som även innehåller
avgångskontorets namn eller för hand. I det senare fallet skall det
kompletteras med kontorets officiella stämpel.
Dokumenten skall återlämnas till den berörda personen så snart
formaliteterna i samband med avsändning av varorna till bestämmelsemedlemsstaten har uppfyllts.
Artikel 317
!M13

1. Tillhandahållande av bevis på varors gemenskapsstatus genom
uppvisande av den faktura eller det transportdokument som avser
varorna skall ske i enlighet med följande bestämmelser.

1993R2454 — SV — 01.07.2000 — 003.001 — 112
!B

2. Den faktura eller det transportdokument som avses i punkt 1 skall
innehålla åtminstone mottagarens fullständiga namn och adress eller
deklarantens, om avsändare och deklarant inte är samma person, kollinas
antal och slag, märken och nummer, varubeskrivning, bruttovikt angiven
i kilogram och i förekommande fall containernummer.
Deklaranten skall på detta dokument tydligt ange beteckningen ”T2L”,
åtföljd av hans handskrivna underskrift.
!M5

!M13

3. Fakturan eller transportdokumentet, vederbörligen ifyllt och undertecknat av deklaranten, skall på dennes begäran bestyrkas av tullmyndigheterna i avgångsmedlemsstaten. Detta bestyrkande skall inbegripa avgångstullkontorets namn och stämpel, den behöriga tjänstemannens underskrift, dagen för bestyrkandet och antingen ett
registreringsnummer eller numret på avsändnings- eller exportdeklarationen, om en sådan deklaration krävs.
4. Om det totala värdet av de gemenskapsvaror som omfattas av
fakturan eller transportdokumentet, som fyllts i och undertecknats i
enlighet med punkt 2 i denna artikel eller artikel 224, inte överstiger
10 000 ecu skall deklaranten inte behöva överlämna dokumentet eller
fakturan för påteckning av tullmyndigheterna i avgångsmedlemsstaten.
I det fall som avses i föregående stycke skall fakturan eller transportdokumentet, förutom de upplysningar som anges i punkt 2, innehålla
uppgifter om avgångstullkontoret.

!B

5. Denna artikel skall endast tillämpas om fakturan eller transportdokumentet uteslutande omfattar gemenskapsvaror.

!M13

Artikel 317a
1. Tillhandahållande av bevis på varors gemenskapsstatus genom
uppvisande av rederiets godsspecifikation skall ske enligt följande
bestämmelser.
2. Godsspecifikationen skall åtminstone innehålla uppgift om
a) rederiets namn och fullständiga adress,
b) fartygets namn,
c) plats och dag för lastningen av varorna,
d) plats för lossningen av varorna.
Dessutom skall godsspecifikationen innehålla följande uppgifter för
varje sändning:
a) Hänvisning till konossementet eller annat kommersiellt dokument.
b) Kollinas antal, slag, märke och nummer.
c) Varubeskrivning.
d) Bruttovikt i kg.
e) Containernummer, i förekommande fall.
f)

Följande koder för att ange varornas tullstatus:
— Koden ”C” för varusändning som deklarerats ha gemenskapsstatus.
— Koden ”F” för varusändningar till eller från en del av gemenskapens tullområde där bestämmelserna i direktiv 77/388/EEG
inte tillämpas.
— Koden ”N” för alla andra typer av sändningar.
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3. Godsspecifikationen, vederbörligen ifylld och undertecknad av
rederiet, skall på dettas begäran bestyrkas av tullmyndigheterna i
avgångsmedlemsstaten. Detta bestyrkande skall inbegripa avgångstullkontorets namn och stämpel, behörig tjänstemans underskrift och dagen
för bestyrkandet.
!B

Artikel 318
Om det dokument som används för att bevisa varornas status som
gemenskapsvaror utfärdas i efterhand skall det innehålla en av följande
fraser i röd skrift:
— Expedido a posteriori
— Udstedt efterfølgende
— Nachträglich ausgestellt
— Εκδοθν εκ των υστρων
— Issued retroactively
— Délivré a posteriori
— Rilasciato a posteriori
— Achteraf afgegeven
— Emitido a posteriori
!A1

— Annettu jälkikäteen — Utfärdat i efterhand
— Utfärdat i efterhand.
!B

Artikel 319
1. Om varor transporteras upptagna i en TIR-carnet eller en ATA-carnet
får deklaranten i syfte att bevisa varornas status som gemenskapsvaror
och om inte annat följer av artikel 314.2 tydligt föra in beteckningen
”T2L” i det utrymme som är avsett för varubeskrivning tillsammans med
sin underskrift på alla relevanta kuponger i det använda dokumentet
innan han uppvisar det för bestyrkande hos avgångskontoret. På alla
kuponger där beteckningen ”T2L” har först in skall beteckningen
bestyrkas med avgångskontorets stämpel samt den behörige tjänstemannens underskrift.
2. Om en TIR-carnet eller ATA-carnet omfattar både gemenskapsvaror
och icke-gemenskapsvaror skall dessa två kategorier av varor anges
separat och beteckningen ”T2L” skall föras in på ett sådant sätt att det
tydligt framgår att den endast gäller för gemenskapsvarorna.
Artikel 320
Om gemenskapsstatus behöver fastställas för motordrivna vägfordon
som är registrerade i en medlemsstat skall dessa fordon anses ha
gemenskapsstatus
a) om de medför sina registreringsskyltar och registreringshandlingar
och de registreringsuppgifter som finns på dessa skyltar och i dessa
handlingar otvetydigt fastställer deras gemenskapsstatus,
b) i övriga fall i enlighet med artikel 315-323.
Artikel 321
Om gemenskapsstatus behöver fastställas för godsvagnar som tillhör ett
järnvägsbolag i en medlemsstat skall dessa vagnar anses ha gemenskapsstatus
a) om det kodnummer och det bolagsmärke (karakteristiska kännetecken) som finns angivna på vagnarna otvetydigt fastställer deras
gemenskapsstatus,
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b) i övriga fall, vid uppvisande av ett av de dokument som avses i
artikel 315-318.
Artikel 322
1. Om gemenskapsstatus behöver fastställas för förpackningar som
används vid varutransporter i handeln inom gemenskapen och dessa
förpackningar kan identifieras som tillhörande en person som är
etablerad i en medlemsstat och återsänds tomma efter användningen
från en annan medlemsstat skall förpackningarna anses ha gemenskapsstatus
a) om de deklareras som gemenskapsvaror, och det inte finns något
tvivel om riktigheten i deklarationen,
b) i övriga fall, i enlighet med artikel 315-323.
2. Den förenkling som föreskrivs i punkt 1 skall beviljas för behållare,
emballage, lastpallar och annan liknande utrustning, med undantag av
containrar enligt artikel 670.
Artikel 323
Om gemenskapsstatus behöver fastställas för varor som medförs i
resandes bagage skall varorna, förutsatt att de inte är avsedda för
kommersiellt ändamål, anses ha gemenskapsstatus
a) om de deklareras som gemenskapsvaror och det inte finns något
tvivel om deklarationens riktighet,
b) i övriga fall, i enlighet med artikel 315-322.
!M13

Artikel 323a
1. När icke-gemenskapsvaror sänds med post (inklusive paketpost)
enligt artikel 91.2 f i kodexen från en plats till en annan i gemenskapen
tullområde, skall tullmyndigheterna i avsändningsmedlemsstaten se till
att en etikett enligt förlagan i bilaga 42 fästs på förpackningar och
medföljande handlingar.
2. När gemenskapsvaror sänds med post (inklusive paketpost) till eller
från en del av gemenskapens tullområde där föreskrifterna i direktiv
77/388/EEG inte tillämpas, skall tullmyndigheterna i avsändningsmedlemsstaten se till att en etikett enligt förlagan i bilaga 42 b fästs på
förpackningar och medföljande handlingar.
!B

Artikel 324
Tullmyndigheterna i medlemsstaterna skall ömsesidigt bistå varandra
med att kontrollera äktheten och riktigheten av dokumenten samt den
korrekta tillämpningen av bestämmelserna i detta kapitel som används
för att bevisa varors status som gemenskapsvaror.
!M7

Av s n i t t 2
Särskilda bestämmelser för produkter från havsfiske och andra
produkter som hämtats ur havet av fartyg
Artikel 325
1. I detta avsnitt avses med:
a) gemenskapsfiskefartyg: fartyg som är anmälda för registrering och
registrerade i en del av en medlemsstats territorium som tillhör
gemenskapens tullområde, som seglar under en medlemsstats flagg,
som fångar produkter från havsfiske och som i förekommande fall
bearbetar dessa produkter ombord;
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b) gemenskapsfabriksfartyg: fartyg som är anmälda för registrering
eller registrerade i en del av en medlemsstats territorium som tillhör
gemenskapens tullområde, som seglar under en medlemsstats flagg
och som inte fångar produkter från havsfiske men som bearbetar
sådana produkter ombord.
2. Ett T2M-formulär, upprättat enligt artiklarna 327-337, skall uppvisas
för att bevisa att följande produkter och varor har status som
gemenskapsvaror:
a) Produkter från havsfiske vilka fångats av ett gemenskapsfiskefartyg
utanför ett sådant lands eller territoriums territorialvatten som inte
tillhör gemenskapens tullområde.
b) Varor som framställts av sådana produkter ombord på detta fartyg
eller ett gemenskapsfabriksfartyg och i vilkas framställning andra
produkter med gemenskapsstatus kan ha använts.
Vars förpackningar i förekommande fall har status som gemenskapsvaror
och vilka skall införas till gemenskapens tullområde under de
omständigheter som avses i artikel 326.
3. Bevis för att produkter från havsfiske och andra produkter som
fångats eller hämtats ur havet utanför ett sådant lands eller territoriums
territorialvatten som inte tillhör gemenskapens tullområde av fartyg som
seglar under en medlemsstats flagg och som är anmälda för registrering
eller registrerade i en del av en medlemsstats territorium som tillhör
gemenskapens tullområde har status som gemenskapsvaror, eller bevis
för att nämnda produkter som hämtats eller fångats i territorialvatten
inom gemenskapens tullområde av fartyg från tredje land har status som
gemenskapsvaror, skall företes genom fartygets loggbok eller på något
annat sätt.
Artikel 326
1. Ett T2M-formulär skall uppvisas för de produkter och varor som
avses i artikel 325.2 och som transporteras direkt till gemenskapens
tullområde av
a) det gemenskapsfiskefartyg som gjorde fångsten och, i förekommande fall, bearbetade produkterna ombord,
b)

"C2 ett annat gemenskapsfiskefartyg eller det gemenskapsfabriksfartyg 3 som bearbetade produkterna ombord sedan de omlastats
från det fartyg som avses i a,

c) ett annat fartyg till vilket produkterna eller varorna har omlastats
från de fartyg som avses i a och b utan att några ytterligare ändringar
görs, eller
d) ett transportmedel som omfattas av en genomgående frakthandling
som utfärdats i det land eller territorium utanför gemenskapens
tullområde i vilket produkterna eller varorna tagits iland från de
fartyg som avses i a, b och c.
Efter detta får T2M-formuläret inte längre användas som bevis för att de
produkter eller varor som det omfattar har status som gemenskapsvaror.
2. De tullmyndigheter som är ansvariga för den hamn i vilken
produkterna eller varorna tas iland från ett fartyg som avses i punkt 1
a får avstå från att tillämpa punkt 1 om det inte råder något tvivel om
dessa produkters eller varors ursprung eller om den deklaration som
avses i artikel 8.1 i rådets förordning (EEG) nr 2847/93 (1) är tillämplig.
!B

Artikel 327
1. Formuläret för T2M-dokumentet skall överensstämma med den
förlaga som visas i bilaga 43.
(1) EGT nr L 261, 20.10.1993, s. 1.
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2. Originalet skall tryckas på papper som inte innehåller mekanisk
massa, är avsett för skrivändamål och väger minst 55g/m2. Det skall ha
en grön guillochering som bakgrund på bägge sidor som avslöjar
förfalskning på mekanisk eller kemisk väg.
3. T2M-formulären skall mäta 210 mm × 297 mm, med en tillåten
avvikelse på mellan minus 5 och plus 8 mm i längd.
4. Formuläret skall tryckas på ett av gemenskapens officiella språk,
vilket skall väljas av de behöriga myndigheterna i den medlemsstat som
fartyget tillhör.
5. T2M-formulären skall bindas i häften med 10 formulär, med ett
löstagbart original och en fast karbonkopia av varje formulär. Sidan 2 av
omslaget till häftet skall innehålla de kommentarer som anges i bilaga
44.
6. Varje T2M-formulär skall vara försett med ett individuellt
serienummer. Detta nummer skall vara detsamma för både originalet
och kopian.
7. Medlemsstaterna får själva trycka T2M-formulären och binda in
dem i häften eller låta trycka dem hos tryckerier som är godkända av
dem. I det senare fallet skall en hänvisning till godkännandet anges på
sidan 1 av omslaget till varje häfte och på originalet till varje formulär.
Sidan 1 och originalet till varje formulär skall även innehålla tryckeriets
namn och adress eller ett märke, genom vilket detta kan identifieras.
8. T2M-formulären skall fyllas i på ett av gemenskapens officiella
språk, antingen på maskin eller läsligt för hand, i det senare fallet med
bläck och tryckbokstäver. Inga raderingar eller ändringar får göras.
Rättelser skall göras genom att de felaktiga orden kryssas över och alla
nödvändiga uppgifter läggs till. Alla sådana rättelser skall ha bekräftats
av den person som undertecknade deklarationen med rättelsen.
!M7

Artikel 328
Häftet med T2M-formulär skall på begäran av den det berör utfärdas av
det gemenskapstullkontor som ansvarar för övervakningen av bashamnen
för det gemenskapsfiskefartyg för vilket häftet är utfärdat.
Häftet skall utfärdas först sedan den berörda personen har fyllt i fälten 1
och 2 och fyllt i och undertecknat deklarationen i fält 3 på alla original
och kopior av de formulär som finns i häftet på det språk som formulären
är tryckta på. När häftet utfärdas skall tullkontoret fylla i fält B på alla
original och kopior av formulären i häftet.
Häftet skall vara giltigt två år räknat från den utfärdandedag som anges
på sida 2 av omslaget. "C2 Formulärens giltighet 3 skall dessutom
garanteras genom en stämpel i fält A på alla original och kopior vilken
påförs av den myndighet som är ansvarig för registreringen av det
gemenskapsfiskefartyg för vilket häftet utfärdas.
Artikel 329
Kaptenen på gemenskapsfiskefartyget skall fylla i fält 4 och, om fångade
produkter har bearbetats ombord, fält 6 samt fylla i och underteckna
deklarationen i fält 9 på originalet och kopian av ett av formulären i
häftet:
a) varje gång produkter omlastas till ett fartyg som avses i artikel 326.1
b och som bearbetar dessa produkter,
b) varje gång produkter eller varor omlastas till ett annat fartyg som
utan att bearbeta dem transporterar dem direkt antingen till en hamn
inom gemenskapens tullområde eller till en annan hamn för senare
sändning till gemenskapens tullområde,
c) varje gång produkter eller varor tas iland i en hamn inom
gemenskapens tullområde utan att tillämpningen av artikel 326.2
påverkas,
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d) varje gång produkter eller varor tas iland i en hamn utanför
gemenskapens tullområde för att senare sändas till gemenskapens
tullområde.
Bearbetning av de produkter som avses ovan skall registreras i
loggboken.
Artikel 330
Kaptenen på ett fartyg som avses i artikel 326.1 b skall fylla i fält 6 och
fylla i och underteckna deklarationen i fält 11 på originalet av
T2M-formuläret varje gång varor tas iland antingen i en hamn inom
gemenskapens tullområde eller i en annan hamn för att senare sändas till
gemenskapens tullområde eller varje gång varor omlastas till ett annat
fartyg i detta syfte.
Bearbetning av de produkter som avses ovan skall registreras i
loggboken.
Artikel 331
När produkterna eller varorna enligt artikel 329 a eller b omlastas första
gången skall fält 10 på originalet och kopian av T2M-formuläret fyllas i;
om en andra omlastning enligt artikel 330 sker skall fält 12 på originalet
av T2M-formuläret också fyllas i. Omlastningsdeklarationen skall
undertecknas av de två berörda kaptenerna och T2M-formuläret i
original skall lämnas till kaptenen på det fartyg till vilket produkterna
eller varorna omlastats. Omlastningen skall registreras i loggboken på
båda fartygen.
Artikel 332
1. Om produkter eller varor som omfattas av ett T2M-formulär
transporteras till ett land eller territorium utanför gemenskapens
tullområde skall formuläret endast vara giltigt om intygandet i fält 13
på formuläret har fyllts i och påtecknats av tullmyndigheterna i landet
eller territoriet i fråga.
2. Om vissa partier av produkterna eller varorna inte transporteras till
gemenskapens tullområde skall namn, slag, bruttovikt och vilken
behandling dessa partier skall hänföras till anges i fältet ”Anmärkningar”
på T2M-formuläret.
Artikel 333
1. Om produkter eller varor som omfattas av ett T2M-formulär
transporteras till ett land eller territorium utanför gemenskapens
tullområde, för att senare sändas i delade sändningar till gemenskapens
tullområde, skall den berörda personen eller hans representant för varje
delsändning
a) i fältet ”Anmärkningar” i det ursprungliga T2M-formuläret ange
kollinas antal och slag, bruttovikten och vilken behandling sändningen skall hänföras till samt numret på det utdrag som avses i b.
b) upprätta ett utdrag ur T2M-formuläret och därvid använda ett
originalformulär hämtat från häftet med T2M-formulär, som
utfärdats i enlighet med artikel 328.
Varje utdrag, och dess kopia som skall vara kvar i T2M-häftet, skall
innehålla en hänvisning till det ursprungliga T2M-formulär som
avses i a och skall tydligt märkas med en av följande påteckningar:
— Extracto
— Udskrift
— Auszug
— Απ;σπασµα
— Extract
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— Extrait
— Estratto
— Uittreksel
— Extracto
— Ote
— Utdrag.
I fälten 4, 5, 6, 7 och 8 i det utdrag ur T2M-formuläret som åtföljer
delsändningen till gemenskapens tullområde skall anges namn, slag,
KN-nummer och mängd av de produkter eller varor som utgör
sändningen. Dessutom skall intygandet i fält 13 på formuläret fyllas i
och påtecknas av tullmyndigheterna i det land eller territorium där
produkterna eller varorna transiterats.
2. När alla produkter och varor som omfattas av det ursprungliga
T2M-formulär som avses i punkt 1 a har sänts till gemenskapens
tullområde skall intygandet i fält 13 på formuläret fyllas i och påtecknas
av de myndigheter som avses i punkt 1. Formuläret skall sedan sändas till
det tullkontor som avses i artikel 328.
3. Om vissa partier av produkterna eller varorna inte transporteras till
gemenskapens tullområde skall namn, slag, bruttovikt och vilken
behandling produkterna eller varorna skall hänföras till anges i fältet
”Anmärkningar” på T2M-formuläret.
Artikel 334
Alla T2M-formulär, både original och utdrag, skall uppvisas för det
tullkontor där de produkter eller varor som formuläret omfattar förs in i
gemenskapens tullområde. Om produkterna eller varorna införs genom
ett transitförfarande som börjat utanför gemenskapens tullområde skall
formulären uppvisas för bestämmelsetullkontoret för förfarandet.
Myndigheterna vid tullkontoret har rätt att kräva en översättning. De får
vidare begära att alla tillämpliga dokument uppvisas för att kontrollera
uppgifterna i T2M-dokumentet, vid behov även skeppshandlingarna för
fartygen. Tullkontoret skall fylla i fält C på varje T2M-formulär, av
vilket en kopia skall sändas till det tullkontor som avses i artikel 328.
Artikel 335
Om produkter eller varor som omfattas av ett T2M-formulär transporteras till ett tredje land som är part i konventionen om ett gemensamt
transiteringsförfarande för att sedan genom ett ”T2-förfarande” sändas
till gemenskapens tullområde i en enda sändning eller i flera delsändningar skall genom undantag från artiklarna 332, 333 och 334 uppgifter
om detta förfarande lämnas i fältet ”Anmärkningar” på T2M-formuläret.
När alla produkter eller varor som omfattas av detta T2M-formulär har
sänts till gemenskapens tullområde skall intygandet i fält 13 på
formuläret fyllas i och påtecknas av tullmyndigheterna i landet.
"C2 Ett ifyllt exemplar 3 av formuläret skall sändas till det tullkontor
som avses i artikel 328.
I förekommande fall skall artikel 332.2 tillämpas.
Artikel 336
Häftet med T2M-formulär skall uppvisas när tullmyndigheterna så
kräver.
När ett fartyg för vilket ett häfte med T2M-formulär enligt artikel 327
har utfärdats inte längre uppfyller alla de uppställda villkoren och alla
formulär ännu inte har använts, eller när alla formulär i häftet har använts
eller när dess giltighetstid har löpt ut, skall häftet omedelbart återlämnas
till det utfärdande tullkontoret.
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Artikel 337
Bestämmelserna i artikel 324 skall iakttas i tillämpliga delar.

!B

KAPITEL 4
Extern gemenskapstransitering
Av s n i t t 1
Förfarande
Artikel 341
1. Alla varor som skall befordras enligt förfarandet för extern
gemenskapstransitering skall omfattas av en T1-deklaration i enlighet
med detta avsnitt. En T1 deklaration är en deklaration på ett formulär
som överensstämmer med de förlagor som visas i bilaga 31-34 och som
används i enlighet med anvisningarna i bilagorna 37 och 38.
!M16

1a. Tullmyndigheterna kan, på de villkor och sätt som de fastställer och
med iakttagande av tullagstiftningens principer, tillåta att deklarationen
eller en del av uppgifterna i denna inges på diskett eller magnetband eller
genom överföring av uppgifter med likartade hjälpmedel, där så är
tillämpligt i kodad form.
!B

2. Lastspecifikationer som upprättats enligt förlagan i bilaga 45 får
användas i enlighet med artikel 343-345 samt artikel 383 som
beskrivande del av deklarationer till gemenskapstransitering. Denna
användning skall inte på något sätt påverka förpliktelser i fråga om
formaliteter som avser avsändnings-/exportförfarande eller annat förfarande i bestämmelse-medlemsstaten eller de formulär som skall
användas för dessa formaliteter.
En lastspecifikation kan vara ett kommersiellt dokument som uppfyller
villkoren i artikel 342-345, artikel 383 samt artikel 386-388.
Artikel 342
Lastspecifikationen skall innehålla
a) rubriken ”Lastspecifikation”,
b) ett fält som är 70 × 55 mm, indelad i en övre del som är 70 × 15 mm
där beteckningen ”T” följd av en av de påteckningar som avses i
artikel 346.1 skall införas samt en undre del som är 70 × 40 mm och
som skall användas till de hänvisningar som avses i artikel 345.3,
c) kolumner i följande ordning och med nedan angivna rubriker:
— Löpnummer.
— Kollinas märken, nummer, antal och slag; varubeskrivning.
— Avsändnings-exportland.
— Bruttovikt (kg).
— För myndigheternas anteckningar.
Kolumnbredden får anpassas efter behov. Kolumnen ”För myndighetens
anteckningar” skall dock vara minst 30 mm bred. Andra utrymmen än de
som avses i a-c får också användas.
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Artikel 343
1. Endast formulärens framsida får användas som lastspecifikation.
2. Varje varupost på lastspecifikationen skall föregås av ett löpnummer.
3. Varje varupost skall i tillämpliga fall följas av de särskilda
hänvisningar som gemenskapslagstiftningen kräver, särskilt i fråga om
den gemensamma jordbrukspolitiken, om uppvisade dokument, intyg
och tillstånd.
4. En vågrät linje skall dras efter den sista posten och det outnyttjade
utrymmet korsas över, så att inga ytterligare tillägg kan göras.
Artikel 344
1. Tullmyndigheterna i varje medlemsstat får tillåta att förteckningar
som inte uppfyller alla kraven i artikel 341.2 andra stycket och i artikel
342 andra stycket används som lastspecifikationer enligt artikel 341.2.
Anordning av dessa listor skall endast tillåtas om
a) de upprättats av företag vars register är baserat på ett integrerat
elektroniskt eller automatiskt databehandlingssystem.
b) de är utformade och ifyllda på ett sådant sätt, att de utan svårighet
kan användas av tullmyndigheterna,
c) de för varje varupost anger kollins antal, slag, märken och nummer,
varubeskrivning, avsändnings-/exportland och bruttovikt i kilogram.
2. Beskrivande listor som upprättats för att genomföra avsändnings-/
exportformaliteter får också användas som lastspecifikationer enligt
punkt 1, även när dessa listor är upprättade av företag som inte använder
ett elektroniskt eller automatiskt databehandlingssystem för sin bokföring.
3. Tullmyndigheterna i varje medlemsstat får tillåta att företag som
använder ett elektroniskt eller automatiskt databehandlingssystem för sin
bokföring och som redan enligt punkterna 1 och 2 är berättigade att
använda lastspecifikationer av en särskild typ använder dessa specifikationer för gemenskapstransitering som endast omfattar en typ av varor,
om denna möjlighet är nödvändig på grund av de berörda företagens
dataprogram.
Artikel 345
1. Om den huvudansvariga använder lastspecifikationer för en
sändning som består av två eller flera typer av varor skall fält 15
”Avsändnings-/exportland”, 33 ”Varukod”, 35 ”Bruttovikt (kg)”, 38
”Nettovikt (kg)” och vid behov 44 ”Ytterligare upplysningar, bifogade
dokument, intyg och tillstånd” på det formulär som används för
gemenskapstransitering strykas över och fält 31 ”Kollin och varubeskrivning” på det formuläret skall inte användas för att ange kollins
märken och nummer, antal slag, och varubeskrivning. I detta fall skall
inga kompletterande formulär användas.
!M16

2. Lastspecifikationen skall avlämnas i det antal exemplar som
tullmyndigheterna kräver.
!B

3. När deklarationen registreras, skall lastspecifikationen förses med
samma registreringsnummer som det motsvarande formuläret för
gemenskapstransitering. Detta nummer skall införas antingen med en
stämpel som innehåller avgångskontorets namn eller för hand. I det
senare fallet skall numret åtföljas av avgångskontorets officiella stämpel.
Underskrift av en tjänsteman på avgångskontoret är inte obligatorisk.
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4. Om två eller flera lastspecifikationer bifogas ett enda dokument som
används för gemenskapstransitering skall varje specifikation av den
huvudansvariga tilldelas ett löpnummer. Antalet bifogade lastspecifikationer skall anges i fält 4 ”Lastspecifikationer”, i detta formulär.
5. En deklaration på ett administrativt enhetsdokument som innehåller
beteckningen ”T1” eller ”T2” i det högra delfältet i fält 1, och som åtföljs
av en eller flera lastspecifikationer skall behandlas som likvärdig med en
deklaration för extern eller intern gemenskapstransitering, allt efter
omständigheterna, för tillämpning av artiklarna 341.1 eller 381.
Artikel 346
1. Om varor måste befordras enligt förfarandet för extern gemenskapstransitering skall den huvudansvariga föra in ”T1” i det högra delfältet i
fält 1 i det använda formuläret. Om kompletterande formulär används
skall den huvudansvariga föra in ”T1 a” i det högra delfältet i fält 1 i de
använda kompletterande formulären.
Om medlemsstaterna inte tillåter användning av kompletterande
formulär, när ett datasystem används vid framställningen av deklarationerna, skall deklarationsformuläret för gemenskapstransitering kompletteras med ett eller flera formulär som överensstämmer med de
förlagor som visas i bilagorna 31 och 32. I detta fall skall beteckningen
”T1bis” föras in i det högra delfältet i fält 1 på formuläret.
!M16

2. T1-deklarationen skall avlämnas till avgångstullkontoret i det antal
exemplar som tullmyndigheterna kräver.
!B

3. Om förfarandet för gemenskapstransitering i avgångsmedlemsstaten
följer på ett annat tullförfarande skall hänvisning göras på T1-deklarationen till det förfarandet eller till motsvarande tulldokument.
Artikel 347
1. Samma transportmedel får användas för lastning av varor vid mer än
ett avgångskontor och för lossning av varor vid mer än ett bestämmelsekontor.
2. Varje T1-deklaration skall endast omfatta de varor som lastats eller
som skall lastas på ett enda transportmedel för att transporteras från ett
avgångskontor till ett bestämmelsekontor.
Vid tillämpningen av det första stycket skall följande anses utgöra ett
enda transportmedel, på villkor att de varor som transporteras skall
sändas tillsammans:
a) Ett vägfordon som medför en eller flera släpvagnar eller påhängsvagnar.
b) Ett tågsätt med järnvägsvagnar.
c) Fartyg som utgör en enhet.
d) Containrar som är lastade på ett transportmedel som anges i denna
artikel.
Artikel 348
1. Avgångskontoret skall ta emot och registrera T1-deklarationen,
föreskriva den tid inom vilken varorna skall uppvisas vid bestämmelsekontoret och vidta de åtgärder det anser nödvändiga för att identifiera
varorna.
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1a. I de fall då bestämmelserna i artikel 362 tillämpas, eller närhelst
tullmyndigheterna anser det nödvändigt, kan avgångstullkontoret
föreskriva färdväg för sändningen. Färdvägen får endast ändras, på den
huvudansvariges begäran, av tullmyndigheterna i den medlemsstat där
sändningen befinner sig under den föreskrivna transporten. Tullmyndigheterna skall göra relevanta anteckningar på T1-dokumentet och utan
dröjsmål underrätta tullmyndigheterna på avgångstullkontoret.
Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att bekämpa alla
överträdelser eller oegentligheter och belägga dessa med verkningsfulla
påföljder.
1b. I händelse av force majeure får fraktföraren avvika från den
föreskrivna färdvägen. Sändningen och T1-dokumentet skall utan
dröjsmål visas upp för närmaste tullmyndighet i den medlemsstat där
sändningen finns. Tullmyndigheten skall utan dröjsmål underrätta
avgångstullkontoret om avvikelsen och göra relevanta anteckningar på
T1-dokumentet.

!B

2. Avgångskontoret skall fylla i de nödvändiga uppgifterna på
T1-deklarationen, behålla sitt eget exemplar och återlämna de andra till
den huvudansvariga eller dennes ombud.
Artikel 349
1. Identifieringen av varorna skall normalt säkerställas genom försegling.
2. Följande skall förseglas:
a) Det utrymme där varorna finns, om transportmedlet har godkänts
enligt andra bestämmelser eller godkänts som lämpligt att försegla
av avgångskontoret.
b) Varje kolli i övriga fall.
3. Transportmedel får godkännas som lämpligt för försegling på villkor
att
a) sigill på ett enkelt och effektivt sätt kan fästas på dem,
b) de är så konstruerade att inga varor kan avlägsnas eller tillföras utan
att detta lämnar tydliga spår av åverkan eller utan att sigillen bryts,
c) de inte innehåller dolda utrymmen, där varor kan gömmas,
och att
d) de utrymmen som är avsedda för lasten är lättillgängliga för kontroll
av tullmyndigheterna.
4. Avgångskontoret får avstå från att använda försegling, om varornas
identifiering med hänsyn till eventuella andra identifieringsåtgärder kan
säkras med hjälp av varubeskrivningen i T1-dokumentet eller i de
kompletterande dokumenten.
Artikel 350
!M16

1. Varorna skall transporteras åtföljda av det T1-dokument som
utfärdats av avgångstullkontoret. Om tillstånd finns, får dokumentet
skrivas ut från den huvudansvariges datorsystem.
!B

2. Exemplaren av T1-dokumentet skall uppvisas på begäran av
tullmyndigheterna.
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Artikel 350a
1. Om transiteringsdeklarationen behandlas vid avgångstullkontoret
med hjälp av datorsystem, skall T1-dokumentet ersättas av följedokumentet enligt artikel 350c, första stycket.
2. I det fall som avses i punkt 1 skall avgångstullkontoret behålla
deklarationen och meddela frigörandet genom att lämpa följedokumentet
till den huvudansvarige. I detta fall skall artiklarna 249 och 348.2 inte
tillämpas.
Artikel 350b
1. De bestämmelser i denna avdelning som avser blad, deklarationer
eller dokument som motsvarar ett T1-dokument som åtföljer en sändning
inom ramen för gemenskapstransitering skall i tillämpliga delar gälla
även följedokumentet.
2. Om fler än ett blad av dokumentet avses, skall tullmyndigheterna vid
behov tillhandahålla ytterligare blad av följedokumentet.
Artikel 350c
1. Följedokumentet skall överensstämma med förlagan och uppgifterna
i bilaga 45/A.
2. Såvitt inte något annat anges i denna förordning, får följedokumentet
inte bli föremål för ändringar, tillägg eller strykningar.
Artikel 350d
1. Följedokumentet skall där så är tillämpligt kompletteras med en
varupostförteckning i enlighet med förlagan och uppgifterna i bilaga
45/B, eller med en lastspecifikation.
2. En lastspecifikation eller en varupostförteckning som det hänvisas
till i ett följedokument skall utgöra en integrerad del av dokumentet och
får inte skiljas från detta.
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Artikel 351
Varje medlemsstat skall lämna kommissionen en förteckning över de
tullkontor som är behöriga att handlägga gemenskapstransiteringar och
uppgifter om när tullkontoren är öppna.
Kommissionen skall överlämna dessa uppgifter till de övriga medlemsstaterna.
Artikel 352
1. Försändelsen och exemplaren av T1-dokumentet skall uppvisas vid
varje "C2 transittullkontor 3.
2. Transportören skall till varje "C2 transittullkontor 3 lämna
"C2 en gränsövergångsattest upprättad 3 på ett formulär som
överensstämmer med den förlaga som visas i bilaga 46.
3. "C2 Transittullkontoren 3 skall inte undersöka varorna, såvida
inte misstanke finns om några oegentligheter som kan leda till missbruk.
4. Om varor transporteras via ett annat "C2 transittullkontor 3 än
det kontor som anges på T1-dokumentet skall detta kontor genast sända
"C2 gränsövergångsattesten 3 till det i dokumentet angivna kontoret.
Artikel 353
Om varor lastas eller lossas i närvaro av tullmyndigheter under
transportens gång skall de exemplar av T1-dokumentet som återlämnats
av avgångskontoret eller avgångskontoren uppvisas för dessa myndigheter.
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Artikel 354
1. Varor som är upptagna i ett T1-dokument får omlastas till ett annat
transportmedel under övervakning av tullmyndigheterna i den medlemsstat i vars territorium omlastningen skall göras, utan att en ny deklaration
behöver upprättas. I sådana fall skall de behöriga myndigheterna
anteckna alla tillämpliga uppgifter om detta på T1-dokumentet.
2. Tullmyndigheterna får, på villkor som de skall bestämma tillåta att
denna omlastning sker utan deras övervakning. I sådana fall skall
transportören själv anteckna de tilllämpliga uppgifterna på T1-dokumentet och underrätta tullmyndigheterna i den medlemsstat där omlastningen sker för att få deras påskrift.
Artikel 355
1. Om förseglingar bryts under transporten av orsaker utom transportörens kontroll skall denna genast begära att en bestyrkt rapport
upprättas av tullmyndigheterna i den medlemsstat där transportmedlet
befinner sig. Den berörda tullmyndigheten skall om möjligt "C2 åsätta
3 en ny försegling.
2. I händelse av en olycka som kräver omlastning till ett annat
transportmedel skall artikel 354 tillämpas.
3. I händelse av överhängande fara som kräver omedelbar avlastning av
hela eller delar av lasten får transportören handla på eget initiativ. Han
skall anteckna vilka åtgärder som vidtagits i T1-dokumentet. I detta fall
skall punkt 1 tillämpas.
4. Om transportören på grund av olyckor eller andra händelser under
transporten inte har möjlighet att iaktta den tidsfrist som anges i artikel
348, skall han underrätta den tullmyndighet som avses i punkt 1 så snart
som möjligt. Den myndigheten skall sedan anteckna de tillämpliga
upplysningarna på T1-dokumentet.
Artikel 356
1. Varorna och T1-dokumentet skall uppvisas vid bestämmelsekontoret.
2. Bestämmelsekontoret skall anteckna närmare uppgifter om genomförda kontroller på exemplaren av T1-dokumentet och genast sända ett
exemplar till avgångskontoret och behålla det andra exemplaret.
3. En gemenskapstransitering får avslutas vid ett annat kontor än det
kontor som anges i T1-dokumentet. Detta andra kontor skall därmed bli
bestämmelsekontor.
!M7

3a. När tullmyndigheterna anser det nödvändigt eller i de fall då artikel
362 tillämpas, får bestämmelsetullkontoret endast ändras, på den
huvudansvariges begäran, av tullmyndigheterna i den medlemsstat där
sändningen finns och efter avgångstullkontorets samtycke. Tullmyndigheterna skall underrätta det ursprungligen avsedda bestämmelsetullkontoret och göra relevanta anteckningar på T1-dokumentet.
!B

4. Den tidsfrist som avgångskontoret föreskrivit inom vilken varorna
skall uppvisas vid bestämmelsekontoret skall vara bindande för
tullmyndigheterna i de länder vars territorier passeras under en
gemenskapstransitering och får inte ändras av dessa myndigheter.
5. Om varorna uppvisas vid bestämmelsekontoret efter det att den
tidsfrist som avgångskontoret fastställt har löpt ut, och försummelsen att
iaktta tidsfristen beror på omständigheter som kan förklaras på ett för
bestämmelsekontoret tillfredsställande sätt och inte kan anses bero på
transportören eller den huvudansvariga, skall den senare anses ha
iakttagit tidsfristen.
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Artikel 357
1. Den person som uppvisar ett dokument för gemenskapstransitering
för bestämmelsekontoret tillsammans med den försändelse som detta
dokument omfattar får på begäran erhålla ett kvitto.
2. Kvittot som intygar att ett dokument för gemenskapstransitering och
den tillhörande försändelsen har uppvisats vid bestämmelsekontoret skall
överensstämma med den förlaga som visas i bilaga 47. Det kvitto som
avser dokumentet för gemenskapstransitering får dock utställas på
baksidan av returexemplaret av det dokumentet.
3. Kvittot skall fyllas i i förväg av den berörda personen. Det får
innehålla andra uppgifter om försändelsen utom i det utrymme som är
reserverat för bestämmelsekontoret, men bestämmelsekontorets påteckning skall endast gälla för uppgifterna i det utrymmet.
Artikel 358
Varje medlemsstat skall ha rätt att utse ett eller flera centrala kontor, till
vilka dokument skall återsändas av de behöriga kontoren i bestämmelsemedlemsstaterna. Medlemsstaterna skall efter att ha utsett sådana kontor
underrätta kommissionen om detta och närmare ange vilken typ av
dokument som skall återsändas till dessa kontor. Kommissionen skall
därefter underrätta de andra medlemsstaterna om detta.
Av s n i t t 2
Säkerheter
Underavsnitt 1
Allmänna bestämmelser
Artikel 359
1. Den säkerhet som avses i artikel 94.1 i kodexen skall gälla i hela
gemenskapen.
2. Säkerheten får vara samlad och täcka ett antal gemenskapstransiteringar eller individuell och täcka en enda gemenskapstransitering.
3. Om inte annat följer av artikel 373.2 skall säkerheten bestå av en
borgen såsom för egen skuld som ställs av någon fysisk eller juridisk
person som uppfyller de villkor som anges i artikel 195 i kodexen.
4. Det dokument som avser den i punkt 3 nämnda borgen skall
överensstämma med den förlaga som visas i
— bilaga 48, för en samlad säkerhet,
— bilaga 49, för en individuell säkerhet,
— bilaga 50, för en fast säkerhet.
5. Om bestämmelser fastställda enligt nationella lagar och andra
författningar eller allmän sedvänja så kräver, får varje medlemsstat
medge att säkerheten ställs i en annan form, på villkor att den har samma
rättsliga verkan som de angivna förlagorna till dokumenten.
Underavsnitt 2
Samlad säkerhet
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Artikel 360
1. Användning av samlad säkerhet skall beviljas endast personer
a) som är etablerade i den medlemsstat där säkerheten ställs,
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b) som antingen som huvudansvariga eller avsändare återkommande
använt gemenskapens transiteringsförfarande under närmast föregående sex månader eller av tullmyndigheterna är kända för att ha en
finansiell ställning som är tillräckligt god för att de skall kunna
fullgöra sina åligganden, och
c) som inte har begått någon allvarlig eller upprepad överträdelse av
tull- eller skattelagar.
2. Samlad säkerhet skall inlämnas till ett garantitullkontor
3. Garantitullkontoret skall fastställa beloppet för säkerheten, godkänna
garantens förbindelse och utfärda ett tillstånd för den huvudansvarige att,
inom de beloppsgränser som garanterats, genomföra alla gemenskapstransiteringar oavsett avgångstullkontor.
4. Varje person som fått tillstånd skall, om inte annat följer av villkoren
i artiklarna 363-366 erhålla ett eller flera garanticertifikat upprättade på
en blankett som överensstämmer med förlagan "C2 i bilaga 51. 3
5. Hänvisning till garanticertifikatet skall göras på varje T1-dokument.
6. Garantitullkontoret skall återkalla den samlade säkerheten, om de
villkor som anges i punkt 1 inte längre gäller.
!M9

Artikel 361
1. Den samlade säkerhetens belopp fastställs till 100 % av de tullar och
andra pålagor, dock lägst 7 000 ecu, som skall betalas i enlighet med
förfarandet i punkt 4, med undantag för de fall som avses i punkt 2.
2. Tullmyndigheten har rätt att bestämma den samlade säkerheten till
ett belopp om lägst 30 % av de tullar och andra pålagor som skall betalas,
dock lägst 7 000 ecu, i enlighet med förfarandet i punkt 4 om
— aktören under tvåårsperioden regelbundet har genomfört förfaranden
för gemenskapstransitering i enlighet med systemet med samlad
säkerhet,
— aktören under denna period inte har underlåtit att uppfylla sina
skyldigheter,
— denna sänkta säkerhet åtminstone omfattar tullskuldens belopp,
— varorna inte är uppförda på förteckningen i bilaga 52 och inte
undantas från den samlade säkerheten.
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3. Undantaget i punkt 2 gäller inte om de villkor som avses där inte
längre gäller
"M9 4. 3 Garantitullkontoret skall för en tidsrymd av en vecka
beräkna

a) antal expedierade sändningar,
b) tullar och andra pålagor, som skall betalas, med hänsyn till den
högsta uttaxeringsnivån som tillämpas i något av de berörda
länderna.
Denna beräkning skall göras på grundval av affärshandlingar och
räkenskaper hos berörd person beträffande varor som transporterats
under det gångna året och det erhållna beloppet skall sedan divideras
med 52.
När någon ansöker om att få använda samlad säkerhet skall garantitullkontoret i samråd med sökanden på grundval av redan tillgängliga
uppgifter uppskatta kvantitet, värde och pålagor beträffande varor som
transporterats under en viss tidsperiod. Garantitullkontoret skall genom
extrapolering fastställa det sannolika värdet av och pålagorna på de varor
som skall transporteras under en vecka.
"M9 5. 3 Garantitullkontoret skall utföra en årlig översyn av
garantibeloppet väsentligen grundad på upplysningar från avgångstullkontoren och vid behov justera beloppet.
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Artikel 362

!M13

1. Användningen av samlad säkerhet skall, antingen på kommissionens
initiativ eller på begäran av en medlemsstat, tillfälligt förbjudas, när den
är avsedd att täcka externa gemenskapstransiteringar av varor som
omfattas av ett beslut av kommissionen enligt kommittéförfarandet,
varigenom dessa varor anses innebära ökad risk för bedrägerier.
2. Varor skall kunna undantas från systemet för samlad säkerhet under
en period av högst tolv månader, såvida inte kommissionen beslutar om
förlängning enligt kommittéförfarandet.
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Artikel 362a
Beträffande externa gemenskapstransiteringar av varor på vilka föreskrifterna i artikel 362 tillämpas skall följande åtgärder gälla:
a) KN-numret skall anges på T1-dokumentet.
b) T1-dokumentets samtliga blad skall vara försedda med någon av
följande påskrifter i rött diagonalt över dokumentet. Storleken på
texten skall vara minst 100 × 10 mm.
— Artículo 362 del Reglamento (CEE) no 2454/93
— Forordning (EØF) nr. 2454/93, artikel 362
— Artikel 362 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93
— ¾Αρθρο 362 του κανονισµο< (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93
— Article 362 of Regulation (EEC) No 2454/93
— Article 362 du règlement (CEE) no 2454/93
— Articolo 362 del regolamento (CEE) n. 2454/93
— Artikel 362 van Verordening (EEG) nr. 2454/93
— Artigo 362o do Regulamento (CEE) no 2454/93
— Asetuksen (ETY) N:o 2454/93 362 artikla
— Förordning (EEG) nr 2454/93 artikel 362.
c) Returexemplar av T1-dokument försedda med denna text måste
återsändas till avgångstullkontoret senast första arbetsdagen efter
den dag då sändningen och T1-dokumentet visades upp för
bestämmelsetullkontoret.
!B

Artikel 363
1. Vid utfärdandet av "C2 garanticertifikatet 3 eller vid någon
annan tidpunkt under dess giltighet skall den huvudansvarige på eget
ansvar på "C2 certifikatets 3 baksida ange den eller de personer som
är bemyndigade att underteckna deklarationer för gemenskapstransitering för hans räkning. Uppgifterna skall innefatta varje bemyndigad
persons för- och efternamn samt den personens namnteckning. Varje
angivande av en bemyndigad person skall bekräftas med den huvudansvariges underskrift. Den huvudansvarige skall ha rätt att stryka över
de fält som inte används.
2. Den huvudansvarige får när som helst stryka namnet på en
bemyndigad person på "C2 certifikatets 3 baksida.
Artikel 364
Varje person som är finns angiven på baksidan av ett "C2 garanticertifikat 3 som uppvisas vid ett avgångskontor skall anses som den
huvudansvariges representant.
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Artikel 365
Giltighetstiden för ett "C2 garanticertifikat 3 skall inte överstiga två
år. Den tiden får dock utsträckas av "C2 garantitullkontoret 3 för en
ytterligare tid som inte överstiger två år.
Artikel 366
Om säkerheten upphävs skall den huvudansvarige ansvara för att alla
giltiga "C2 garanticertifikat 3 som utfärdats till honom genast
återlämnas till "C2 garantitullkontoret 3.
Medlemsstaterna skall lämna kommissionen uppgifter om alla giltiga

"C2 certifikat 3 som inte återlämnats. Kommissionen skall underrätta

de andra medlemsstaterna om detta.
Underavsnitt 3
Fast säkerhet
Artikel 367
1. Varje medlemsstat får tillåta att borgensmannen i ett enda dokument
lämnar en fast säkerhet på 7 000 ecu, som säkerhet för betalning av tullar
och andra avgifter som kan komma att debiteras under en gemenskapstransitering som genomförs på hans ansvar, oberoende av vem den
huvudansvarige är. Denna bestämmelse skall tillämpas utan att det
påverkar tillämpningen av artikel 368.
2. Den fasta säkerheten skall lämnas till ett "C2 garantitullkontor 3.
Artikel 368
1. Utom i de fall som avses i punkterna 2 och 3, skall avgångskontoret
inte kräva någon säkerhet utöver den fasta säkerheten på 7 000 ecu för
varje deklaration för gemenskapstransitering, oberoende av beloppet av
de tullar och andra avgifter som varorna i en viss deklaration är belagda
med.
!M5
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2. Om en transport, på grund av vissa särskilda omständigheter som hör
ihop med transporter, innebär ökade risker och om säkerheten på 7 000
ecu av detta skäl är klart otillräcklig, skall avgångskontoret kräva en
säkerhet på ett högre belopp i multiplar av 7 000 ecu för att täcka
tullarna och andra avgifter för den totala kvantitet av varor som skall
sändas.
I synnerhet skall en transport anses innebära ökade risker, när den gäller
varor på vilka föreskrifterna i artikel 362 är tillämpliga beträffande
användningen av samlad säkerhet.

!B

3. "M5 Dessutom skall transport av varor som anges i bilaga 52
föranleda en ökning av den fasta säkerhetens belopp, om kvantiteten
fraktade varor överstiger den kvantitet som den fasta säkerheten på 7 000
ecu motsvarar. 3
I detta fall skall den fasta säkerheten ökas till den multipel av 7 000 ecu
som krävs för att säkerställa den kvantitet av varor som skall sändas.
4. I de fall som avses i punkterna 2 och 3 skall den huvudansvarige till
avgångskontoret lämna intyg om den fasta säkerheten som motsvarar den
multipel av 7 000 ecu som krävs.
Artikel 369
1. Om deklarationen för gemenskapstransitering omfattar andra varor
än de som anges i förteckningen i bilaga 52 skall bestämmelserna om
fast säkerhet tillämpas som om de två kategorierna av varor omfattades
av olika deklarationer.
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2. Trots punkt 1 skall hänsyn inte tas till varor av en av de två
kategorierna, om kvantiteten eller värdet av dessa varor är relativt
obetydliga.
Artikel 370
1. När säkerhetskontoret har mottagit borgensmannens förbindelse, får
borgensmannen tillstånd att utfärda ett eller flera intyg om fast säkerhet
enligt villkoren för säkerheten, till personer som avser att agera som
huvudansvariga vid en gemenskapstransitering från ett avgångskontor
efter eget val.
2. Intyget om den fasta säkerheten skall överensstämma med den
förlaga som visas i bilaga 54. Uppgifterna på baksidan av den förlagan
får dock anges på framsidan, ovanför uppgifterna om den person eller det
företag som utfärdar intyget och med de följande uppgifterna oförändrade.
3. Borgensmannen skall vara skyldig att betala upp till 7 000 ecu för
varje intyg om fast säkerhet.
4. Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 368 och 371 får den
huvudansvarige genomföra en gemenskapstransitering för varje intyg om
fast säkerhet. Intyget skall lämnas till avgångskontoret som skall behålla
det.
Artikel 371
Borgensmannen får utfärda intyg om fast säkerhet
— som inte är giltiga för gemenskapstransitering av de varor som finns
upptagna i bilaga 52, och
— som får användas i multiplar på upp till sju intyg per transportmedel
i enlighet med artikel 347.2 för andra varor än de som avses i
föregående strecksats.
För detta ändamål skall borgensmannen förse dessa intyg om fast
säkerhet med en av följande påskrifter på snedden med stora bokstäver:
— VALIDEZ LIMITADA; APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 371 DEL
REGLAMENTO (CEE) NO 2454/93
— BEGRÆNSET GYLDIGHED — ARTIKEL 371, I FORORDNING
(EØF) Nr. 2454/93
— BESCHRÄNKTE GELTUNG — ARTIKEL 371 DER VERORDNUNG (EWG) Nr. 2454/93
— ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 371
ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93
— LIMITED VALIDITY — APPLICATION OF ARTICLE 371 OF
REGULATION (EEC) No 2454/93
— VALIDITÉ LIMITÉE — APPLICATION DE L’ARTICLE 371 DU
RÈGLEMENT (CEE) No 2454/93
— VALIDITÁ LIMITATA — APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO
371 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93
— BEPERKTE GELDIGHEID — TOEPASSING VAN ARTIKEL 371
VAN VERORDENING (EEG) Nr. 2454/93
!A1

— VOIMASSA RAJOITETUSTI: ASETUKSEN (ETY) N:o 2454/93
371 ARTIKLAA SOVELLETTU — BEGRÄNSAD GILTIGHET
— TILLÄMPNING AV ARTIKEL 371, FÖRORDNING (EEG)
Nr 2454/93
— BEGRÄNSAD GILTIGHET — TILLÄMPNING AV ARTIKEL 371
FÖRORDNING (EEG) Nr 2454/93
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— VALIDADE LIMITADA; APLICAÇÃO DO ARTIGO 371 O DO
REGULAMENTO (CEE) NO 2454/93.
Artikel 372
Ett upphävande av en säkerhet skall genast anmälas till de andra
medlemsstaterna av den medlemsstat som säkerhetskontoret tillhör.
Underavsnitt 4
Individuell säkerhet
Artikel 373
1. En enskild säkerhet som ställts för en enda gemenskapstransitering
skall ges in till avgångskontoret. Avgångskontoret skall fastställa
beloppet för säkerheten.
!M16

2. Den säkerhet som avses i punkt 1 kan utgöras av en kontant
deposition hos avgångstullkontoret. Denna skall i så fall återlämnas när
förfarandet för extern gemenskapstransitering avslutas vid avgångstullkontoret.
!B

Underavsnitt 5
Gemensamma bestämmelser för underavsnitt 1-4

!M16

Artikel 374
Borgensmannen skall befrias från sina förpliktelser i enlighet med artikel
199.1 i kodexen och skall dessutom befrias från sina förpliktelser vid
utgången av en period på tolv månader räknat från den dag då
T1-deklarationen registrerades, om tullmyndigheterna i avgångsmedlemsstaten inte har underrättat honom om att förfarandet för extern
gemenskapstransitering inte har avslutats.
Om borgensmannen inom den period som föreskrivs i första stycket har
underrättats av tullmyndigheterna om att förfarandet för extern gemenskapstransitering inte har avslutats, skall han dessutom meddelas att han
är eller kan komma att bli skyldig att betala det belopp som han ansvarar
för med avseende på gemenskapstransiteringen i fråga. Detta meddelande skall borgensmannen få senast tre år efter den dag då
T1-deklarationen registrerades. Om inget sådant meddelande har lämnats
före denna periods utgång, skall borgensmannen också befrias från sina
förpliktelser.
!B

Underavsnitt 6
Befrielse från ställande av säkerhet
Artikel 375
1. För att befrielse från ställande av säkerhet för gemenskapstransitering skall kunna beviljas skall den förbindelse som den berörda
personen skall lämna enligt artikel 95.2 e i kodexen upprättas i enlighet
med den förlaga som visas i bilaga 55.
2. Om bestämmelser fastställda enligt nationella lagar och andra
författningar eller allmän sedvänja så kräver, får varje medlemsstat låta
upprätta den berörda personens förbindelse i en annan form, under
förutsättning att den har samma bindande verkan som den förbindelse
som överensstämmer med förlagan.
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Artikel 376
1. I enlighet med artikel 95.3 i kodexen skall befrielse från ställande av
säkerhet inte gälla för varor
a) vars sammanlagda värde överstiger 100 000 ecu per försändelse,
eller
!M13

!M7

b) som är upptagna i förteckningen i bilaga 52 som varor som innebär
ökade risker när deras kvantiteter överstiger dem som anges i
kolumn 3.
2. Befrielse från ställande av säkerhet skall inte tillämpas om användningen av samlad säkerhet är förbjuden enligt artikel 362.

!B

Artikel 377
1. Om befrielse från ställande av säkerhet tillämpas skall en hänvisning
till det intyg som avses i artikel 95.4 i kodexen göras på den motsvarande
T1-deklarationen för transitering.
2. Intyget om befrielse från ställande av säkerhet skall överensstämma
med förlagan i bilaga 57.
3. Vid utfärdandet av intyget om befrielse från ställande av säkerhet
eller vid någon annan tidpunkt under dess giltighetstid skall den
huvudansvarige på eget ansvar på intygets baksida ange den eller de
personer som är bemyndigade att underteckna deklarationer för gemenskapstransitering för hans räkning. Uppgifterna skall innefatta varje
bemyndigad persons för- och efternamn följt av den personens namnteckning. Varje angivande av en bemyndigad person skall bekräftas med
den huvudansvariges underskrift. Den huvudansvarige skall ha rätt att
stryka över de fält som inte används.
Den huvudansvarige får när som helst stryka namnet på en bemyndigad
person på intygets baksida.
4. Varje person som är finns angiven på baksidan av ett intyg om
befrielse från ställande av säkerhet som uppvisas vid ett avgångskontor
skall anses som den huvudansvariges representant.
5. Giltighetstiden för ett intyg om befrielse från ställande av säkerhet
skall inte överstiga två år. Den tiden får dock utsträckas av de
myndigheter som beviljar befrielsen för en ytterligare period som inte
överstiger två år.
6. Om befrielsen från ställande av säkerhet återkallas, skall den
huvudansvarige ansvara för att alla ännu giltiga intyg om befrielse från
ställande av säkerhet som utfärdats för honom genast återlämnas till de
myndigheter som beviljade befrielsen.
Medlemsstaterna skall lämna kommissionen uppgifter om alla giltiga
intyg som inte återlämnats.
Kommissionen skall underrätta de andra medlemsstaterna om detta.
Av s n i t t 3
Oegentligheter och bevis på regelmässigt genomförande
Artikel 378
1. Om försändelsen inte har uppvisats på bestämmelsekontoret och
platsen för överträdelsen eller oegentligheten inte kan fastställas och om
inte inom den period som fastställs i artikel 379.2 bevis kan framläggas
på ett för tullmyndigheterna tillfredsställande sätt, antingen för att
transiteringen genomförts på ett regelmässigt sätt eller på vilken plats
överträdelsen eller oegentligheten verkligen begicks, skall denna
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överträdelse eller denna oegentlighet, utan att det påverkar tillämpningen
av artikel 215 i kodexen, anses ha begåtts
— i den medlemsstat som avgångskontoret tillhör,
eller
— i den medlemsstat som transiteringskontoret vid införselplatsen till
gemenskapen tillhör, till vilket transiteringsintyg har ingetts.
2. Om inget sådant bevis kan framläggas och denna överträdelse eller
oegentlighet därför kan anses ha begåtts i avgångsmedlemsstaten eller i
den införselmedlemsstat som avses i första stycket andra strecksatsen,
skall tullar och andra avgifter avseende varorna i fråga debiteras av den
medlemsstaten i enlighet med gemenskapsbestämmelser eller nationella
bestämmelser.
3. Om det kan fastställas i vilken medlemsstat denna överträdelse eller
oegentlighet verkligen begicks före utgången av en tid av tre år från den
dag då T1-deklarationen registrerades, skall den medlemsstaten i
enlighet med gemenskapsbestämmelser eller nationella bestämmelser
driva in de tullar och andra avgifter (med undantag för de som tagits ut
enligt punkt 2 som gemenskapens egna intäkter) som är tillämpliga för
varorna i fråga. I detta fall skall de tullar och andra avgifter som från
början togs ut för varorna (med undantag för de som tagits ut som
gemenskapens egna intäkter) återbetalas, så snart bevis på denna
indrivning lämnas.
4. Säkerheten för transiteringen skall inte frigöras förrän den ovan
nämnda treårsperioden är slut eller förrän tilllämpliga tullar och andra
avgifter i den medlemsstat där överträdelsen eller oegentligheten begicks
har betalats.
Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att bekämpa alla
överträdelser eller oegentligheter och vidta effektiva påföljder.
Artikel 379
1. Om en sändning inte har uppvisats vid bestämmelsekontoret och den
plats där överträdelsen eller oegentligheten begicks inte kan fastställas,
skall avgångskontoret underrätta den huvudansvarige om detta så snart
som möjligt och i varje fall före slutet av den elfte månaden efter den dag
då deklarationen för gemenskapstransitering registrerades.
2. Den underrättelse som avses i punkt 1 skall särskilt ange den tidsfrist
inom vilken bevis kan framläggas på ett för tullmyndigheterna tillfredsställande sätt, antingen för att transiteringen genomförts på ett
regelmässigt sätt eller på vilken plats överträdelsen eller oegentligheten
verkligen begicks, skall framläggas för avgångskontoret på ett för
tullmyndigheterna tillfredsställande sätt. Den tidsfristen skall vara tre
månader från dagen då den underrättelse som avses i punkt 1 lämnades.
Om detta bevis inte har lämnats vid utgången av den tidsfristen, skall den
behöriga medlemsstaten vidta åtgärder för att driva in de tullar och andra
avgifter som är tillämpliga. Om avgångskontoret inte ligger i den
medlemsstaten skall avgångskontoret genast underrätta denna medlemsstat.
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Artikel 380
Bevis för att en transitering genomförts på ett regelmässigt sätt enligt
artikel 378.1 skall framläggas, på ett för tullmyndigheterna tillfredsställande sätt genom
a) uppvisande av ett tull- eller handelsdokument, bestyrkt av tullmyndigheterna, som fastställer att de ifrågavarande varorna uppvisats vid bestämmelsekontoret eller, om artikel 406 gäller, för den
godkände mottagaren. Dokumentet skall innehålla tillräckliga
uppgifter för att varorna skall kunna identifieras,
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b) uppvisande av ett tulldokument enligt vilket varorna omfattas av en
tullprocedur i ett tredje land, eller en kopia eller fotokopia av detta.
Denna kopia eller fotokopia skall bestyrkas av det organ som
bestyrkte det ursprungliga dokumentet, av myndigheterna i det tredje
landet i fråga eller av myndigheterna i en av medlemsstaterna såsom
varande en riktig kopia. Dokumentet skall innehålla tillräckliga
upplysningar för att varorna skall kunna identifieras.
!B

KAPITEL 5
Intern gemenskapstransitering
Artikel 381
1. Alla varor som skall befordras enligt förfarandet för intern gemenskapstransitering skall omfattas av en T2-deklaration. En T2-deklaration
är en deklaration på ett formulär som motsvarar den förlaga som visas i
bilaga 31-34 och som används i enlighet med anvisningarna i bilaga 37.
!M13

1a. När varor enligt artikel 311 c är upptagna i en T2-deklaration, skall
koden ”T2” i tredje delfältet i fält 1 i formuläret enligt förlagan i
bilagorna 31-34 åtföljas av koden ”F”.
!B

2. Kapitel 4 skall tillämpas i tillämpliga delar på förfarandet för intern
gemenskapstransitering.

KAPITEL 6
Gemensamma bestämmelser för kapitel 4 och 5
Artikel 382
1. Vid försändelser som består både av varor som skall befordras enligt
förfarandet för extern gemenskapstransitering och varor som skall
befordras enligt det förfarandet för intern gemenskapstransitering får
kompletterande formulär som innehåller beteckningen ”T1bis” respektive ”T2bis” bifogas ett och samma deklarationsformulär för gemenskapstransitering.
I detta fall skall beteckningen ”T” införas i det högra delfältet i fält 1 på
detta formulär; det tomma utrymmet efter symbolen ”T” skall strykas
över. Dessutom skall fält 32 ”Artikelnr”, 33 ”Varukod”, 35 ”Bruttovikt
(kg)”, 38 ”Nettovikt (kg)” och 44 ”Ytterligare upplysningar, bifogade
dokument, intyg och tillstånd” strykas över. En hänvisning till löpnumren
för de kompletterande dokumenten med beteckningen ”T1bis” eller
”T2bis” skall föras in i fält 31 ”Kollin och varubeskrivning” på det
formulär som används för deklaration för gemenskapstransitering.
2. Om en av beteckningarna ”T1”, ”T1 bis” eller ”T2”, ”T2 bis” inte har
angetts i det högra delfältet i fält 1 på det använda formuläret eller om,
vid sändningar som består av både varor som befordras enligt förfarandet
för extern gemenskapstransitering och varor som befordras enligt
förfarandet för intern gemenskapstransitering, bestämmelserna i punkt
1 och i artikel 383 inte har följts, skall varor som befordras upptagna i
dessa dokument anses befordrade enligt förfarandet för extern gemenskapstransitering.
Vid tillämpningen av exporttullar eller de åtgärder som föreskrivs för
export enligt den gemensamma handelspolitiken skall dessa varor dock
anses befordade enligt förfarandet för intern gemenskapstransitering.

1993R2454 — SV — 01.07.2000 — 003.001 — 134
!B

Artikel 383
Vid försändelser som omfattar både varor som befordras enligt
förfarandet för extern gemenskapstransitering och varor som befordras
enligt förfarandet för intern gemenskapstransitering skall olika lastspecifikationer upprättas och får bifogas ett och samma deklarationsformulär för gemenskapstransitering.
I det fallet skall beteckningen ”T” anges i det högra delfältet i fält 1 på
detta formulär. Det tomma utrymmet efter symbolen ”T” skall strykas
över dessutom skall fält 15 ”Avsändnings-/exportland”, 32 ”Artikelnr”,
33 ”Varukod”, 35 ”Bruttovikt (kg)”, 38 ”Nettovikt (kg)” och vid behov
44 ”Ytterligare upplysningar, bifogade dokument, intyg och tillstånd”
strykas över. En hänvisning till löpnumren för de lastspecifikationer som
avser var och en av de två varutyperna skall göras i fält 31 ”Kollin och
varubeskrivning” på det formulär som används.
Artikel 384
Tullmyndigheterna i medlemsstaterna skall vid behov lämna varandra
upplysningar om alla undersökningsresultat, dokument, rapporter,
redogörelser och upplysningar om transporter som genomförts enligt
förfarandet för gemenskapstransitering samt oegentligheter och överträdelser i samband med detta förfarande.
Artikel 385
Transiteringsdeklarationerna och transiteringsdokumenten skall upprättas på ett av gemenskapens officiella språk som godkänns av tullmyndigheterna i avgångsmedlemsstaten. Denna bestämmelse skall inte
gälla för dokument rörande fast säkerhet.
Tullmyndigheterna i en annan medlemsstat där deklarationerna och
dokumenten skall uppvisas får vid behov begära en översättning till det
officiella språket eller ett av de officiella språken i den medlemsstaten.
Tullmyndigheterna i den medlemsstat som ansvarar för säkerhetskontoret
skall bestämma vilket språk som skall användas för säkerhetsintyget.
Det språk som skall användas i intyget om befrielse från ställande av
säkerhet skall bestämmas av tullmyndigheterna i den medlemsstat där
befrielsen från ställande av säkerhet har beviljats.
Artikel 386
1. Det papper som skall användas för lastspecifikationer, transiteringsintyg och transiteringskvitton skall vara avsett för skrivändamål och
väga minst 40 g/m2.; det skall vara tillräckligt starkt för att inte gå sönder
eller skrynklas vid normal användning.
2. Det papper som skall användas till intyget om fast säkerhet skall inte
innehålla mekanisk massa, vara avsett för skrivändamål och väga minst
55 g/m2. Papperet skall ha en röd tryckt guillochering, som gör varje
förfalskning på mekanisk eller kemisk väg uppenbar.
3. Det papper som skall användas till formulären för säkerhetsintyget
och intyget om befrielse från ställande av säkerhet skall inte innehålla
mekanisk massa och väga minst 100 g/m2. Papperet skall ha en
guillochering på bägge sidorna, som gör varje förfalskning på mekanisk
eller kemisk väg uppenbar. Denna bakgrund skall vara
— grön för säkerhetsintygen,
— ljusblå för intygen om befrielse från ställande av säkerhet.
4. Det papper som avses i punkt 1-3 skall vara vitt, med undantag av de
lastspecifikationer som avses i artikel 341.2, för vilka de berörda
personerna får välja färg.
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Artikel 387
Formulären skall mäta
a) 210 × 297 mm i fråga om lastspecifikationer, med en tillåten
avvikelse i längden på mellan minus 5 och plus 8 mm,
b) 210 × 148 mm för transiteringsintyg, säkerhetsintyg och intyg om
befrielse från ställande av säkerhet,
c) 148 × 105 mm för kvitton och intyg om fast säkerhet.
Artikel 388
1. Intygen om fast säkerhet skall ange tryckeriets namn och adress eller
ett märke som identifierar tryckeriet. Varje intyg om fast säkerhet skall
innehålla ett individuellt serienummer.
2. Medlemsstaterna skall ansvara för tryckningen av säkerhetsintyg och
intyg om befrielse från ställande av säkerhet eller för att denna tryckning
sker. Varje intyg skall innehålla ett löpnummer för identifiering.
3. Formulären för säkerhetsintyg, intyg om befrielse från ställande av
säkerhet och intyg om fast säkerhet skall fyllas i med skrivmaskin, på
mekanisk väg eller på liknande sätt.
4. Lastspecifikationer, transiteringsintyg och kvitton får fyllas i med
skrivmaskin på mekanisk väg eller på liknande sätt eller fyllas i med
läslig handskrift; i det senare fallet skall de fyllas i med bläck och
tryckbokstäver.
5. Formulären skall inte innehålla några raderingar eller ändringar.
Rättelser skall göras genom att de felaktiga orden stryks över och alla
nödvändiga uppgifter läggs till. Rättelserna skall bekräftas av den person
som utför dem och uttryckligen bestyrkas av tullmyndigheterna.
!M16

KAPITEL 6a
Tilläggsbestämmelser om utväxling av transiteringsdata mellan tullmyndigheter med hjälp av informationsteknik och datornät
Av s n i t t 1
Räckvidd
Artikel 388a
1. Om inte särskilda omständigheter föreligger och utan att det
påverkar tillämpningen av bestämmelserna i denna avdelning om
gemenskapens transiteringsförfarande, vilka i förekommande fall skall
gälla i tillämpliga delar, skall den utväxling av uppgifter mellan
tullmyndigheter som avses i detta kapitel ske med hjälp av informationsteknik och datornät.
2. Bestämmelserna i detta kapitel skall endast tillämpas på gemenskapens externa och interna transiteringsförfarande.
Artikel 388b
Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas på
a) järnvägstransport av varor i enlighet med artiklarna 413-441,
b) flygtransport av varor i enlighet med artikel 444,
c) sjötransport av varor inom ramen för förenklade förfaranden i
enlighet med artikel 448, och
d) transport av varor via rörledning.
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Av s n i t t 2
Säkerhet
Artikel 388c
1. Tullmyndigheterna skall utöver de säkerhetsarrangemang som avses
i artikel 4a.2 även fastställa och upprätthålla lämpliga säkerhetsarrangemang så att transiteringssystemet i sin helhet kan fungera på ett
effektivt, tillförlitligt och säkert sätt.
2. För att trygga denna säkerhetsnivå skall alla inmatningar, ändringar
och strykningar av data registreras, varvid syftet med sådan behandling
skall anges, samt tidpunkten och den ansvariga personen. Originaldata
och alla data som omfattas av sådan behandling skall bevaras minst tre
kalenderår från och med utgången av det år som dessa data hänför sig
till, eller längre om så föreskrivs i andra bestämmelser.
3. Tullmyndigheterna skall regelbundet kontrollera säkerheten.
4. Berörda tullmyndigheter skall underrätta varandra om alla misstänkta överträdelser med avseende på säkerhet.
Av s n i t t 3
Transiteringsdeklaration
Artikel 338d
1. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 222.1 skall en transiteringsdeklaration som upprättas med användning av dett databehandlingsförfarande, i den mening som avses i artikel 4a.1 a, överensstämma med
strukturen och uppgifterna i bilagorna 37/A och 37/B.
2. Utan hinder av punkt 1 skall artiklarna 222-224 tillämpas om
transiteringsdeklarationen upprättas i enlighet med artikel 388f.
Artikel 388e
Tullmyndigheterna kan, på de villkor och sätt som de fastställer och med
iakttagande av tullagstiftningens principer, tillåta att lastspecifikationer
används som beskrivande del av en transiteringsdeklaration som
upprättas med användning av ett databehandlingsförfarande.
Av s n i t t 4
Godkänd avsändare
Artikel 388f
1. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 398 skall en godkänd
avsändare inge en transiteringsdeklaration till avgångstullkontoret före
det tilltänkta frigörandet av varorna.
2. Tillståndet får endast beviljas en person som uppfyller villkoren i
artikel 399 och som inger sina transiteringsdeklarationer till och
kommunicerar med tullmyndigheterna med användning av ett databehandlingsförfarande.
Artikel 388g
Utan hinder av bestämmelserna i artikel 400b skall det i tillståndet anges
inom vilken period den godkända avsändaren skall inge en deklaration,
så att tullmyndigheterna kan genomföra nödvändiga kontroller före det
tilltänkta frigörandet av varorna.
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Av s n i t t 5
Genomförande av förfarandet
Artikel 388h
Avgångstullkontoret skall senast vid frigörandet av varorna anmäla
transiteringen till det deklarerade bestämmelsetullkontoret, med hjälp av
ett meddelande enligt bilagorna 37/A och 37/B.
Artikel 388i
1. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 356.2 skall bestämmelsetullkontoret behålla följedokumentet, omedelbart meddela ankomsten till
avgångstullkontoret med hjälp av ett meddelande enligt bilagorna 37/A
och 37/B och, så snart kontrollresultaten föreligger, utan dröjsmål
vidarebefordra dessa till avgångstullkontoret med hjälp av ett meddelande enligt bilagorna 37/A och 37/B.
2. Meddelandet om ankomst till avgångstullkontoret kan inte användas
som bevis för att transiteringen avslutats korrekt.
Artikel 388j
Om utväxlingen av transiteringsdata mellan avgångstullkontoret och
bestämmelsetullkontoret sker med hjälp av informationsteknik och
datornät, skall kontrollen av varorna genomföras på grundval av
meddelandet från avgångstullkontoret.
!B

KAPITEL 7
Förenklingar
Av s n i t t 1
Förenklat förfarande för utfärdande av dokument som fastställer
varors status som gemenskapsvaror

!M13

Artikel 389
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 317.4 får tullmyndigheterna i varje medlemsstat tillåta varje person, nedan kallad ”godkänd
avsändare”, som uppfyller de villkor som fastställs i artikel 390 och som
ämnar styrka varors gemenskapsstatus med hjälp av ett T2L-dokument i
enlighet med artikel 315.1 eller med hjälp av ett av de dokument som
föreskrivs i artiklarna 317 och 317a, nedan kallade ”kommersiella
dokument”, att använda dessa dokument utan att behöva uppvisa dem för
bestyrkande hos tullmyndigheterna i avgångsmedlemsstaten.
!B

Artikel 390
1. Det tillstånd som föreskrivs i artikel 389 skall beviljas endast till
personer
a) som ofta sänder varor,
b) vars bokföring gör det möjligt för tullmyndigheterna att kontrollera
deras verksamhet,
c) som inte har begått allvarliga eller upprepade överträdelser av tulleller skattelagstiftningen.
2. Tullmyndigheterna får återkalla tillståndet, om en godkänd avsändare inte längre uppfyller de villkor som fastställs i punkt 1 eller
underlåter att uppfylla de krav som fastställs i detta avsnitt eller i
tillståndet.
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Artikel 391
1. Tillstånd utfärdade av tullmyndigheterna skall särskilt ange
a) det kontor som är ansvarigt för att i förväg bestyrka de formulär som
används för dokumenten i fråga, enligt vad som föreskrivs i artikel
392.1 a,
b) det sätt på vilket den godkände avsändaren skall bevisa att dessa
formulär har använts på rätt sätt.
2. De behöriga myndigheterna skall ange inom vilken period och på
vilket sätt den godkände avsändaren skall meddela det behöriga kontoret,
så att det kontoret kan göra de kontroller som behövs innan varorna
sänds.
Artikel 392
1. Tillståndet skall föreskriva att fält C ”Avgångskontor” på framsidan
av de formulär som används för T2L-dokument och, om så är tillämpligt,
för T2L-bisdokument eller framsidan av det kommersiella dokument
skall
a) stämplas i förväg med en stämpel som tillhör det kontor som avses i
artikel 391.1 a och undertecknas av en tjänsteman på det kontoret,
eller
b) stämplas av den godkände avsändaren med en speciell metallstämpel
som godkänts av tullmyndigheterna och som överensstämmer med
den förlagan som visas i bilaga 62; stämpelavtrycket får vara
förtryckt på formulären, om tryckningen utförs av ett tryckeri som är
godkänt för det ändamålet.
2. Senast när varorna sänds skall den godkände avsändaren fylla i och
underteckna formuläret. Han skall dessutom i det fält som är reserverat
för avgångskontorets kontroll på T2L-dokumentet eller i ett lätt
identifierbart utrymme på det kommersiella dokument som används till
att föra in det behöriga tullkontorets namn, dagen då dokumentet ifylldes
samt en av följande fraser:
— Procedimiento simplificado
— Forenklet fremgangsmåde
— Vereinfachtes Verfahren
— Απλουστευµνη διαδικασ:α
— Simplified procedure
— Procédure simplifiée
— Procedura semplificata
— Vereenvoudigde regeling
— Procedimento simplificado
!A1

— Yksinkertaistettu menettely — Förenklat förfarande
!B

— Förenklat förfarande
3. Det ifyllda formuläret innehållande den i punkt 2 angivna frasen och
undertecknat av den godkände avsändaren skall vara likvärdigt med ett
dokument som bestryker varornas status som gemenskapsvaror.
Artikel 393
1. Tullmyndigheterna får ge den godkände avsändaren tillstånd att inte
underteckna de använda T2L-dokument eller kommersiella dokument
som har den speciella stämpel som anges i bilaga 62 och som är
upprättad med hjälp av ett elektroniskt eller automatiskt databehandlingssystem. Detta tillstånd skall lämnas under förutsättning att den
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godkände avsändaren tidigare har lämnat dessa myndigheter en skriftlig
förbindelse, i vilken han erkänner sitt ansvar för de lagliga konsekvenser
som följer av alla T2L-dokument eller kommersiella dokument som
utfärdats med den speciella stämpeln.
2. De T2L-dokument eller de kommersiella dokument som upprättats i
enlighet med punkt 1 skall i stället för den godkände avsändarens
underskrift innehålla en av följande fraser:
— Dispensa de firma
— Fritaget for underskrift
— Freistellung von der Unterschriftsleistung
— ∆εν απαιτε:ται υπογραφ#
— Signature waived
— Dispense de signature
— Dispensa dalla firma
— Van ondertekening vrijgesteld
— Dispensada a assinatura
!A1

— Vapautettu allekirjoituksesta — Befriad från underskrift
— Befriad från underskrift.
!B

Artikel 394
Den godkände avsändaren skall göra en kopia av varje T2L-dokument
eller kommersiellt dokument som utfärdats enligt detta avsnitt. Tullmyndigheterna skall bestämma enligt vilka förfaranden de kopierade
dokumenten skall uppvisas för kontroll och förvaras under minst två år.
Artikel 395
1. Den godkände avsändaren skall
a) följa bestämmelserna i detta avsnitt och i tillståndet,
b) vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att den speciella
stämpeln och de formulär som är försedda med avtryck av den
stämpel som tillhör det kontor som avses i artikel 391.1 a eller av den
speciella stämpeln, förvaras säkert.
2. I händelse att någon missbrukar de formulär för T2L-dokument eller
kommersiella dokument som stämplats i förväg med den stämpel som
tillhör det kontor som anses i artikel 391.1 a eller med den speciella
stämpeln, skall den godkände avsändaren, utan att det påverkar tilllämpningen av eventuella straffrättsliga åtgärder, ansvara för betalning av
tullar och andra avgifter som inte har betalats i en medlemsstat som en
följd av detta missbruk, om han inte kan övertyga de tullmyndigheter
som godkände honom om att han vidtagit de åtgärder som krävs av
honom enligt punkt 1 b.
Artikel 396
Tullmyndigheterna i avsändningsmedlemsstaten får undanta vissa
kategorier av varor och typer av transporter från de förenklingar som
föreskrivs i detta avsnitt.
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Av s n i t t 2
Förenkling av transiteringsformaliteterna vid avgångs- och bestämmelsekontoren
Artikel 397
Om förfarandet för gemenskapstransitering är tillämpligt, skall formaliteterna för förfarandet förenklas i enlighet med bestämmelserna i detta
avsnitt.
Detta avsnitt skall dock inte gälla för varor för vilka artiklarna
"M18 artikel 843 3 tillämpas.
Underavsnitt 1
Formaliteter vid avgångskontoret
Artikel 398
Tullmyndigheterna i varje medlemsstat får tillåta en person som
uppfyller de villkor som fastställs i artikel 399 och som ämnar
genomföra transiteringar (nedan kallad ”godkänd avsändare”) att inte
behöva uppvisa varken varorna i fråga eller deklarationen för transitering
för dessa varor för avgångskontoret.
Artikel 399
1. Det tillstånd som föreskrivs i artikel 389 skall beviljas endast till
personer
a) som ofta sänder varor,
b) vars bokföring gör det möjligt för tullmyndigheterna att kontrollera
deras verksamhet,
c) som, om en säkerhet krävs enligt förfarandet för gemenskapstransitering, ställer en samlad säkerhet, och
d) som inte har begått allvarliga eller upprepade överträdelser av tulleller skattelagstiftningen.
2. Tullmyndigheterna får återkalla tillståndet, om den godkände
avsändaren inte längre uppfyller de villkor som fastställs i punkt 1 eller
underlåter att uppfylla de villkor som fastställs i detta avsnitt eller i
tillståndet.
Artikel 400
Tillstånd utfärdade av tullmyndigheterna skall särskilt ange
a) det eller de kontor som är behöriga att fungera som avgångskontor
för försändelserna,
b) inom vilken period och på vilket sätt den godkände avsändaren skall
underrätta avgångskontoret om de försändelser som skall sändas, så
att det kontoret kan göra de kontroller som behövs innan varornas
avgång,
c) inom vilken period varorna skall uppvisas vid bestämmelsekontoret,
d) åtgärder som skall vidtas för varornas identifiering. För detta
ändamål får tullmyndigheterna föreskriva att transportmedlet, eller
kollina skall bära särskilda förseglingar som är godkända av
tullmyndigheterna och som anbringas av den godkände avsändaren.
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Artikel 401
1. Tillståndet skall föreskriva att de fält som är reserverade för
avgångskontoret på framsidan av deklarationsformulären för gemenskapstransitering skall
a) stämplas i förväg med avgångskontorets stämpel och undertecknas
av en tjänsteman på det kontoret,
eller
b) stämplas av den godkände avsändaren med en speciell metallstämpel
som godkänts av tullmyndigheterna och som överensstämmer med
den förlaga som visas i bilaga 62. Stämpelns avtryck får förtryckas
på formulären, om ett godkänt tryckeri har fått i uppdrag att trycka
dem.
Den godkände avsändaren skall fylla i avsändningsdagen för varorna i
fältet och tilldela deklarationen ett nummer i enlighet med de regler som
fastställs för detta i tillståndet.
2. Tullmyndigheterna får föreskriva att formulär med ett särskiljande
märke skall användas för identifiering.
Artikel 402
1. Senast när varorna sänds skall den godkände avsändaren på
framsidan av exemplar nr 1 och 4 av den vederbörligen ifyllda
deklarationen för gemenskapstransitering i fältet ”Kontroll av avgångskontoret” ange den period, inom vilken varorna skall uppvisas för
bestämmelsekontoret, de identifieringsåtgärder som vidtagits samt en av
följande fraser:
— Procedimiento simplificado
— Forenklet fremgangsmåde
— Vereinfachtes Verfahren
— Απλουστευµνη διαδικασ:α
— Simplified procedure
— Procédure simplifiée
— Procedura semplificata
— Vereenvoudigde regeling
— Procedimento simplificado
!A1

— Yksinkertaistettu menettely — Förenklat förfarande
!B

— Förenklat förfarande.
2. Efter det att varorna avsänts skall exemplar nr 1 genast sändas till
avgångskontoret. Tullmyndigheterna skall ha rätt att i tillståndet
föreskriva att exemplar nr 1 sänds till avgångskontoret så snart
deklarationen för gemenskapstransitering är ifylld. De övriga exemplaren
skall följa med varorna i enlighet med artikel 341-380.
3. Om tullmyndigheterna i avgångsmedlemsstaten genomför en kontroll vid avsändandet av varorna, skall de anteckna detta i fältet ”Kontroll
av avgångskontoret” på framsidan av exemplar nr 1 och 4 av
deklarationen för gemenskapstransitering.
Artikel 403
Deklarationen för gemenskapstransitering, vederbörligen ifylld och
innehållande de uppgifter som föreskrivs i artikel 402.1 skall vara
likvärdigt med ett dokument för extern eller intern gemenskapstransitering, alltefter omständigheterna, och den godkände avsändaren som
undertecka nde deklarationen skall vara den huvudansvarige.
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Artikel 404
1. Tullmyndigheterna får ge den godkände avsändaren tillstånd att inte
underteckna deklarationer för gemenskapstransitering som innehåller
den speciella stämpel som anges i bilaga 62 och som är upprättade med
hjälp av ett elektroniskt eller automatiskt databehandlingssystem. Detta
tillstånd skall ges under förutsättning att den godkände avsändaren
tidigare har lämnat dessa myndigheter en skriftlig förbindelse, i vilken
han erkänner sig vara huvudansvarig för all gemenskapstransitering som
genomförs med dokument för gemenskapstransitering som bär den
speciella stämpeln.
2. De dokument för gemenskapstransitering som upprättats i enlighet
med punkt 1 skall i det fält som är reserverat för den huvudansvariges
underskrift innehålla en av följande fraser:
— Dispensa de firma
— Fritaget for underskrift
— Freistellung von der Unterschriftsleistung
— ∆εν απαιτε:ται υπογραφ#
— Signature waived
— Dispense de signature
— Dispensa dalla firma
— Van ondertekening vrijgesteld
— Dispensada a assinatura
!A1

— Vapautettu allekirjoituksesta — Befriad från underskrift
— Befriad från underskrift.
!B

Artikel 405
1. Den godkände avsändaren skall
a) följa bestämmelserna i detta avsnitt och i tillståndet, och
b) vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa förvaringen av den
speciella stämpeln och av de formulär som har avtryck av
avgångskontorets stämpel eller av den speciella stämpeln.
2. Om någon missbrukar formulär som stämplats i förväg med
avgångskontorets stämpel eller med den speciella stämpeln skall den
godkände avsändaren, utan att det påverkar tillämpningen av straffrättsliga åtgärder, vara skyldig att betala tullar och andra avgifter som skall
betalas i en viss medlemsstat för varor som transporterats med sådana
formulär, om han inte på ett sätt som är tillfredsställande för de
tullmyndigheter som godkänt honom kan bevisa, att han vidtagit de
åtgärder som krävs av honom enligt punkt 1 b.
Underavsnitt 2
Formaliteter vid bestämmelsekontoret
Artikel 406
1. Tullmyndigheterna i varje medlemsstat får utfärda ett tillstånd som
upphäver kravet på att varorna skall uppvisas vid bestämmelsekontoret,
om varor som transporteras enligt ett förfarande för gemenskapstransitering är avsedda för en person som uppfyller de villkor som
fastställs i artikel 407 (nedan kallad ”godkänd mottagare”) och som
tidigare godkänts av tullmyndigheterna i den medlemsstat till vilken
bestämmelsekontoret hör.
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2. I de fall som avses i punkt 1 skall den huvudansvarige ha uppfyllt
sina förpliktelser enligt artikel 96.1 a i kodexen, när de exemplar av
dokumenten för gemenskapstransitering som medföljde sändningen och
de orörda varorna har levererats inom den föreskrivna tiden till den
godkände mottagaren i dennes lokaler eller till en plats som angivits i
tillståndet och åtgärderna för identifiering av varorna har iakttagits.
3. Den godkände mottagaren skall på begäran av transportören utfärda
ett kvitto för varje försändelse som levererats i enlighet med punkt 2, i
vilket anges att dokumenten och varorna har levererats.
Artikel 407
1. Det tillstånd som föreskrivs i artikel 406 skall beviljas endast till
personer
a) som regelbundet tar emot försändelser som befordras enligt
förfarandet för gemenskapstransitering,
b) vars bokföring gör det möjligt för tullmyndigheterna att kontrollera
deras verksamhet,
c) som inte har begått allvarliga eller upprepade överträdelser av tulleller skattelagstiftningen.
2. Tullmyndigheterna får återkalla tillståndet, om den godkände
mottagaren inte längre uppfyller de villkor som fastställs i punkt 1 eller
underlåter att uppfylla de villkor som fastställs i detta underavsnitt eller i
tillståndet.
Artikel 408
1. Tillstånd utfärdade av tullmyndigheterna skall särskilt ange
a) det eller de kontor som är behöriga att fungera som bestämmelsekontor för försändelser till den godkände mottagaren,
b) inom vilken tid och på vilket sätt den godkände mottagaren skall
meddela bestämmelsekontoret om varornas ankomst, så att kontoret
kan göra de kontroller som behövs vid varornas ankomst.
2. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 410 skall tullmyndigheterna i tillståndet ange, om någon åtgärd krävs av bestämmelsekontoret, innan den godkände mottagaren får förfoga över de ankomna
varorna.
Artikel 409
1. Den godkände mottagaren skall för de försändelser som anländer till
hans lokaler eller till de platser som anges i tillståndet
a) genast underrätta bestämmelsekontoret, i enlighet med det förfarande som föreskrivs i tillståndet, om alla överskott eller
underskott, utbyten eller andra oegentligheter t.ex. brutna förseglingar,
b) genast sända bestämmelsekontoret kopior av det dokument för
gemenskapstransitering som medföljde försändelsen, med uppgift
om ankomstdag och tillståndet för eventuella förseglingar.
2. Bestämmelsekontoret skall föra in de uppgifter som krävs i dessa
exemplar av dokumentet för gemenskapstransitering.
Underavsnitt 3
Andra bestämmelser
Artikel 410
Tullmyndigheterna i avgångs- eller bestämmelsmedlemsstaten får
utesluta vissa kategorier av varor från de förenklingar som anges i
artikel 398 och 406.
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Artikel 411
!M1

1. Om befrielse ges från att uppvisa deklarationen för gemenskapstransitering vid avgångskontoret för varor som skall skickas med
CIM-fraktsedel eller med TR-överlämningssedel i enlighet med artikel
413-442 skall tullmyndigheterna fastställa de åtgärder som är nödvändiga för att säkra att bladen 1, 2 och 3 i CIM-fraktsedeln eller bladen 1, 2,
3A och 3B i TR-överlämningssedeln har beteckningen ”T1” eller ”T2”,
alltefter omständigheterna.
!B

2. Om de varor som befordras enligt artikel 413-442 är avsedda för en
godkänd mottagare, får tullmyndigheterna, utan hinder av artiklarna
406.2 och 409.1 b, föreskriva att exemplar 2 och 3 av fraktsedeln eller 1,
2 och 3A i TR-överlämningssedel skall lämnas direkt till bestämmelsekontoret av järnvägsbolagen eller transportföretaget.
Av s n i t t 3
Förenkling av formaliteter för varor som transporteras med järnväg
Underavsnitt 1
Allmänna bestämmelser om transport med järnväg
Artikel 412
Artikel 352 skall inte tillämpas för varor som befordras med järnväg.
Om ett transiteringsintyg ändå skall överlämnas i enlighet med artikel
352.2, skall järnvägsbolagens anteckningar ersätta detta intyg.
Artikel 413
Om förfarandet för gemenskapstransitering skall tillämpas, skall
formaliteterna enligt det förfarandet förenklas i enlighet med artiklarna
414-425 och 441-442 för varutransporter som genomförs av järnvägsbolagen med varorna upptagna i en CIM- och expressgodsfraktsedel
nedan kallad ”CIM-fraktsedel”.
Artikel 414
CIM-fraktsedeln skall vara likvärdig med
a) en T1-deklaration eller ett dokument för varor som befordras enligt
förfarandet för extern gemenskapstransitering,
b) en T2-deklaration eller ett dokument för varor som befordras enligt
förfarandet för extern gemenskapstransitering.
Artikel 415
Järnvägsbolagen i varje medlemsstat skall hålla de anteckningar som förs
vid deras bokföringskontor tillgängliga för tullmyndigheterna i landet för
kontrolländamål.
Artikel 416
1. Ett järnvägsbolag som tar emot varor för transport åtföljda av en
CIM-fraktsedel som gäller som en T1- eller T2-deklaration eller
-dokument skall vara huvudansvarig för transporten.
2. Järnvägsbolaget i den medlemsstat genom vilkens territorium
varorna införs i gemenskapen skall vara huvudansvarig för transporter
av varor som mottagits för transport av ett tredje lands järnväg.
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Artikel 417
Järnvägsbolagen skall säkerställa, att försändelser som transporteras
enligt förfarandet för gemenskapstransitering identifieras med hjälp av
etiketter som visar ett piktogram av vilket en förlaga visas i bilaga 58.
Etiketterna skall fästas på CIM-fraktsedeln och på de tilllämpliga
järnvägsvagnarna vid full vagnslast och i övriga fall på kollit eller
kollina.
!M12

Den etikett som avses i första stycket får ersättas med en stämpel med
grönt bläck som återger det piktogram av vilket en förlaga visas i bilaga
58.
!B

Artikel 418
Om transportavtalet ändras, skall järnvägsbolagen inte fullfölja det
ändrade avtalet utan avgångskontorets godkännande i förväg i följande
fall:
— Om en transport som skulle avslutas utanför gemenskapens
tullområde avslutas inom gemenskapen.
— Om en transport som skulle avslutas inom gemenskapens tullområde
avslutas utanför gemenskapen.
I övriga fall får järnvägsbolagen fullfölja det ändrade avtalet; de skall
genast underrätta avgångskontoret om den företagna ändringen.
Artikel 419
1. CIM-fraktsedeln skall upprättas på avgångskontoret vid en transport
för vilken förfarandet för gemenskapstransitering tillämpas och som
börjar och slutar inom gemenskapens tullområde.
!M13

2. Avgångstullkontoret skall i det fält som är reserverat för tullens
anteckningar på blad 1, 2 och 3 av CIM-fraktsedeln tydligt föra in
a) koden ”T1”, om varorna befordras enligt förfarandet för extern
gemenskapstransitering,
b) koden ”T2”, om varorna befordras enligt förfarandet för intern
gemenskapstransitering i enlighet med artikel 165 i kodexen, utom i
de fall som avses i artikel 311 c,
c) koden ”T2F”, om varorna befordras enligt förfarandet för intern
gemenskapstransitering i enlighet med artikel 311 c.
Koderna ”T2” och ”T2F” skall bestyrkas med avgångstullkontorets
stämpel.
!B

3. Alla exemplar av CIM-fraktsedeln skall återlämnas till den berörda
personen.
4. De varor som avses i artikel 311 a skall hänföras till förfarandet för
intern gemenskapstransitering för hela transporten från avgångsstationen
i gemenskapen till bestämmelsestationen inom gemenskapens tullområde i enlighet med de bestämmelser som fastställs av varje
medlemsstat utan att CIM-fraktsedeln för varorna uppvisas vid avgångskontoret och utan anbringande av de etiketter som avses i artikel 417.
Denna befrielse skall dock inte gälla för CIM-fraktsedlar för varor som
omfattas av bestämmelserna i artikel "M18 artikel 843 3.
5. För de varor som avses i punkt 2 skall tullkontoret vid ankomststationen fungera som bestämmelsekontor. Om varorna övergår till fri
omsättning eller hänförs till ett annat tullförfarande vid en mellanliggande station, skall dock det kontor, som ansvarar för den stationen
fungera som bestämmelsekontor.
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Inga formaliteter behöver genomföras vid bestämmelsekontoret för de
varor som avses i artikel 311 a.
6. För den kontroll som avses i artikel 415 skall järnvägsbolagen i
bestämmelselandet hålla alla CIM-fraktsedlar för de transporter som
avses i punkt 4 tillgängliga för tullmyndigheterna i enlighet med de
bestämmelser som föreskrivs i ömsesidiga avtal med dessa myndigheter.
7. När gemenskapsvaror transporteras med järnväg från en plats i en
medlemsstat till en plats i en annan medlemsstat genom ett tredje lands
territorium som inte är ett EFTA-land, skall förfarandet för intern
gemenskapstransitering tillämpas. I detta fall gäller bestämmelserna i
punkt 4, punkt 5 andra stycket och punkt 6 i tillämpliga delar.
Artikel 420
Med beaktande av vilka åtgärder järnvägsbolagen tillämpar för
identifiering av varor skall avgångskontoret normalt inte försegla
transportmedlet eller kollina.
Artikel 421
1. I de fall som avses i artikel 419.5 första stycket skall järnvägsbolaget
i den medlemsstat som är ansvarig för bestämmelsekontoret sända
exemplar 2 och 3 av CIM-fraktsedeln till bestämmelsekontoret.
2. Bestämmelsekontoret skall genast återlämna exemplar 2 till järnvägsbolaget efter att ha stämplat det och behålla exemplar 3.
Artikel 422
1. Artiklarna 419 och 420 skall tillämpas för en transport som börjar i
gemenskapens tullområde och som skall avslutas utanför detta.
2. Tullkontoret vid den gränsstation där de varor som transiteras lämnar
gemenskapens tullområde skall fungera som bestämmelsekontor.
3. Inga formaliteter behöver genomföras vid bestämmelsekontoret.
Artikel 423
1. Om en transport börjar utanför gemenskapens tullområde och skall
avslutas inom detta område, skall tullkontoret vid den gränsstation där
varorna förs in i gemenskapens tullområde fungera som bestämmelsekontor.
Inga formaliteter behöver genomföras vid avgångskontoret.
!M4

2. Tullkontoret vid ankomststationen skall fungera som bestämmelsekontor. De formaliteter som fastställs i artikel 421 skall genomföras vid
bestämmelsekontoret.
3. Om varorna övergått till fri omsättning eller har hänförts till ett annat
tullförfarande vid en mellanliggande station, skall tullkontoret för den
stationen fungera som bestämmelsekontor. Detta tullkontor skall stämpla
blad 2 och 3 samt den ytterligare kopian av blad 3 som skickats av
järnvägsbolaget, och attestera dem med en av följande angivelser:
— ”Cleared”,
— ”Dédouané”,
— ”Verzollt”,
— ”Sdoganato”,
— ”Vrijgemaakt”,
— ”Toldbehandlet”,
— ”Εκτελων:σµνο”
— ”Despachado de aduana”,
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— ”Desalfandegado”.
Detta tullkontor skall utan dröjsmål återsända blad 2 och 3 till
järnvägsbolaget efter att ha stämplat dem och behålla den ytterligare
kopian av blad 3.
4. Det förfarande som avses i punkt 3 skall inte tillämpas på
punktskattebelagda varor som de definieras i artiklarna 3.1 och 5.1 i
rådets direktiv 92/12/EEG (1).
5. I det fall som avses i punkt 3 får de tullmyndigheter som är behöriga
avseende bestämmelsekontoret begära en kontroll i efterhand av de
attesteringar som på blad 2 och 3 har gjorts av de behöriga
tullmyndigheterna för den mellanliggande stationen.
!B

Artikel 424
1. Om en transport börjar och skall sluta utanför gemenskapens
tullområde, skall de tullkontor som anges i artiklarna 423.1 och 422.2
fungera som avgångs- respektive bestämmelsekontor.
2. Inga formaliteter behöver genomföras vid avgångs- eller bestämmelsekontoret.
Artikel 425
Varor som transporteras enligt artikel 423.1 eller 424.1 skall anses
befordrade enligt förfarandet för extern gemenskapstransitering, om inte
varornas gemenskapsstatus fastställs i enlighet med artikel 313-340.
Underavsnitt 2
Bestämmelser för varor som transporteras i stora containrar
!M12

Artikel 426
Om förfarandet för gemenskapstransitering är tillämpligt, skall formaliteterna enligt det förfarandet förenklas i enlighet med artiklarna
427-442 för varor som befordras av järnvägsbolagen i stora containrar
med transportföretag som mellanhand och med varorna upptagna i
transportintyg, i denna avdelning kallade ”TR-överlämningssedlar”.
Dessa transaktioner får inbegripa befordran av försändelser av transportföretag som använder andra transportmedel än järnväg till närmast
lämpliga järnvägsstation i förhållande till lastningsplatsen och från
närmast lämpliga järnvägsstation i förhållande till lossningsplatsen samt
alla sjötransporter under förflyttningen mellan dessa två stationer.
!B

Artikel 427
I artikel 426-442 används följande beteckningar med de betydelser som
här anges:
1. transportföretag: företag som bildats av järnvägsbolagen som ett
bolag med dem som medlemmar och som bildats för att transportera
gods i stora containrar som omfattas av TR-överlämningssedlar.
2. stor container: container enligt vad som definieras i artikel 670 g
som är
— så konstruerad att den kan förseglas ordentligt, om tillämpningen
av artikel 435 kräver detta,
— av en sådan storlek att den yta som avgränsas av de fyra nedersta
yttre hörnen är minst 7 m2.
(1) EGT nr L 76, 23.3.1992, s. 1.
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3. TR-överlämningssedel: dokument som är ett transportkontrakt med
vilket /sp/transportföretaget transporterar en eller flera storcontainrar
vid en internationell transport från en avsändare till en mottagare.
TR-överlämningssedeln skall innehålla ett löpnummer i det övre
högra hörnet, med vilket den kan identifieras. Detta nummer skall
bestå av åtta siffror och föregås av bokstäverna TR.
TR-överlämningssedeln skall bestå av följande blad i nummerordning:
— 1:

Exemplar för transportföretagets huvudkontor.

— 2:

Exemplar för transportföretagets nationella representant vid
bestämmelsestationen.

— 3A: Exemplar för tullens räkning.
— 3B: Exemplar för mottagarens räkning.
— 4:

Exemplar för transportföretagets huvudkontor.

— 5:

Exemplar för transportföretagets nationella representant vid
avgångsstationen.

— 6:

Exemplar för avsändarens räkning.

Varje exemplar av TR-överlämningssedeln med undantag av
exemplar 3A skall utefter den högra kanten ha en grön bård, som
är cirka 4 cm bred.
4. Specifikation över storcontainrar: nedan kallad ”specifikation”, är
ett dokument som bifogas den TR-överlämningssedel, i vilket den
ingår, och som avses omfatta sändningar av flera storcontainrar från
en enda avgångsstation till en enda bestämmelsestation, och som
används då tullformaliteterna genomförs vid dessa två stationer.
Specifikationen skall framställas i samma antal exemplar som den
TR-överlämningssedel som den avser.
Antalet specifikationer skall anges i det övre högra hörnet av
TR-överlämningssedeln i det fält som är reserverat för det
ändamålet.
Dessutom skall den tillämpliga TR-överlämningssedelns löpnummer
anges i det övre högra hörnet på varje specifikation.
!M12

5. ”Närmast lämpliga järnvägsstation” innebär den järnvägsstation eller
terminal som är belägen närmast lastnings- eller lossningsplatsen
och som är utrustad för att hantera stora containrar enligt punkt 2.
!B

Artikel 428
De TR-överlämningssedel som transportföretaget använder skall vara
likvärdig med
a) en T1-deklaration eller ett dokument, alltefter omständigheterna, för
varor som befordras enligt förfarandet för extern gemenskapstransitering,
b) en T2-deklaration eller ett dokument, alltefter omständigheterna, för
varor som befordras enligt förfarandet för intern gemenskapstransitering.
Artikel 429
1. I varje medlemsstat skall transportföretaget med hjälp av sin eller
sina nationella representanter se till att tullmyndigheterna för kontrollländamål får tillgång till bokföringen på företagets redovisningsavdelning(ar) eller till den bokföring som finns hos den eller de
nationella representanterna.
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2. På begäran av tullmyndigheterna skall transportföretaget eller dess
nationella representanter till dem genast överlämna alla dokument,
bokföringsuppgifter eller upplysningar om transportärenden som är
slutförda eller pågår och som dessa myndigheter anser att de bör se.
3. Om, i enlighet med artikel 428, TR-överlämningssedlar behandlas
som likvärdiga med T1- eller T2-deklarationer eller -dokument, skall
transportföretaget eller dess nationella representant(er)
a) underrätta bestämmelsetullkontoret om alla TR-överlämningssedlar
av vilka exemplar 1 har återsänts till tullkontoret utan tullens
påskrift,
b) underrätta avgångstullkontoret om alla TR-överlämningssedlar av
vilka exemplar 1 inte har återlämnats till tullkontoret och för vilka
det inte har kunnat fastställas, om försändelsen har uppvisats på rätt
sätt för bestämmelsetullkontoret eller exporterats från gemenskapens
tullområde till ett tredje land enligt artikel 437.
Artikel 430
1. För de transporter som avses i artikel 426 och som tagits emot av ett
transportföretag i en medlemsstat, skall järnvägsbolaget i den medlemsstaten vara huvudansvarig.
2. För de transporter som avses i artikel 426 och som tagits emot av ett
transportföretag i ett tredje land, skall järnvägsbolaget i den medlemsstat,
genom vilken varorna införs i gemenskapens tullområde, vara huvudansvarig.
Artikel 431
Om tullformaliteter behöver genomföras under transport med ett annat
transportmedel än järnväg till avgångsstationen eller från bestämmelsestationen, får endast en stor container omfattas av varje TR-överlämningssedel.
Artikel 432
Transportföretaget skall säkerställa att transporter som genomförs enligt
förfarandet för gemenskapstransitering identifieras med hjälp av etiketter
som har ett piktogram, av vilket en förlaga visas i bilaga 58. Etiketterna
skall fästas vid TR-överlämningssedeln och på den eller de stora
containrarna i fråga.
!M12

Den etikett som avses i första stycket får ersättas med en stämpel med
grönt bläck som återger det piktogram av vilket en förlaga visas i bilaga
58.
!B

Artikel 433
Om transportavtalet ändras enligt följande skall transportföretaget inte
fullfölja det ändrade avtalet utan avgångskontorets godkännande i förväg
i följande fall:
— Om en transport som skulle avslutas utanför gemenskapens
tullområde avslutas inom gemenskapen,
— Om en transport som skulle avslutas inom gemenskapens tullområde
avslutas utanför gemenskapen.
I övriga fall får transportföretaget fullfölja det ändrade avtalet. Företaget
skall genast underrätta avgångskontoret om den företagna ändringen.
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Artikel 434
1. Vid en transport för vilken förfarandet för gemenskapstransitering
tillämpas och som börjar och slutar inom gemenskapens tullområde,
skall TR-överlämningssedeln uppvisas vid avgångskontoret.
!M13

2. Avgångstullkontoret skall i det fält som är reserverat för tullens
anteckningar på blad 1, 2, 3A och 3B i TR-överlämningssedeln tydligt
ange
a) koden ”T1”, om varorna befordras enligt förfarandet för extern
gemenskapstransitering,
b) koden ”T2”, om varorna befordras enligt förfarandet för intern
gemenskapstransitering i enlighet med artikel 165 i kodexen, utom i
de fall som avses i artikel 311 c,
c) koden ”T2F”, om varorna befordras enligt förfarandet för intern
gemenskapstransitering i enlighet med artikel 311 c.
Koderna ”T2” och ”T2F” skall bestyrkas med avgångstullkontorets
stämpel.
3. Avgångstullkontoret skall i det fält som är reserverat för tullens
anteckningar på blad 1, 2, 3A och 3B på TR-överlämningssedeln ange
separata hänvisningar till varje container, beroende på vilka slags varor
de innehåller, och ange koden ”T1”, ”T2” respektive ”T2F” vid
hänvisningen till motsvarande container, när en TR-överlämningssedel
samtidigt omfattar
a) containrar som innehåller varor befordrade enligt förfarandet för
extern gemenskapstransitering,
b) containrar som innehåller varor befordrade enligt förfarandet för
intern gemenskapstransitering i enlighet med artikel 165 i kodexen,
utom i de fall som avses i artikel 311 c,
c) containrar som innehåller varor befordrade enligt förfarandet för
intern gemenskapstransitering i enlighet med artikel 311 c.
4. När i de fall som avses i punkt 3 listor över storcontainrar används,
skall separata listor upprättas för varje kategori av container och
hänvisningen till denna skall göras genom att löpnumret på listan eller
löpnumren på listorna anges i det fält som är reserverat för tullens
anteckningar på blad 1, 2, 3A och 3B på TR-överlämningssedeln.
Koderna ”T1”, ”T2” eller ”T2F” skall anges bredvid löpnumret eller
löpnumren på listan respektive listorna i enlighet med den kategori av
containrar som de hänför sig till.
!B

5. Alla exemplar av TR-överlämningssedeln skall återlämnas till den
berörda personen.
6. De varor som avses i artikel 311 a skall hänföras till förfarandet för
interna gemenskapstransiteringen för hela transporten i enlighet med
bestämmelser som fastställs av varje medlemsstat utan att TR-överlämningssedlar för varorna uppvisas vid avgångskontoret och utan anbringande av de etiketter som avses i artikel 432. Denna befrielse skall dock
inte gälla TR-överlämningssedel som upprättats för varor som omfattas
av bestämmelserna i artikel "M18 artikel 843 3.
7. För de varor som avses i punkt 2 skall TR-överlämningssedel
uppvisas vid bestämmelsekontoret, om varorna deklareras för övergång
till fri omsättning eller hänförs till ett annat tullförfarande.
Inga formaliteter behöver genomföras vid bestämmelsekontoret för de
varor som avses i artikel 311 a.
8. För den kontroll som avses i artikel 429 skall transportföretaget i
bestämmelselandet hålla alla TR-överlämningssedlar för de transporter
som avses i punkt 6 tillgängliga för tullmyndigheterna i enlighet med de
bestämmelser som föres- krivs i ömsesidiga avtal med dessa myndigheter.
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9. När gemenskapsvaror transporteras med järnväg från en plats i en
medlemsstat till en plats i en annan medlemsstat genom ett tredje lands
territorium som inte är ett EFTA-land, skall förfarandet för intern
gemenskapstransitering tillämpas. I detta fall gäller bestämmelserna i
punkt 6, punkt 7 andra stycket och punkt 8 i tillämpliga delar.
Artikel 435
Identifiering av varor skall säkerställas i enlighet med artikel 349.
Avgångskontoret skall dock normalt inte försegla stora containrar, om
järnvägsbolagen vidtar identifieringsåtgärder. Om förseglingar används,
skall detta uppges i det utrymme som är reserverat för tullens
anteckningar på exemplar 3A och 3B på TR-överlämningssedeln.
Artikel 436
1. I de fall som aves i artikel 434.7 första stycket skall transportföretaget överlämna exemplar 1, 2 och 3A av TR-överlämningssedeln till bestämmelsekontoret.
2. Bestämmelsekontoret skall genast påteckna exemplar 1 och 2 och
återlämna dem till transportföretaget och behålla exemplar 3A.
Artikel 437
1. Om en transport börjar inom gemenskapens tullområde och skall
avslutas utanför detta, skall artikel 434.1-5 och artikel 435 tillämpas.
2. Det tullkontor som ansvarar för den gränsstation där varorna lämnar
gemenskapens tullområde skall fungera som bestämmelsekontor.
3. Inga formaliteter behöver genomföras vid bestämmelsekontoret.
Artikel 438
1. Om en transport börjar utanför gemenskapens tullområde och skall
avslutas inom detta område, skall det tullkontor som ansvarar för den
gränsstation där varorna förs in i gemenskapens tullområde fungera som
avgångskontor. Inga formaliteter behöver genomföras vid avgångskontoret.
2. Det tullkontor där varorna uppvisas skall fungera som bestämmelsekontor.
De formaliteter som fastställs i artikel 436 skall genomföras vid
bestämmelsekontoret.
!M6

3. Om varorna övergår till fri omsättning eller hänförs till ett annat
tullförfarande vid en mellanliggande station, skall det tullkontor som
ansvarar för den stationen fungera som bestämmelsetullkontor. Detta
tullkontor skall stämpla blad 1, 2 och 3 A av den TR-överlämningssedel
som uppvisas av fraktföraren och förse dem med åtminstone en av
följande anteckningar:
— Despachado de aduana,
— Toldbehandlet,
— Verzollt,
— Εκτελωνισµενο,
— Cleared,
— Dédouané,
— Sdoganato,
— Vrijgemaakt,
— Desalfandegado,
— Tulliselvitetty,
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"C2 Tullklarerat 3.

Detta kontor skall utan dröjsmål återlämna blad 1 och 2 till fraktföraren,
sedan de stämplats, och behålla blad 3 A.
4. Föreskrifterna i artikel 423.4 och 423.5 skall gälla i tillämpliga delar.
!B

Artikel 439
1. Om en transport börjar och skall sluta utanför gemenskapens
tullområde, skall de tullkontor som anges i artiklarna 438.1 och 437.2
fungera som avgångs- respektive bestämmelsekontor.
2. Inga formaliteter behöver genomföras vid avgångs- eller bestämmelsekontoren.
Artikel 440
Varor som transporteras enligt artiklarna 438.1 eller 439.1 skall anses
befordrade enligt förfarandet för extern gemenskapstransitering, om inte
varornas gemenskapsstatus fastställs i enlighet med bestämmelserna i
artikel 313-340.
Underavsnitt 3
Andra bestämmelser
Artikel 441
1. Artikel 341.2 andra stycket och artikel 342-344 skall tillämpas för
alla lastspecifikationer som medföljer CIM-fraktsedeln eller TR-överlämningssedeln. Antalet sådana specifikationer skall anges i det fält som
är reserverat för uppgifter om bifogade dokument på CIM-fraktsedeln
eller TR-överlämningssedeln.
Dessutom skall lastspecifikationerna innehålla numret på den vagn som
CIM-fraktsedeln hänvisar till eller, om så är tillämpligt, numret på den
container som innehåller varorna.
2. För transporter som börjar inom gemenskapens tullområde och som
omfattar både varor som befordras enligt förfarandet för extern
gemenskapstransitering och varor som befordras enligt förfarandet för
intern gemenskapstransitering, skall separata lastspecifikationer upprättas; för varor som transporteras i storcontainrar och är upptagna på en
TR-överlämningssedel, skall dessa separata lastspecifikationer upprättas
för varje storcontainer som innehåller båda kategorierna av varor.
Löpnumren på lastspecifikationerna för var och en av de två kategorierna
av varor skall införas i det fält som är reserverat för varubeskrivning på
CIM-fraktsedeln eller TR-överlämningssedeln.
3. I de fall som anges i punkterna 1 och 2 och för de förfaranden som
föreskrivs i artikel 413-442, skall de lastspecifikationer som medföljer en
CIM-fraktsedel eller en TR-överlämningssedel utgöra en integrerad del
av detta och skall ha samma rättsliga verkan.
Originalen till dessa lastspecifikationer skall stämplas av avsändningsstationen.
Underavsnitt 4
Räckvidden för normalförfaranden och förenklade förfaranden
Artikel 442
1. Om förfarandet för gemenskapstransitering är tillämpligt, skall
bestämmelserna i artikel 412-441 inte utesluta att de förfaranden används
som föreskrivs i artikel 341-380, och bestämmelserna i artiklarna 415
och 417 eller 429 och 432 skall likväl gälla.
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2. I de fall som avses i punkt 1 skall en hänvisning till dokumenten för
gemenskapstransitering tydligt göras i det fält som är reserverat för
uppgifter om bifogade dokument vid det tillfälle då CIM-fraktsedeln
eller TR-överlämningssedeln upprättas. Hänvisningen skall för varje
använt dokument innefatta dokumenttyp, utfärdande kontor, dag och
registreringsnummer.
Dessutom skall exemplar 2 av CIM-fraktsedeln eller exemplar 1 och 2 av
TR-överlämningssedeln bestyrkas av det järnvägsbolag som ansvarar för
den sista järnvägsstationen som berörs av gemenskapstransiteringen.
Detta bolag skall bestyrka dokumentet, efter att ha förvissat sig om att
transporten av varorna omfattas av det eller de angivna dokumenten för
gemenskapstransitering.
3. Om en gemenskapstransitering genomförs med en TR-överlämningssedel enligt artikel 426-440, skall den CIM-fraktsedel som används
för transporten inte omfattas av punkterna 1 och 2 eller av artikel
413-425. CIM-fraktsedeln skall innehålla en tydlig hänvisning till
TR-överlämningssedeln i det fält som är reserverat för uppgifter om
bifogade dokument. Den hänvisningen skall inbegripa orden ”TR-överlämningssedel”, följt av serienumret.
KAPITEL 8
Särskilda bestämmelser om vissa transportsätt
Av s n i t t 1
Flygtransporter
Artikel 443
Förfarandet för gemenskapstransitering skall vara obligatoriskt för varor
som transporteras med flyg, om de lastas eller omlastas på en flygplats i
gemenskapen.
Artikel 444
1. Om, i enlighet med artikel 443, förfarandet för gemenskapstransitering är obligatoriskt för varor som transporteras med flyg från en
flygplats i gemenskapen, skall godsspecifikationen, under förutsättning
att den innehåller de uppgifter som föreskrivs i tillägg 3 till bilaga 9 i
Konventionen angående internationell civil luftfart, vara likvärdig med
en deklaration för gemenskapstransitering.
!M13

2. När transporten samtidigt omfattar dels varor som måste befordras
enligt förfarandet för extern gemenskapstransitering, dels varor som
måste befordras enligt förfarandet för intern gemenskapstransitering i
enlighet med artikel 311 c, skall varorna förtecknas på skilda
godsspecifikationer.
3. Den eller de godsspecifikationer som avses i punkterna 1 och 2 skall
innehålla en påteckning, som är daterad och undertecknad av flygbolaget
och som identifierar specifikationen som en deklaration för gemenskapstransitering och närmare anger tullstatus för de varor som den
omfattar. En godsspecifikation som är ifylld och undertecknad på detta
sätt skall vara likvärdig med en T1-deklaration eller en T2F-deklaration,
alltefter omständigheterna.
När en försändelse som är upptagen i en godsspecifikation består av
varor som redan är hänförda till ett transiteringsförfarande eller befordras
enligt föreskrifterna för aktiv förädling, tullager eller temporär import
skall flygbolaget ange koden ”TD” vid den posten i specifikationen. I
sådana fall skall flygbolaget även på motsvarande flygfraktsedel ange
koden ”TD” jämte uppgift om använt förfarande, referensnummer och
utfärdandedatum på transiterings- eller transportdokumentet, samt kontor
där det utfärdats.
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Den eller de godsspecifikationer som avses i punkterna 1 och 2 skall
innehålla följande uppgifter:
— Namnet på det flygbolag som transporterar varorna.
— Flygningens nummer.
— Datum för flygningen.
— Namnet på den flygplats där lastningen (avgångsflygplatsen) och
lossningen (bestämmelseflygplatsen) sker.
Varje försändelse i godsspecifikationen skall innehålla följande uppgifter:
— Numret på flygfraktsedeln
— Antal kollin
— Kort beskrivning av varorna eller om så är tillämpligt beteckningen
”consolidated”, eventuellt i förkortad form (likvärdigt med samlastning),
— Bruttovikten.
4. Ett flygbolag som transporterar varor åtföljda av de godsspecifikationer som avses i punkt 1-3 skall vara huvudansvarigt för transporten i
fråga.
5. Med undantag för de fall då flygbolaget har status som godkänd
avsändare i enlighet med artikel 398, skall de godsspecifikationer som
avses i punkt 1-3 uppvisas i två eller flera exemplar för påteckning av
tullmyndigheterna på avgångsflygplatsen, vilken skall behålla ett
exemplar.
Dessa myndigheter får, för kontrolländamål kräva, att alla flygfraktsedlar
för de försändelser som anges i godsspecifikationen uppvisas.
6. Det flygbolag som transporterar varorna skall underrätta tullmyndigheterna på bestämmelseflygplatsen om namnet avgångsflygplatsen eller avgångsflygplatserna.
Tullmyndigheterna på bestämmelseflygplatsen får frångå detta krav för
flygbolag för vilka det inte råder något tvivel om avgångsflygplatsen
eller avgångsflygplatserna, bl.a. på grund av den typ av flyglinjer eller de
geografiska områden som de berörda flygbolagen trafikerar.
7. Ett exemplar av den godsspecifikation som föreskrivs i punkt 1-5
skall uppvisas för tullmyndigheterna på bestämmelseflygplatsen. Dessa
myndigheter skall behålla ett exemplar av denna godsspecifikation.
8. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 7 får tullmyndigheterna
på bestämmelseflygplatsen för kontrolländamål, kräva, att godsspecifikationer för alla varor som lossas på flygplatsen uppvisas.
Dessa myndigheter får även, för kontrolländamål, kräva att flygfraktsedlarna för de försändelser som finns upptagna på godsspecifikationen
uppvisas.
9. Tullmyndigheterna på bestämmelseflygplatsen skall varje månad till
tullmyndigheterna på varje avgångsflygplats överlämna en förteckning
som upprättats av flygbolagen över de godsspecifikationer som avses i
punkt 1-3 och som uppvisats för dem under den föregående månaden.
Denna förteckning skall vara bestyrkt av tullmyndigheterna på
bestämmelseflygplatsen.
Varje godsspecifikation i denna förteckning skall innehålla följande
upplysningar:
— Godsspecifikationens referensnummer.
— Namnet (eventuellt förkortat) på det flygbolag som transporterade
varorna.
— Flygningens nummer
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— Datum för flygningen.
På villkor som tullmyndigheterna själva skall fastställa får de genom
bilaterala och multilaterala avtal ge flygbolagen tillstånd att själva
överlämna uppgifterna till tullmyndigheterna på varje avgångsflygplats, i
enlighet med första stycket. De tullmyndigheter som beviljar detta
tillstånd skall underrätta tullmyndigheterna i de andra medlemsstaterna
om detta.
I händelse av att oegentligheter upptäcks i samband med upplysningarna
om de godsspecifikationer som finns upptagna på denna förteckning,
skall bestämmelsekontoret underrätta avgångskontoret och särskilt
hänvisa till de flygfraktsedlar som avser varorna i fråga.
10. Tullmyndigheterna i medlemsstaterna får på begäran av de berörda
flygbolagen enligt bilaterala eller multilaterala avtal godkänna användning av förenklade förfarandet för gemenskapstransitering med användning av dataöverföringsteknik mellan de berörda flygbolagen i stället för
den godsspecifikation som avses i punkt 1.
11. a) För internationella flygbolag som antingen är etablerade i eller
har ett regionalt kontor i gemenskapens tullområde, skall det
förfarande för gemenskapstransitering som anges i punkt 1-9 på
begäran förenklas, om flygbolagen
— använder dataöverföringssystem för att överföra information
mellan avgångsflygplatser och bestämmelseflygplatser i
detta område, och
— uppfyller villkoren i b.
När tullmyndigheterna i den medlemsstat där flygbolaget är
etablerat erhåller en begäran, skall de underrätta tullmyndigheterna i de andra medlemsstaterna i vilkas territorier de avgångsoch bestämmelseflygplatser är belägna som är sammankopplade
via ett dataöverföringssystem.
Under förutsättning att inga invändningar har tagits emot inom
sextio dagar från dagen för underrättelsen, skall tullmyndigheterna godkänna det förenklade förfarande som beskrivs i c, med
beaktande av artikel 97.2 a i kodexen.
Detta tillstånd skall vara giltigt i alla berörda medlemsstater och
skall endast tillämpas vid transiteringar mellan de flygplatser
som anges i tillståndet.
b) Det förenklade förfarande som föreskrivs i c skall endast beviljas
flygbolag
— som utför ett betydande antal flygningar inom gemenskapen,
— som ofta sänder och mottager varor,
— vilkas manuella eller datoriserade bokföring ger tullmyndigheterna möjlighet att kontrollera deras verksamhet vid
avgång och ankomst,
— som inte har begått allvarliga eller upprepade överträdelser
av tull- eller skattelagstiftningen,
— som håller all bokföring tillgänglig för tullmyndigheterna,
— som förklarar sig vara fullt ansvariga inför tullmyndigheterna när det gäller att uppfylla sina förpliktelser och
samarbeta för att lösa alla fall av upptäckta överträdelser och
oegentligheter.
c) Det förenklade förfarandet skall tillämpas på följande sätt:
— Flygbolaget skall bevara uppgifter om status för alla
försändelser i sin bokföring.
— Den godsspecifikation vid avgångsflygplatsen som överförs
med dataöverföringsteknik skall användas som godsspecifikation vid bestämmelseflygplatsen.
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"C2 — Flygbolaget skall för varje post i godsspecifikationen ange koden ”T1” för varor som befordras enligt
förfarandet för extern gemenskapstransitering, koden ”TF”
3 för varor som befordras enligt förfarandet för intern
gemenskapstransitering enligt artikel 311 c och koden ”C”
för varor som varken befordras enligt förfarandet för extern
gemenskapstransitering eller enligt förfarandet för intern
gemenskapstransitering enligt artikel 311 c. När en försändelse som är upptagen i en godsspecifikation består av
varor som redan är hänförda till ett transiteringsförfarande
eller befordras enligt föreskrifterna för aktiv förädling,
tullager eller temporär import skall flygbolaget ange koden
”TD” vid den posten i specifikationen. I sådana fall skall
flygbolaget även på motsvarande flygfraktsedel ange koden
”TD” jämte uppgift om använt förfarande, referensnummer
och utfärdandedatum på transiterings- eller transportdokumentet, samt kontor där det utfärdats.
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— Förfarandet för gemenskapstransitering skall anses vara
avslutat när den dataöverförda godsspecifikationen har
gjorts tillgänglig för tullmyndigheterna på bestämmelseflygplatsen och varorna har uppvisats för dem.
— En utskrift av den dataöverförda godsspecifikationen skall
på begäran uppvisas för tullmyndigheterna på avgångs- och
bestämmelseflygplatsen.
— Tullmyndigheterna på avgångsflygplatsen skall i efterhand
utföra systemrevision, grundade på en analys av den
uppskattade risken.
— Tullmyndigheterna på bestämmelseflygplatsen skall genomföra systemrevisioner, grundade på en analys av den
uppskattade risken och om så behövs sända uppgifter om
dataöverförda godsspecifikationer till tullmyndigheterna på
avgångsflygplatsen för kontroll.
— Flygbolaget skall ansvara för identifiering och anmälan till
tullmyndigheterna av alla överträdelser och oegentligheter
som upptäcks vid bestämmelseflygplatsen.
— Tullmyndigheterna på bestämmelseflygplatsen skall inom
skälig tid anmäla alla överträdelser och oegentligheter till
tullmyndigheterna på avgångsflygplatsen.
— Dessa fall av överträdelser och oegentligheter får lösas
enligt förfaranden som flygbolagen och tullmyndigheterna
på bestämmelse- och av- gångsflygplatserna kommer överens om.
Artikel 445
Om, i enlighet med artikel 443, förfarandet för gemenskapstransitering är
obligatoriskt för varor som transporteras med flyg från en flygplats i
gemenskapen, skall bestämmelserna i artikel 444 inte utesluta, att någon
berörd person använder det förfarande för gemenskapstransitering som
fastställs i artikel 341-380. I det fallet skall det förfarande som anges i
artikel 444 inte tillämpas.
Av s n i t t 2
Sjötransporter
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Artikel 446
Förfarandet för gemenskapstransitering skall vara obligatoriskt för varor
som befordras sjövägen endast om de transporteras på ett fartyg på en
godkänd reguljär fartygslinje enligt artikel 313a.
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Artikel 447
1. För varor som i enlighet med artikel 446 hänförs till ett
transiteringsförfarande skall säkerhet ställas för att säkerställa betalningen av tullskuld och andra avgifter som kan uppkomma för varorna.
2. För de förfaranden som avses i artikel 448 är det inte nödvändigt att
ställa säkerhet.
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Artikel 448
1. Om, i enlighet med artikel 446, förfarandet för gemenskapstransitering är obligatoriskt för varor som transporteras sjövägen från en
hamn i gemenskapen, får tullmyndigheterna i medlemsstaterna på
begäran av de berörda rederierna och med beaktande av de villkor som
fastställs i punkt 2-10 förenkla förfarandet för gemenskapstransitering
och tillåta att godsspecifikation för dessa varor används som deklaration
eller dokument för gemenskapstransitering.
2. "M13 När tullmyndigheterna i den medlemsstat där rederiet är
etablerat eller representerat erhåller en begäran skall de underrätta
tullmyndigheterna i de andra medlemsstater på vilkas territorier avgångsoch bestämmelsehamnarna är belägna. 3
Under förutsättning att inga invändningar tagits emot inom sextio dagar
från dagen för underrättelsen, skall tullmyndigheterna ge tillstånd till det
berörda rederiet. Tillståndet skall vara giltigt i alla berörda medlemsstater som ett bilateralt eller multilateralt avtal enligt artikel 97.2 i
kodexen.
Om detta tillstånd inte lämnas, skall förfarandet för gemenskapstransitering som fastställs i artikel 341-380 tilllämpas.
Bestämmelserna i denna artikel skall inte hindra någon berörd person,
inbegripet rederier som har beviljats tillstånd, från att använda de
förfaranden för gemenskapstransitering som fastställs i artikel 341-380
om så är lämpligt.
3. Det tillstånd som avses i punkt 1 skall beviljas endast till rederier
— vilkas redovisning gör det möjligt för tullmyndigheterna att
kontrollera deras verksamhet,
— som inte har begått allvarliga eller upprepade överträdelser av tulleller skattelagstiftningen,
— som använder godsspecifikation
— som är utformat efter en förlaga som åteminstone innehåller
uppgifter om det berörda rederiets namn och fullständiga adress,
fartygets identitet, lastningsplats, lossningsplats, en hänvisning
till konossementet och för varje försändelse kollinas antal,
varubeskrivning, bruttovikt i kilogram och, om så är tillämpligt,
containrarnas identifieringsnummer,
— som lätt kan kontrolleras och användas av tullmyndigheterna,
— som kan uppvisas vederbörligen ifyllda och undertecknade för
tullmyndigheterna, innan det fartyg avgår som de hänvisar till.
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4. Det tillstånd som avses i punkt 1 skall föreskriva att om transporten
avser både varor som måste befordras enligt förfarandet för extern
gemenskapstransitering och varor som måste befordras enligt förfarandet
för intern gemenskapstransitering enligt artikel 311 c, skall dessa varor
anges i separata godsspecifikationer.
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5. Den eller de godsspecifikationer som avses i punkterna 1 och 3 skall
innehålla en påteckning, daterad och undertecknad av rederiet, som
identifierar dem som deklarationer för gemenskapstransitering och
närmare anger tullstatus för de varor som de omfattar. En godsspecifikation som är ifylld och undertecknad på detta sätt skall vara
likvärdig med en T1-deklaration eller en T2F-deklaration, alltefter
omständigheterna.
När en försändelse som är upptagen i en godsspecifikation består av
varor som redan är hänförda till ett transiteringsförfarande eller befordras
enligt föreskrifterna för aktiv förädling, tullager eller temporär import
skall rederiet ange koden ”TD” vid den posten i specifikationen. I sådana
fall skall rederiet även på konossementet eller motsvarande kommersiella dokument ange koden ”TD” jämte uppgift om använt förfarande,
referensnummer och utfärdandedatum på transiterings- eller transportdokumentet, samt kontor där det utfärdats.
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6. Ett rederi som transporterar varor åtföljda av de godsspecifikationer
som avses i punkt 1-4 skall vara den huvudansvarige för transporten i
fråga.
7. Med undantag för de fall då rederiet har status som godkänd
avsändare i enlighet med artikel 398, skall de godsspecifikationer som
avses i punkt 1-4 uppvisas i två eller flera exemplar för påteckning av
tullmyndigheterna i avgångshamnen, vilka skall behålla ett exemplar.
8. De godsspecifikationer som föreskrivs i punkt 1-4 skall uppvisas för
påteckning av tullmyndigheterna i bestämmelsehamnen. Dessa myndigheter skall behålla ett exemplar av godsspecifikationen, för att varorna
om så behövs skall kunna placeras under tullövervakning.
9. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 8 får tullmyndigheterna
i bestämmelsehamnen, för kontrolländamål, kräva, att godsspecifikationer och konossement för alla varor som lossas i hamnen uppvisas.
10. Tullmyndigheterna i bestämmelsehamnen skall varje månad till
tullmyndigheterna i varje avgångshamn överlämna en förteckning som
upprättats av rederierna eller deras representanter över de godsspecifikationer som avses i punkt 1-4 och som uppvisats under den
föregående månaden. Denna förteckning skall vara bestyrkt av tullmyndigheterna i bestämmelsehamnen.
För varje godsspecifikation i denna förteckning skall följande upplysningar anges:
— Godsspecifikationens referensnummer.
— Namnet (eventuellt förkortat) på det rederi som transporterade
varorna.
— Datum för sjötransporten.
Om oegentligheter upptäcks i uppgifterna om godsspecifikationerna på
denna förteckning, skall bestämmelsekontoret underrätta avgångskontoret och särskilt hänvisa till de konossement som avser varorna i fråga.
11. a)

"M13 För internationella rederier som antingen är etablerade
eller representerade i gemenskapens tullområde och uppfyller
villkoren i b, får det förfarande för gemenskapstransitering som
anges i punkterna 1-10 på begäran förenklas ytterligare. 3
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När en begäran inkommit skall tullmyndigheterna i den
medlemsstat där begäran inlämnats underrätta tullmyndigheterna
i de andra medlemsstater på vilkas territorier de planerade
avgångs- och bestämmelsehamnarna är belägna.
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Under förutsättning att inga invändningar har tagits emot inom
sextio dagar från dagen för underrättelsen, skall tullmyndigheterna godkänna det förenklade förfarande som beskrivs i c, med
beaktande av artikel 97.2 a i kodexen.
Detta tillstånd skall vara giltigt i alla berörda medlemsstater och
skall endast tillämpas vid transiteringar mellan de hamnar som
anges i tillståndet.
b) Det förenklade förfarande som anges i c skall endast beviljas
rederier
— som har tillstånd att använda godsspecifikationer i enlighet
med bestämmelserna i denna artikel,
— som utför ett betydande antal sjötransporter på godkända
rutter inom gemenskapen,
— som ofta sänder och tar emot varor,
— som förklarar sig vara fullt ansvariga inför tullmyndigheterna när det gäller att uppfylla sina förpliktelser och
samarbeta för att lösa alla fall av upptäckta överträdelser och
oegentligheter.
c) Det förenklade förfarandet skall tillämpas på följande sätt:
— Rederiet skall bevara uppgifter om status för alla försändelser i sin bokföring och för kopior av godsspecifikationerna.
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— Rederiet skall för varje post i godsspecifikationen ange
koden ”T1” för varor som befordras enligt förfarandet för
extern gemenskapstransitering, koden ”TF” för varor som
befordras enligt förfarandet för intern gemenskapstransitering enligt artikel 311 c och koden ”C” för varor som varken
befordras enligt förfarandet för extern gemenskapstransitering eller enligt förfarandet för intern gemenskapstransitering enligt artikel 311 c. När en försändelse som är upptagen
i en godsspecifikation består av varor som redan är hänförda
till ett transiteringsförfarande eller befordras enligt föreskrifterna för aktiv förädling, tullager eller temporär import
skall rederiet ange koden ”TD” vid den posten i specifikationen. I sådana fall skall rederiet även på konossementet
eller motsvarande kommersiella dokument ange koden
”TD” jämte uppgift om använt förfarande, referensnummer
och utfärdandedatum på transiterings- eller transportdokumentet, samt kontor där det utfärdats.
!B

— Förfarandet för gemenskapstransitering skall anses vara
avslutat, när godsspecifikationen och varorna uppvisas för
tullmyndigheterna i bestämmelsehamnen,
— Tullmyndigheterna i avgångshamnen skall i efterhand utföra
systemrevisioner grundade på en analys av den uppskattade
risken.
— Tullmyndigheterna i bestämmelsehamnen skall utföra systemrevision grundade på en analys av den uppskattade
risken, och om så behövs sända uppgifter om dataöverförda
godsspecifikationer till tullmyndigheterna i avgångshamnen
för kontroll.
— Rederiet skall ansvara för identifiering och anmälan till
tullmyndigheterna av alla överträdelser och oegentligheter
som upptäcks i bestämmelsehamnen.
— Tullmyndigheterna i bestämmelsehamnen skall inom skälig
tid anmäla alla överträdelser och oegentligheter till tullmyndigheterna i avgångshamnen.
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Av s n i t t 3
Transport via rörledning
Artikel 450
1. Om förfarandet för gemenskapstransitering tillämpas, skall formaliteterna för förfarandet anpassas i enlighet med punkt 2-6 för varor som
transporteras via rörledning.
2. Varor som transporteras via rörledning skall omfattas av förfarandet
för gemenskapstransitering
— vid ankomsten till gemenskapens tullområde beträffande varor som
införs i området via rörledning,
— vid införandet i rörledningssystemet beträffande varor som redan
finns inom gemenskapens tullområde.
Varornas status som gemenskapsvaror skall om så behövs fastställas i
enlighet med artikel 313-340.
3. Den huvudansvarige för de i punkt 2 angivna varorna, skall vara den
driftsansvarige för den rörledning som är anlagd i den medlemsstat,
genom vars territorium varorna införs till gemenskapens tullområde eller
den driftsansvarige för rörledningen i den medlemsstat där överföringen
startar.
4. Vid tillämpningen av artikel 96.2 i kodexen skall den driftsansvarige
för en rörledning som är anlagd i en medlemsstat genom vars territorium
varorna transporteras via rörledning anses vara transportör.
5. Gemenskapstransiteringen skall anses vara avslutad, när de varor
som transporteras via rörledning ankommer till mottagarens anläggning
eller tas emot i en mottagares distributionsnät och registreras i hans
bokföring.
6. De företag som deltar i transporten av varorna skall föra räkenskaper
och göra dem tillgängliga för tullmyndigheterna för varje kontroll de
finner nödvändig i samband med de förfaranden för gemenskapstransitering som avses i punkt 2-4.
KAPITEL 9
Transport enligt förfarandet med TIR-carnet eller ATA-carnet
Av s n i t t 1
Gemensamma bestämmelser
Artikel 451
1. Vid tillämpningen av bestämmelserna om användning av TIR-carnet
eller ATA-carnet skall gemenskapens tullområde anses utgöra ett enda
territorium när varor i enlighet med artiklarna 91.2 b och c och 163.2 b i
kodexen transporteras från en plats i gemenskapens tullområde till en
annan
— enligt förfarandet för internationell transport av varor upptagna i en
TIR-carnet (TIR-konventionen),
— med användning av en ATA-carnet (ATA-konventionen).
2. Vid användning av ATA-carneter som transiteringsdokument förstås
med beteckningen transitering transport av varor från ett tullkontor
beläget i gemenskapens tullområde till ett annat tullkontor i samma
område.
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Artikel 452
Om varorna under en transport från en plats i gemenskapens tullområde
till en annan plats transporteras genom ett tredje lands territorium, skall
kontrollerna och formaliteterna i samband med TIR- eller ATA-förfarandet genomföras på de platser där varorna temporärt lämnar
gemenskapens tullområde och där de återinförs till det området.
Artikel 453
1. Varor som transporteras upptagna i en TIR-carnet eller en ATAcarnet inom gemenskapens tullområde skall anses vara icke-gemenskapsvaror, såvida inte deras gemenskapsstatus vederbörligen fastställs.
!M7

2. De i punkt 1 angivna varornas gemenskapsstatus skall fastställas i
enlighet med artiklarna 314-324 eller, i förekommande fall, artiklarna
325-334 inom de gränser som föreskrivs i artikel 326.
!B

Artikel 454
1. Denna artikel skall tillämpas utan att det påverkar de särskilda
bestämmelserna i TIR- och ATA-konventionerna om de garanterade
sammanslutningarnas ansvar vid användning av en TIR-carnet eller en
ATA-carnet.
2. Om det upptäcks att en överträdelse eller oegentlighet har begåtts i
en viss medlemsstat under eller i samband med en transport som
genomförts med en TIR-carnet eller en transitering som genomförts med
en ATA-carnet, skall den medlemsstaten uppbära tullar och andra
avgifter som i förekommande fall skall tas ut i enlighet med
gemenskapsbestämmelser eller nationella bestämmelser, utan att det
påverkar eventuella straffrättsliga åtgärder.
3. Om det inte är möjligt att fastställa inom vilket territorium
överträdelsen eller oegentligheten har begåtts, skall den anses ha blivit
begången i den medlemsstat där den upptäcktes, såvida inte tullmyndigheterna på ett tillfredsställande sätt inom den period som anges i
artikel 455.1 kan förses med bevis för att transporten har genomförts
enligt föreskrifterna eller var överträdelsen eller oegentligheten faktiskt
har begåtts.
Om inget bevis kan ges och denna överträdelse eller oegentlighet därför
anses ha skett i den medlemsstat där den upptäcktes, skall den
medlemsstaten uppbära tullar och andra avgifter för varorna i fråga i
enlighet med gemenskapsbestämmelser eller nationella bestämmelser.
Om den medlemsstat där denna överträdelse eller oegentlighet faktiskt
begicks fastställs vid ett senare tillfälle, skall de tullar och andra avgifter
(med undantag av den som uppburits enligt andra stycket som
gemenskapens egna intäkter) som varorna är belagda med i den
medlemsstaten återlämnas till denna av den medlemsstat som ursprungligen hade uppburit dem. I detta fall skall eventuella överskjutande
belopp återbetalas till den person som ursprungligen betalade avgifterna.
Om summan av de tullar och andra avgifter som ursprungligen påförts
och sedan återbetalats av den medlemsstat som hade uppburit dem är
lägre än summan av de tullar och andra avgifter som skall betalas i den
medlemsstat där överträdelsen eller oegentligheten faktiskt begicks, skall
denna medlemsstat ta ut skillnaden i enlighet med gemenskapsbestämmelser och nationella bestämmelser.
Medlemsstaternas tullförvaltningar skall vidta nödvändiga åtgärder för
att bekämpa alla överträdelser eller oegentligheter och beivra dem
effektivt.
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Artikel 455
1. Om det upptäcks att en överträdelse eller oegentlighet har begåtts
under eller i samband med en transport som genomförs med en
TIR-carnet eller en transitering med en ATA-carnet, skall tullmyndigheterna anmäla detta till innehavaren av TIR-carneten eller ATAcarneten och den garanterande sammanslutningen inom den period som
föreskrivs i artikel 11.1 i TIR-konventionen eller i artikel 6.4 i
ATA-konventionen, alltefter omständigheterna.
2. Bevis för att transporten har genomförts enligt föreskrifterna med en
TIR-carnet eller en ATA-carnet enligt i artikel 454.3 första stycket skall
ges inom den period som föreskrivs i artikel 11.2 i TIR-konventionen
eller i artikel 7.1 och 7.2 i ATA-konventionen, alltefter omständigheterna
3. Detta bevis får överlämnas på ett för tullmyndigheterna tillfredsställande sätt, bl.a. genom
!M10

3. Det bevis som avses i punkt 2 skall framläggas, på ett för
tullmyndigheten tillfredsställande sätt genom
a) uppvisande av ett av tullmyndighet bestyrkt tull- eller handelsdokument av vilket det framgår att ifrågavarande varor uppvisats för
bestämmelsekontoret; dokument skall innehålla de uppgifter som
behövs för att identifiera varorna, eller
b) uppvisande av ett tulldokument eller en avskrift eller fotokopia av
det, varav det framgår att varorna hänförts till ett tullförfarande i
tredje land. Avskriftens eller fotokopians överensstämmelse med
originalet skall intygas antingen av det organ som påtecknade det
ursprungliga dokumentet eller av myndighet i det tredje landet i
fråga eller av myndighet i en medlemsstat. Dokumentet skall
innehålla de uppgifter som behövs för att identifiera varorna, eller
c) bevis enligt artikel 8 i ATA-konventionen, när det gäller den
konventionen.
!B

Av s n i t t 2
Bestämmelser om förfarandet med TIR-carnet
Artikel 456
Vid tillämpningen av artikel 1 h i TIR-konventionen förstås med
beteckningen mellanliggande tullkontor varje tullkontor, vid vilket ett
vägfordon, en fordonskombination eller en container enligt definitionen i
TIR-konventionen införs till eller utförs från gemenskapens tullområde
under en TIR-transport.
Artikel 457
För en försändelse som införs till gemenskapens tullområde eller
påbörjas från ett avgångstullkontor som ligger i gemenskapens tullområde skall vid tillämpningen av artikel 8.4 i TIR-konventionen den
garanterande sammanslutningen bli eller vara ansvarig inför tullmyndigheterna i varje medlemsstat vars territorium TIR-transporten
kommer in i fram till den plats, där den lämnar gemenskapens tullområde
eller fram till bestämmelsekontoret i detta område.
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Artikel 457a
När en medlemsstats tullmyndigheter med stöd av föreskrifterna i artikel
38 i TIR-konventionen beslutar att utesluta en person från TIR-förfarandet, skall detta beslut tilllämpas i gemenskapens hela tullområde.
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För det ändamålet skall medlemsstaten underrätta de andra medlemsstaterna och kommissionen om sitt beslut jämte uppgift om dag från
vilken beslutet tillämpas.
Detta beslut skall gälla alla TIR-carneter som företes för tullkontor för
godtagande.
!M10

Artikel 457b
1. När en TIR-sändning upptar samma varor som dem, på vilka artikel
362 tillämpas, eller när tullmyndigheterna anser det nödvändigt, kan
avgångskontoret/infartskontoret föreskriva färdväg för sändningen.
Färdvägen får, på begäran av carnetinnehavaren, ändras endast av
tullmyndigheterna i den medlemsstat där sändningen befinner sig under
den föreskrivna transporten. Tullmyndigheterna skall göra tillämpliga
anteckningar på TIR-carneten och utan dröjsmål underrätta tullmyndigheten på avgångskontoret/infartskontoret.
Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att verka mot alla
överträdelser och oegentligheter och belägga dessa med kraftfulla
påföljder.
2. I händelse av force majeure får fraktföraren avvika från den
föreskrivna färdvägen. Sändningen och TIR-carneten skall utan dröjsmål
visas upp för närmaste tullmyndighet i den medlemsstat där sändningen
finns. Tullmyndigheten skall utan dröjsmål underrätta avgångskontoret/
infartskontoret och göra tillämpliga anteckningar på TIR-carneten.
!B

Av s n i t t 3
Bestämmelser om förfarandet med ATA-carnet
Artikel 458
1. Tullmyndigheterna skall utse ett samordningskontor i varje medlemsstat som skall ansvara för alla åtgärder som gäller överträdelser eller
oegentligheter i samband med ATA-carneter.
Dessa myndigheter skall underrätta kommissionen om de samordningskontor som de utsett och om deras fullständiga adresser. En förteckning
över dessa kontor skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas
officiella tidning, serie C.
2. För att bestämma vilken medlemsstat som skall ansvara för uppbörd
av eventuella tullar och andra avgifter skall den medlemsstat i vilken det
upptäcks att en överträdelse eller oegentlighet begåtts under en
transitering, genomförd med en ATA-carnet enligt i artikel 454.3, andra
stycket anses vara den medlemsstat där varorna påträffades eller, om de
inte har påträffats, den medlemsstat vars samordningskontor innehar den
senaste kupongen ur denna carnet.
Artikel 459
1. Om tullmyndigheterna i en medlemsstat fastställer att en tullskuld
har uppstått skall ett krav så snart som möjligt sändas till den
garanterande sammanslutning som medlemsstaten är ansluten till. Om
skulden har uppstått på grund av att de varor som omfattas av
ATA-carneten inte har återexporterats eller hänförts till en godkänd
tullbehandling inom de perioder som fastställs i ATA-konventionen, skall
detta krav sändas tidigast tre månader efter den dag då giltighetstiden för
carneten går ut.
2. Det samordningskontor som reser kravet skall om möjligt samtidigt
sända ett informationsformulär upprättat i enlighet med den förlaga som
visas i bilaga 59, till det samordningskontor, under vars jurisdiktion
kontoret för den temporära införseln är beläget.
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Detta informationsformulär skall åtföljas en kopia av den kupong i
carneten som inte är färdigbehandlad, om samordningskontoret är i
besittning av detta. Informationsformulär får även användas så snart det
bedöms vara nödvändigt.
Artikel 460
1. Storleken av de tullar och avgifter som uppstår på grund av det krav
som avses i artikel 459 skall beräknas med hjälp av den förlaga till
avgiftsformulär som visas i bilaga 60 och som skall fyllas i i enlighet
med de bifogade anvisningarna.
Avgiftsformuläret får sändas senare än kravet, men inte senare än tre
månader efter kravet och under alla omständigheter inte senare än sex
månader efter den dag då tullmyndigheterna påbörjade förfarandet för
uppbörd av tullskulden.
2. I enlighet med artikel 461 och enligt vad som föreskrivs i den skall
översändandet av detta formulär till en garanterande sammanslutning av
den tullmyndighet som denna sammanslutning är förbunden med inte
befria de andra garanterande sammanslutningarna i gemenskapen från
förpliktelsen att betala tullar och andra avgifter, om det upptäcks att
överträdelsen eller oegentligheten begåtts i en annan medlemsstat än
den, i vilken förfarandena inleddes.
3. Avgiftsformuläret skall allt efter vad som behövs ifyllas i två eller tre
exemplar. Det första exemplaret är avsett för den garanterande
sammanslutning som är förbunden med tullmyndigheterna i den
medlemsstat där kravet reses. Det andra exemplaret skall behållas av
det samordningskontor som utfärdade det. Om så behövs skall det
utfärdande kontoret sända det tredje exemplaret till det samordningskontor, under vars jurisdiktion kontoret för temporär införsel är beläget.
Artikel 461
1. Om det fastställs att överträdelsen eller oegentligheten begåtts i en
annan medlemsstat än den i vilken förfarandena inleddes, skall
samordningskontoret i den första medlemsstaten avsluta ärendet för sitt
vidkommande.
2. För att avsluta ärendet skall det till samordningskontoret i den andra
medlemsstaten sända de uppgifter som det innehar och om så behövs
återbetala till den garanterande sammanslutning som det är förbundet
med de belopp som den sammanslutningen eventuellt har deponerat eller
betalat i förväg.
Ärendet skall dock endast avslutas, om samordningskontoret i den första
medlemsstaten erhåller ett intyg från samordningskontoret i den andra
medlemsstaten, som visar att uppbördsförfaranden har inletts i den
senare medlemsstaten i enlighet med bestämmelserna i ATA-konventionen. Detta intyg skall upprättas i enlighet med den förlaga som visas i
bilaga 61.
3. Samordningskontoret i den medlemsstat där överträdelsen eller
oegentligheten begicks skall överta uppbördsförfarandena och om så
behövs från den garanterande sammanslutning som det är förbundet med
uppbära de tullar och andra avgifter som skall betalas enligt de gällande
satserna i den medlemsstat där detta kontor är beläget.
4. Uppbördsförfarandena skall överföras inom ett år, räknat från den
dag då carneten upphör att gälla under förutsättning att betalningen inte
har blivit definitiv enligt artikel 7.2 eller 7.3 i ATA-konventionen. Om
denna tidsgräns överskrids skall i artikel 454.3 tredje och fjärde stycket
tillämpas.
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KAPITEL 10
Transport enligt förfarandet med formulär 302
Artikel 462
1. Om varor transporteras från en plats i gemenskapens tullområde till
en annan i enlighet med artiklarna 91.2 e och 163.2 e i kodexen med
formulär 302, som fastställts enligt konventionen mellan parterna i det
nordatlantiska fördraget om deras styrkors status, undertecknas i London
den 19 juni 1951, skall gemenskapens tullområde anses utgöra ett enda
territorium vid tillämpningen av de bestämmelser som styr användningen
av detta formulär för sådana transporter.
2. Om under en transport enligt punkt 1 varor transporteras genom ett
tredje lands territorium, skall de kontroller och formaliteter som gäller
för formulär 302 genomföras vid de platser där varorna temporärt lämnar
gemenskapens tullområde och där de återinförs till det tullområdet.
3. Om det upptäcks att en överträdelse eller oegentlighet har begåtts en
viss medlemsstat under eller i samband med en transport som genomförts
med ett formulär 302, skall den medlemsstaten uppbära de tullar och
andra avgifter som i förekommande fall skall tas ut i enlighet med
gemenskapsbestämmelser eller nationella bestämmelser, utan att det
påverkar eventuella straffrättsliga åtgärder.
4. Artikel 454.3 skall gälla i tillämpliga delar.
!M18
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AVDELNING III
TULLFÖRFARANDEN MED EKONOMISK VERKAN

KAPITEL 1
Gemensamma bestämmelser
Av s n i t t 1
Definitioner
Artikel 496
I denna avdelning används följande beteckningar med de betydelser som
här anges:
a) kontrollkontor: tullkontor som är bemyndigat av de tullmyndigheter i
varje medlemsstat som utfärdar tillståndet att övervaka det förfarande som anges i tillståndet.
b) anmälningskontor: det eller de tullkontor som är bemyndigade av de
tullmyndigheter i medlemsstater som utfärdade tillståndet att ta emot
deklarationer med anmälan om hänförsel av varor till det eller de
förfaranden som anges i tillståndet.
c) avslutningskontor: det eller de tullkontor som anges av tullmyndigheter i medlemsstater som utfärdade tillståndet är bemyndigat att ta emot deklarationer genom vilka varor efter att ha hänförts
till ett tullförfarande med ekonomisk verkan tilldelas en av tullen
godkänd tullbehandling i enlighet med vad som anges i tillståndet.
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Av s n i t t 2
Tillstånd att använda förfarandet — normalt förfarande
Artikel 497
1. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 3 och artiklarna 568,
656, 695 och 760 skall en ansökan om tillstånd att använda ett
tullförfarande med ekonomisk verkan (inbegripet ansökningar om
tillstånd att driva ett tullager eller använda tullagerförfarandet), nedan
kallad ”ansökan”, upprättas skriftligen.
Ansökan skall överensstämma med den tillämpliga förlaga som visas i
bilaga 67. Sökanden skall i ansökan lämna alla upplysningar som begärs
enligt de olika rubriker som är förtecknade i förlagan med rubriknummer
enligt bilagorna 67/A till 67/E, inbegripet anvisningen. Texten i
anvisningarna behöver dock inte återges i ansökan. Ansökningarna skall
undertecknas och dateras.
Om de utsedda tullmyndigheterna anser att de uppgifter som lämnas i
ansökan är otillräckliga, skall ingenting i denna punkt vare sig hindra att
de begär att sökanden lämnar kompletterande upplysningar eller att de
begär andra upplysningar som behövs för tillämpning av bestämmelser
på andra områden än de områden som ingår i denna avdelning.
2. Ansökan skall hänvisa till och åtföljas av original eller kopior av alla
bevis eller dokument som avser uppgifter som skall lämnas i ansökan och
som behöver uppvisas för att ansökan skall kunna bedömas. Ansökan får
åtföljas av ytterligare blad om mera utförliga upplysningar skall lämnas.
Alla dessa dokument, bevis eller ytterligare blad skall utgöra en
integrerad del av aktuell ansökan. Antalet bilagor skall anges på ansökan.
3. Tullmyndigheterna får från fall till fall tillåta tillståndshavaren att
skriftligen ansöka om förnyelse eller ändring av tillståndet med uppgifter
om det föregående tillståndet och eventuella ändringar som behöver
göras.
4. Utan att det påverkar tillämpningen av de förenklade förfaranden
som föreskrivs i artiklarna 568, 656, 695 och 760 skall en ansökan
avvisas om den inte uppfyller de krav som fastställs i denna artikel och
inte inges i enlighet med artiklarna 509, 555, 651, 691 och 750.
Artikel 498
Inlämnandet av en ansökan undertecknad av den sökande skall innebära
att den berörda personen önskar använda det tullförfarande som ansökan
gäller, utan att det påverkar eventuella straffrättsliga bestämmelser, och
han skall enligt de gällande bestämmelserna i medlemsstaterna ansvara
för att
— de uppgifter som lämnas i deklarationen är riktiga,
— de dokument som bifogas är äkta, och
— alla förpliktelser i samband med det begärda tullförfarandet kommer
att uppfyllas.
Artikel 499
1. Innan de tullmyndigheter som är behöriga att utfärda ett tillstånd gör
detta, skall de övertyga sig om, att alla villkor som krävs för att
tillståndet skall beviljas är uppfyllda.
2. Ett tillstånd skall inte beviljas, om ansökan inte kan tas emot enligt
artikel 497.4.
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Artikel 500
1. Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 568, 656, 695 och
760 skall ett tillstånd att få använda ett tullförfarande med ekonomisk
verkan enligt artikel 85 i kodexen (inbegripet tillstånd att driva ett
tullager eller använda tullagerförfarandet) upprättas på ett formulär som
överensstämmer med de tillämpliga bestämmelserna i bilagorna 68/A till
68/E. Det skall undertecknas och dateras.
2. Sökanden skall underrättas om att tillståndet har utfärdats.
3. Utan att det påverkar de möjligheter till undantag som föreskrivs i
artiklarna 556.1 och 751.1 skall tillstånden börja gälla samma dag som
de utfärdas.
4. Tillstånden får omfatta ett eller flera hänföranden till förfarandet i
fråga, beroende på omständigheterna.
5. Utan hinder av punkt 1 får tullmyndigheterna, när det gäller
förnyelse eller ändring av ett tillstånd som tidigare utfärdats efter en
ansökan som ingetts i enlighet med artikel 497.3, från fall till fall
antingen besluta att ge anvisning om vilka fält som skall ändras genom
hänvisning till det tillstånd som ändras eller utfärda ett nytt tillstånd.
Artikel 501
1. Om någåt av villkoren för beviljande av ett tillstånd inte är uppfyllt,
skall tullmyndigheterna avslå ansökan.
2. Beslutet att avslå en ansökan skall meddelas skriftligen och
överlämnas till den sökande i enlighet med artikel 6.3 i kodexen.
Artikel 502
1. Tullmyndigheterna skall behålla ansökningarna och deras bilagor
tillsammans med alla tillstånd som utfärdats.
2. Om ett tillstånd beviljas, skall ansökan, bilagorna och tillståndet
bevaras under minst tre år från utgången av det ka- lenderår då tillståndet
löper ut eller, om tillståndet avser drift av ett tullager eller användning av
tullagerförfarandet, under minst tre år från slutet av det kalenderår då
tillståndet upphävs eller återkallas.
"C1 Om en ansökan avslås eller ett tillstånd upphävs eller
3.
återkallas, skall ansökan och, antingen beslutet om avslag 3 av ansökan
eller tillståndet, alltefter omständigheterna, samt alla bilagor bevaras
under minst tre år från utgången av det kalenderår då ansökan avslogs
eller tillståndet upphävdes eller återkallades.

KAPITEL 2
Lagring i tullager
Av s n i t t 1
Allmänna bestämmelser
Underavsnitt 1
Definitioner och typer av tullager
Artikel 503
I detta kapitel används följande beteckningar med de betydelser som här
anges:
!M7

a) jordbruksvaror: varor som omfattas av de förordningar som avses i
artikel 1 i rådets förordning (EEG) nr 565/80 (1). Varor som omfattas
(1) EGT nr L 62, 7.3.1980, s. 5.
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av rådets förordning (EG) nr 3448/93 (1) eller kommissionens
förordning (EG) nr 1222/94 (2) skall behandlas som jordbruksvaror.
!B

b) förskottsbetalning: betalning av ett belopp som är lika stort som
exportbidraget innan varorna exporteras, om denna betalning
föreskrivs i rådets förordning (EEG) nr 565/80.
c) förfinansierade varor: alla varor avsedda att exporteras i oförändrat
skick, som omfattas av en förskottsbetalning, på vilket sätt denna än
beskrivs i de gemenskapsregler som medger denna betalning.
d) förfinansierade basprodukter: alla produkter som är avsedda för
export efter en mer omfattande bearbetning än den hantering som
avses i artikel 532 i form av bearbetade produkter som omfattas av
en förskottsbetalning.
e) bearbetade varor: alla produkter eller varor som framställs genom
bearbetning av förfinansierade basprodukter, på vilket sätt denna än
beskrivs i de gemenskapsregler som medger förskottsbetalning.
Artikel 504
1. Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 2 och 3 skall
tullager i vilka varor lagras enligt tullagerförfarandet klassificeras enligt
följande:
— Typ A: allmänt lager som överensstämmer med artikel 99 andra
stycket första strcksatsen i kodexen under lagerhavarens ansvar.
— Typ B: allmänt lager som överensstämmer med artikel 99 i kodexen
under varje uppläggares ansvar i enlighet med artikel 102.1 i
kodexen, med beaktande av artikel 105 andra stycket i kodexen.
— Typ C: privat lager som överensstämmer med artikel 99 andra
stycket andra strecksatsen i kodexen där lagerhavaren är samma
person som uppläggaren men inte nödvändigtvis ägare till varorna.
— Typ D: privat lager som överensstämmer med artikel 99 andra
stycket andra strecksatsen i kodexen där lagerhavaren är samma
person som uppläggaren, men inte nödvändigtvis ägare till varorna
och det förfarande som avses i artikel 112.3 i kodexen tillämpas.
2. "C2 Tullagerförfarandet kan också tillämpas på ett privat lager
som överensstämmer med andra strecksatsen i andra stycket i artikel 99 i
kodexen, där lagerhavaren är samma person som uppläggaren, men inte
nödvändigtvis ägare till varorna, enligt en ordning som tillåter lagring av
varor i lagringsutrymmen som tillhör tillståndshavaren i enlighet med
artikel 98.3 i kodexen. Denna ordning klassificeras som ett lager av typ
E. 3
3. Om ett tullager i form av ett allmänt lager som överensstämmer med
"C2 första strecksatsen i andra stycket i 3 artikel 99 i kodexen drivs
av tullmyndigheterna skall detta klassificeras som ett lager av typ F.
!M8
!B

4. En plats får inte godkännas för mer än ett tullager åt gången.”

Underavsnitt 2
Tullagrens placering
Artikel 505
1. Med undantag av tullager av typ E och F skall ett tullager bestå av
lokaler eller andra avgränsade platser som är godkända av tullmyndigheterna.
(1) EGT nr L 318, 20.12.1993, s. 18.
(2) EGT nr L 136, 31.5.1994, s. 5.
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2. Om tullmyndigheterna beslutar att driva ett tullager av typ F, skall de
utse de lokaler eller avgränsade platser som skall utgöra tullagret.
Beslutet skall offentliggöras i den form som medlemsstaten använder för
att offentliggöra sina lagar eller administrativa föreskrifter.
3. En plats som tullmyndigheterna godkänt som ”tillfälligt lager” i
enlighet med artikel 185 eller som drivs av tullmyndigheterna, får även
godkännas som ett tullager av typ A, B, C, eller D eller drivas som ett
lager av typ F.
Artikel 506
Lager av typ A, typ C, typ D och typ E får även godkännas som
proviantlager i enlighet med artikel 38 i kommissionens förordning
(EEG) nr 3665/87 (1).
Underavsnitt 3
Handelspolitiska åtgärder
Artikel 507
Om gemenskapsakter föreskriver att handelspolitiska åtgärder skall tilllämpas
a) vid varors övergång till fri omsättning, skall de inte tillämpas när
varorna hänförs till tullagerförfarandet och inte heller under den tid
de lagras där,
b) vid införsel av varor i gemenskapen tullområde, skall de tillämpas
när icke-gemenskapsvaror hänförs till tullagerförfarandet,
c) vid export av varor, skall de tillämpas när gemenskapsvaror
exporteras från gemenskapens tullområde efter att ha hänförts till
tullagerförfarandet.
Av s n i t t 2
Bestämmelser om beviljande av tillstånd
Artikel 508
Bestämmelserna i detta avsnitt skall tillämpas för alla typer av lager
utom typ F.
Artikel 509
"M6 1. 3 Ansökan om tillstånd skall ges in i överensstämmelse med
artikel 497 och bilaga 67/A till de tullmyndigheter som är utsedda av
medlemsstaten, där de platser som skall godkännas som tullager är
belägna eller i fråga om ett lager av typ E, till de tullmyndigheter som
utsetts av den medlemsstat där lagerhavarens huvudsakliga bokföring
finns.
!M6

2. Vid ansökan om tillstånd för lagring av varor enligt förfarandet för
tullager av typ C, D eller E i mer än en medlemsstat skall ansökan inges
till de tullmyndigheter som utsetts av den medlemsstat "C2
3 där lagerhavarens huvudsakliga bokföring finns. Dessa
tullmyndigheter skall utverka samtycke av de tullmyndigheter som
utsetts i detta syfte av de övriga medlemsstaterna innan den utfärdar
tillståndet. De berörda medlemsstaterna skall fastställa ett förfarande
som säkerställer att de olika tullkontoren samarbetar med varandra för att
övervaka förfarandet, lagerplatserna och de varor som hänförts till detta
förfarande.
(1) EGT nr L 351, 14.12.1987, s. 1.
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Artikel 510
1. Tillstånd får endast beviljas om den sökande visar att det föreligger
ett ekonomiskt behov av lagring och om tullagret huvudsakligen är avsett
for lagring av varor, "C1 varorna får dock genomgå vanliga former av
hantering, aktiv förädling 3 eller bearbetning under tullkontroll enligt
villkoren i artiklarna 106 och 109 i kodexen, under förutsättning att dessa
verksamheter inte är mera omfattande än själva lagringen av varor.
2. Vid tillämpningen av artikel 86 i kodexen skall det vid bedömningen
av huruvida de administrativa kostnaderna för övervakning och kontroll
av tullagret står i proportion till det ekonomiska behovet av tullagring
bl.a. typen av tullager beaktas och vilka förfaranden som får tillämpas
där.
!M5

3. Utan att det påverkar tillämpningen av de inskränkningar som
föreskrivs i bilaga 69a skall återförsäljning i ett tullagers lokaler,
lagerlokaler eller andra avgränsade platser inte tillåtas. Detta förbud skall
även tillämpas för varor som lagras enligt tullagerförfarandet i ett
tullager av typ E.
!B

Artikel 511
1. Tillstånd skall utfärdas av de tullmyndigheter som utsetts av varje
medlemsstat, i vilken en ansökan har getts in enligt artikel 509.
Tillstånden skall gälla från och med den dag de utfärdas eller ansökar om
en senare dag om så föreskrivs i tillståndet. Om en sökande ansöker om
tillstånd att driva ett privat lager och tullmyndigheterna i undantagsfall
skriftligen anmäler till sökanden att de är beredda att utfärda detta
tillstånd skriftligen på annat sätt än genom användning av det formulär
som avses i bilaga 68/A, skall tillståndet träda i kraft den dag som
anmälan äger rum. En kopia av anmälan skall bifogas tillståndet och
utgöra en integrerad del av detta.
2. Utan att det påverkar de bestämmelser som gäller för upphävande,
återkallande och ändring, skall tillstånd utfärdas för en obegränsad tid.
3. I tillstånden skall bl.a. anges vilket tullkontor som ansvarar för
övervakningen av tullagret. De får även i förekommande fall ange att
varor som utgör en fara för eller kan förstöra andra varor eller som av
andra skäl kräver särskilda anordningar skall lagras i lokaler som är
speciellt utrustade för lagring av sådana varor.
När det är frågan om ett privat lager, kan tillståndet även ange vilka
varukategorier som är tillåtna i det lagret.
4. Om den berörda personen begär tillstånd att uppvisa varorna eller
deklarera dem för förfarandet vid andra tullkontor än kontroll kontoret
och verksamheten inte skulle påverkas av detta, får tullmyndigheterna
bemyndiga ett eller flera kontor att fungera som anmälningskontor.
Om mer än en medlemsstat berörs, skall de tullmyndigheter som
utfärdade tillståndet sända en kopia till de andra berörda tullmyndigheterna.
Artikel 512
1. Det ekonomiska behov som avses i artikel 510.1 skall anses som inte
längre uppfylld, om den berörda personen skriftligen begär att tillståndet
skall återkallas.
2. Ett tillstånd får även återkallas, om tullmyndigheterna anser att
tullagret inte används eller inte längre används i tillräcklig utsträckning
för att motivera att det skall finnas kvar.
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Av s n i t t 3
Hänförande av varor till förfarandet
Artikel 513
1. Varor som skall hänföras till tullagerförfarandet och motsvarande
deklarationer om hänförande till förfarandet skall uppvisas vid kontrollkontoret eller, om artikel 511.4 tillämpas, vid ett anmälningskontor som
anges i tillståndet.
2. Vid tillämpningen av andra stycket i artikel 511.4 skall en kopia eller
ett ytterligare exemplar av den deklaration som avses i punkt 1 eller en
kopia av det administrativa eller kommersiella dokument som använts för
att hänföra varorna till förfarandet av anmälningskontoret sändas till
kontrollkontoret så snart frigörandet är beviljat. Detta kontors namn och
adress skall anges i fält 44 på deklarationen eller på det kommersiella
eller administrativa dokumentet.
Om kontrollkontoret anser det lämpligt, får det begära underrättelse från
kontrollkontoret om varornas ankomst.
De bestämmelser om tullagerförfarandet skall tillämpas från den dag då
anmälningskontoret tar emot deklarationen om hänförande till förfarandet, denna deklaration skall även användas för transporten av
varorna, som skall ske så snart som möjligt, samt varornas införsel i
tullagret utan att de behöver uppvisas för övervakningskontoret.
Detta förfarande skall inte tillämpas i tullager av typ B.
3. Det förfarande som avses i punkt 2 får även användas utan begäran
från de berörda personerna av skäl som gäller tullkontorens interna
administration, framför allt användningen av datoriserade förfaranden.
Underavsnitt 1
Normalt förfarande
Artikel 514
Den deklaration som avses i artikel 513 skall upprättas i enlighet med
artikel 198-52.
Underavsnitt 2
Förenklade förfaranden
Artikel 515
De förenklade förfaranden som föreskrivs i artikel 76 i kodexen skall
tillämpas i enlighet med artikel 268-274.
Artikel 516
De förfaranden som föreskrivs i artikel 514 och 515 skall även tillämpas
i fråga om den överföring av varor som befinner sig i ett tillfälligt lager
enligt artikel 505.3 till tullagerförfarandet.
Av s n i t t 4
Driften av tullagren och tullagerförfarandet
Underavsnitt 1
Lagerbokföring
Artikel 517
1. I lager av typ A, C, D och E skall tullmyndigheterna utse
lagerhavaren som den person som skall sköta lagerbokföringen enligt
artikel 105 i kodexen.
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Lagerbokföringen skall vara tillgänglig för kontrollkontoret, så att det
kan utföra sina kontroller.
2. I ett tullager av typ B skall kontrollkontoret bevara de deklarationer
eller administrativa dokument som använts till förfarandet för att kunna
övervaka att dessa avslutas. Ingen lagerbokföring skall ske.
Utan hinder av andra gemenskapsbestämmelser som reglerar bevarande
av tulldokument, får kontrollkontoret som en del i sin interna
administration besluta, hur länge dessa deklarationer skall bevaras där.
Denna tidsfrist får förlängas.
Om de varor som deklarationen eller dokumentet omfattar inte har
hänförts till en godkänd tullbehandling inom tidsfristen, skall kontrollkontoret kräva att varorna hänförs till sådan tullbehandling eller att den
ursprungliga deklarationen eller det ursprungliga dokumentet om
hänförande till förfarandet ersätts av en ny deklaration, på vilken alla
uppgifterna i den gamla deklarationen eller det gamla dokumentet
återges.
3. I ett lager av typ F skall tullmyndigheternas bokföring innehålla alla
de uppgifter som anges i artikel 520. Denna bokföring skall ersätta den
lagerbokföring som anges i artikel 105 i kodexen.
Artikel 518
Utan hinder av artikel 517.3 skall kontrollkontoret inte hålla lagerbokföring.
Kontrollkontoret får dock för administrativa ändamål föra ett register
över alla deklarationer som tagits emot.
Artikel 519
Om den lagerbokföring som uppläggaren bevarar för kommersiella
ändamål eller skatteändamål innehåller alla uppgifter som behövs för
övervakningen, med beaktande av typen av tullager och tillämpliga
förfaranden för hänförande och avslutning, och dessa uppgifter är
användbara för övervakningsändamål, skall tullmyndigheterna godkänna
denna bokföring som lagerbokföring enligt artikel 105 i kodexen.
Artikel 520
1. Den lagerbokföring som avses i artikel 105 i kodexen skall innehålla
alla upplysningar som behövs för en riktig tillämpning och övervakning
av förfarandet.
Den skall innehålla
a) de uppgifter som anges i fält 1, 31, 37 och 38 i deklarationen för
hänförande till förfarandet,
b) hänvisning till de deklarationer genom vilka varorna hänförs till en
godkänd tullbehandling som avslutar tullagerförfarandet,
c) datum för och hänvisning till andra tulldokument och alla andra
dokument som avser hänförandet till och avslutningen av tullagerförfarandet,
d) uppgifter som gör det möjligt att kontrollera varorna, inbegripet den
plats där de förvaras och uppgifter om varje överföring av varor
mellan tullager utan att tullagerförfarandet avslutas,
e) uppgifter om gemensam lagring av varor enligt artikel 524,
f)

eventuella närmare uppgifter som kan behövas för att identifiera
varorna,

g) uppgifter om de vanliga formerna av hantering som varorna är
föremål för,
h) uppgifter om tillfälligt bortförande av varor från tullagrets lokaler.
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2. Lagerbokföringen för lager av typ D skall förutom de uppgifter som
anges i punkt 1 innehålla de uppgifter som avses i minimiförteckningen i
bilaga 37.
3. Lagerbokföringen skall alltid visa det aktuella lagret av varor som
fortfarande är hänförda till tullagerförfarandet Lagerhavaren skall vid de
tidpunkter som tullmyndigheterna fastställer inge en förteckning över
varorna i detta lager till kontrollkontoret.
4. Om artikel 112.2 i kodexen tillämpas, skall varornas tullvärde före
hantering anges i lagerbokföringen.
5. Om de förenklade förfarandena (för hänförande eller avslutning)
tillämpas, skall bestämmelserna i denna artikel gälla i tillämpliga delar.
Artikel 521
1. Varor som hänförs till tullagerförfarandet i ett lager av typ A, C eller
D skall bokföras i enlighet med artikel 107 i kodexen vid den tidpunkt då
de fysiskt "C1 läggs upp 3 i tullagret, på grundval av uppgifter som
konstaterats eller godkänts av kontrollkontoret eller anmälningskontoret,
i enlighet med artikel 513.2.
2. Om varor hänförs till förfarandet i ett lager av typ E, skall den
bokföring som avses i punkt 1 äga rum när varorna anländer till
tillståndshavarens lagerutrymmen.
3. Om tullagret även används som tillfälligt lager i enlighet med artikel
505.3, skall bokföringen enligt punkt 1 ske
— före utgången av den tidsfrist som fastställs enligt artikel 49 i
kodexen, om det lokala klareringsförfarande som avses i artikel 272
tillämpas vid överföring från tillfällig lagring till tullagerförfarandet,
— i andra fall, vid den tidpunkt då varorna frigörs efter det att
deklarationen för hänförande av varorna till tullagerförfarandet getts
in.
4. Uppgifter om avslutning av förfarandet skall bokföras
— när varorna lämnar tullagrets område, om ett av de förenklade
förfarandena tillämpas,
— i övriga fall när varorna frigörs efter ingivande av en deklaration som
hänför den till en godkänd tullbehandling.
Underavsnitt 2
Vanliga former av hantering

!M5

Artikel 522
1. De vanliga former av hantering som avses i artikel 109.4 i kodexen
skall vara de som anges i bilaga 69.
2. På deklarantens begäran, och i de fall där artikel 112.2 i kodexen är
tillämplig, får informationsformulär INF 8 utfärdas när varor som
hänförts till tullagerförfarandet och som genomgått vanliga former av
hantering deklareras för en annan godkänd tullbehandling.
Informationsformulär INF 8 skall upprättas i ett original och en kopia på
ett formulär som överensstämmer med förlagan och bestämmelserna i
bilaga 70.
Informationsformulär INF 8 skall användas vid fastställelse av de
taxeringsgrunder som bör beaktas.
Kontrollkontoret skall lämna uppgifter därom i fält 11, 12 och 13,
påteckna fält 15 och återsända informationsformulär INF 8 i original till
deklaranten.
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Artikel 523
1. Den berörda personen skall, i varje enskilt fall, skriftligen ansöka hos
kontrollkontoret om tillstånd att genomföra vanliga former av hantering
innan denna hantering utförs.
!M5

2. Ansökningar om tillstånd att genomföra vanliga former av hantering
skall innehålla alla uppgifter som behövs för tillämpning av de
bestämmelser som reglerar tullagerförfarandet.
Om ansökan bifalls, skall kontrollkontoret bevilja tillstånd genom att
göra en påteckning om detta i ansökan och stämpla den. I det fallet skall
artikel 502 gälla i tillämpliga delar.
!B

3. Utan hinder av artikel 522 får ett tillstånd att driva ett tullager eller, i
fråga om ett lager av typ E, ett tillstånd att använda förfarandet ange de
vanliga former av hantering som förväntas bli genomförda under
förfarandet. I detta fall skall en anmälan till kontrollkontoret, på det
sätt som detta skall bestämma om, att hantering skall genomföras, ersätta
den ansökan som avses i punkt 1.
Underavsnitt 3
Gemensam lagring av varor med olika tullstatus
Artikel 524
!M1

1. Under förutsättning att verksamhetens korrekta genomförande inte
påverkas negativt därigenom skall kontrollkontoret tillåta att gemenskapsvaror och icke-gemenskapsvaror lagras i samma lagerutrymme.
!B

2. Om gemensam lagring enligt punkt 1 gör det omöjligt att alltid
fastställa tullstatus för varje typ av varor, skall sådan lagring endast
medges om varorna är likvärdiga.
Likvärdiga varor är varor som omfattas av samma nummer i
Kombinerade nomenklaturen och som har samma handelskvalitet och
samma tekniska egenskaper.
Underavsnitt 4
Tillfälligt bortförande
Artikel 525
1. Innan varor tillfälligt förs bort från tullagrets lokaler, skall den
berörda personen i varje enskilt fall skriftligen ansöka hos kontrollkontoret om tillstånd att föra bort varorna.
2. Ansökningar om tillstånd att tillfälligt föra bort varor skall innehålla
alla uppgifter som behövs för tillämpningen av de bestämmelser som
reglerar tullagerförfarandet. Om ansökan bifalles, skall kontrollkontoret
bevilja tillstånd genom att göra en påteckning om detta i ansökan och
stämpla den.
I det fallet skall artikel 502 ha motsvarande tillämpning.
3. "C1 Tillstånd att driva tullager får ange att varor kan tillfälligt
föras bort. I detta fall skall den ansökan som avses i punkt 1 ersättas av
en anmälan, ingiven till kontrollkontoret, på det sätt som kontoret
bestämmer om, att varorna skall föras bort tillfälligt. 3
4. Artiklarna 522 och 523 skall tillämpas, om vanliga former av
hantering skall genomföras medan varorna är bortförda från tullagret.
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Underavsnitt 5
Överföring av varor mellan tullager utan att tullförfarandet avslutas
Artikel 526
1. Vid överföring av varor mellan tullager utan att tullagerförfarandet
avslutas skall ett formulär som motsvarar en förlaga, upprättad enligt
artikel 205, användas i enlighet med det förfarande som beskrivs i bilaga
71.
2. Det förenklade förfarande som beskrivs i bilaga 72 skall tillämpas
— om det tullager, från vilket varorna sänds har tillstånd att använda det
lokala klareringsförfarandet enligt artikel 253.3, och det tullager i
vilket varorna skall lagras har tillstånd att använda det lokala
klareringsförfarandet för hänförande till förfarandet enligt artikel
272,
eller
— om samma person ansvarar för båda tullagren,
eller
— om lagerbokföringen är sammankopplad på elektronisk väg.
3. Ansvaret för varor som överförs mellan tullager skall övergå till
lagerhavaren i det tullager där varorna skall lagras, när han tar emot
varorna och registrerar dem i sin lagerbokföring.
!M5

4. När de varor som skall överföras har genomgått vanliga former av
hantering och artikel 112.2 i kodexen är tillämplig, skall de i punkt 1
angivna dokumenten innehålla de uppgifter om beskaffenhet, tullvärde
och kvantitet för de överförda varorna som skulle ha beaktats i händelse
av att en tullskuld hade uppkommit, om varorna i fråga inte hade
genomgått denna hantering.
!B

5. Varor som hänförts till förfarandet kan inte föras över från ett
tullager till ett annat utan att förfarandet avslutas, om det lager från vilket
eller till vilket överföringen sker är ett lager av typ B.
Underavsnitt 6
Inventering
Artikel 527
Om kontrollkontoret anser det nödvändigt för att säkerställa att tullagret
drivs på ett riktigt sätt, får det kräva att en inventering görs av alla eller
några av de varor som hänförts till tullagerförfarandet, regelbundet eller
på annat sätt.
Av s n i t t 5
Förfarandets avslutning
Artikel 528
1. Om likvärdiga varor lagras gemensamt enligt artikel 524.2, får varor
som deklarerats för en godkänd tullbehandling anses vara antingen
gemenskapsvaror eller icke-gemenskapsvaror enligt den berörda personens val.
Tillämpningen av första stycket i denna punkt får under inga
omständigheter leda till att en viss tullstatus tilldelas en större kvantitet
av varor än den kvantitet som faktiskt har denna status och som är
lagrade i tullagret, när de varor som deklarerats för en godkänd
tullbehandling förs bort.
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2. I händelse av fullständig förstöring eller definitiv förlust av varor,
skall den del av de till förfarandet hänförda varorna, som har förstörts
eller förlorats fastställas med beaktande av andelen varor av samma typ
som är hänförda till förfarandet i tullagrets lokaler vid den tidpunkt då
förstöringen eller förlusten skedde, om inte lagerhavaren kan lägga fram
bevis på den verkliga kvantiteten av till förfarandet hänförda varor som
förstörts eller förlorats.
Av s n i t t 6
Särskilda bestämmelser om gemenskapens jordbruksprodukter
Artikel 529
"M1 1. 3 Avsnitt 1-5 skall med undantag av "M1 artikel 522
3 gälla för förfinansierade varor som hänförs till tullagerförfarandet

enligt artikel 98.1 b i kodexen.
!M1

2. Utan att det påverkar tillämpningen av de särskilda bestämmelser
som antagits enligt jordbrukslagstiftningen kan i förväg förfinansierade
varor bara förvaras i samma lagerutrymme som andra gemenskaps- eller
icke-gemenskapsvaror enligt artikel 524.1 om identiteten och tullstatusen
för varje vara kan fastställas vid varje tillfälle.
!B

Artikel 530
1. Om deklarationen enligt artikel 513.1 avser förfinansierade varor,
skall den upprättas på det formulär som föreskrivs i artikel 205.
2. En kopia av det dokument som avses i punkt 1 skall utgöra den
”betalningsdeklaration” som föreskrivs i artikel 25.1 i kommissionens
förordning (EEG) nr 3665/87.
3. Deklarationen skall åtföljas av alla dokument som behöver uppvisas
för att de förfinansierade varorna skall kunna hänföras till förfarandet,
inbegripet exportlicenser eller förutfastställelselicenser enligt kommissionens förordning (EEG) nr 3719/88 (1).
Artikel 531
1. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 får deklarationen
enligt artikel 530 om hänförande av förfinansierade varor till tullagerförfarandet endast tas emot efter det att en säkerhet har ställts i enlighet
med artikel 6 i rådets förordning (EEG) nr 565/80 och artikel 31.1 och
31.2. i kommissionens förordning (EEG) nr 3665/87. Kommissionens
förordning (EEG) nr 2220/85 (2) skall tillämpas.
2. Tullmyndigheterna får medge att den säkerhet som avses i punkt 1
ställs efter det att deklarationen om hänförande till förfarandet har
mottagits enligt de villkor som fastställs i artikel 31.3 i kommissionens
förordning (EEG) nr 3665/87.
Artikel 532
Utan att det påverkar tillämpningen av kommissionens förordning (EEG)
nr 815/89 (3) beträffande färgat korn får förfinansierade varor som
hänförs till tullagerförfarandet genomgå de former av hantering som
föreskrivs i artikel 28.4 i kommissionens förordning (EEG) nr 3665/87;
formerna för hanteringen är angivna i bilaga 73.
Artikel 533
1. Tullagerförfarandet skall avslutas, när en exportdeklaration tas emot.
(1) EGT nr L 331, 2.12.1988, s. 1.
(2) EGT nr L 205, 3.8.1985, s. 5.
(3) EGT nr L 86, 31.3.1989, s. 34.
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2. När exportdeklarationen har tagits emot skall varorna förbli under
tullkontroll, tills de lämnar gemenskapens tullområde.
Under denna tid får varorna lagras i ett tullagers lokaler utan att vara
hänförda till tullagerförfarandet.
3. Kontrollkontorets tillämpning av denna artikel skall inte påverka de
kontroller som skall genomföras av de behöriga myndigheterna som ett
led i den gemensamma jordbrukspolitiken.
Artikel 534
1. Förfinansierade varor som hänförts till tullagerförfarandet skall
deklareras för export med användning av det formulär som föreskrivs i
artikel 205.
2. Deklarationen skall åtföljas av alla dokument som anges i artikel
3.
221, "M1
3. Den dag då varorna lämnar gemenskapens tullområde skall antecknas på baksidan av det i punkt 1 angivna dokumentet.
Om varor för vilka en exportdeklaration har mottagits innan de lämnar
gemenskapens tullområde transiteras genom en del av det området, skall
de förfaranden som fastställs i artiklarna 6, 6a och 7 i kommissionens
förordning (EEG) nr 3665/87 tillämpas.
4. Varor som har hänförts till en tullbehandling som anses likvärdig
med export enligt artiklarna 34 och 42 i kommissionens förordning
(EEG) nr 3665/87 skall anses ha lämnat gemenskapens tullområde.
Av s n i t t 7
Användning av ett tullager utan att varorna hänförs till tullagerförfarandet
Underavsnitt 1
Gemenskapsvaror
Artikel 535
Bearbetning av förfinansierade basprodukter i ett tullagers lokaler skall
genomföras i enlighet med artikel 4 i rådets förordning (EEG) nr 565/80.
Artikel 536
!M7

1. Om tullmyndigheterna kräver att andra gemenskapsvaror än de som
anges i artikel 98.1 b och 98.3 i kodexen och som lagras i ett tullagers
lokaler skall tas upp i den lagerbokföring som avses i artikel 105 i
kodexen i enlighet med 106.3 i kodexen, skall deras tullstatus tydligt
framgå av den införda lagerposten.
!B

2. Utan hinder av artikel 524 får kontrollkontoret fastställa särskilda
metoder för att identifiera dessa varor för att kunna skilja dem från varor
som hänförts till tullagerförfarandet och som lagras i samma lokaler.
3. De varor som avses i punkt 1 får användas för vanliga former av
hantering, aktiv förädling eller bearbetning under tullkontroll.
Artikel 537
Följande varor får lagras i ett tullagers lokaler utan att hänföras till
tullagerförfarandet:
— Varor som skall förbli under tullkontroll i enlighet med artikel 3.6 i
kommissionens förordning (EEG) nr 3665/87.
— Varor som tillfälligt befinner sig i gemenskapens tullområde för att
omlastas enligt artikel 6a i nämnda förordning.
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Artikel 536.1 och 536.2 skall tillämpas för sådana varor.
Underavsnitt 2
Icke-gemenskapsvaror
Artikel 538
1. Detta underavsnitt skall tillämpas för aktiv förädling (suspensionssystemet) eller bearbetning under tullkontroll som genomförs i lokaler
som tillhör lager av typ A, C och D i vilka användning av det lokala
klareringsförfarandet är tillåtet för hänförande till förfarandet, återexport
eller övergång till fri omsättning.
2. Om inte annat anges i detta underavsnitt, skall de bestämmelser som
är fastställda för aktiv förädling och bearbetning under tullkontroll tilllämpas för
— aktiv förädling med användning av restitutionssystemet,
— aktiv förädling (suspensions- eller restitutionssystemet) eller bearbetning under tullkontroll som genomförs i lokaler som tillhör
lager av typ B eller F eller i lokaler som används för lagring av varor
som hänförts till tullagerförfarandet i ett lager av typ E,
— verksamhet som skall genomföras i lager av typ A, C eller D och
som inte uppfyller de villkor som fastställs i punkt 1.
Artikel 539
Tullmyndigheterna skall vägra att ge tillstånd att använda de förenklade
förfaranden som avses i detta underavsnitt, om de garantier som behövs
för ett riktigt genomförande av verksamheten inte lämnas. Tullmyndigheterna får utan hinder av artikel 510 vägra att ge tillstånd till personer
som inte regelbundet genomför aktiv förädling eller bearbetning under
tullkontroll.
Artikel 540
Förädlingsprocesser som utförs enligt förfarandet för aktiv förädling eller
förfarandet för bearbetning under tullkontroll i ett tullagers lokaler enligt
artikel 538.1 får inte utföras förrän det tillstånd som anges i artikel 556
eller 651 har beviljats.
Tillståndet skall närmare ange det tullager (med angivande av typen av
tullager) där verksamheten skall genomföras.
Artikel 541
1. För att använda de förfaranden som föreskrivs i detta underavsnitt,
skall tillståndshavaren beroende på omständigheterna, hålla antingen
bokföring för aktiv förädling eller bokföring för bearbetning under
tullkontroll, enligt artiklarna 556.3 och 651.3 och denna bokföring skall
innehålla hänvisningar till tillståndet.
2. För att upprätta den avslutningsnota som anges i artikel 595 eller
artikel 664 skall en hänvisning till de uppgifter som anges i punkt 1
ersätta hänvisningen till de deklarationer och dokument som avses i
artikel 595.3 eller artikel 664.3.
3. Registrering i bokföringen för aktiv förädling eller för bearbetning
under tullkontroll skall göra det möjligt för tullmyndigheterna att hela
tiden noga övervaka situationen för alla varor och produkter som är
hänförda till något av dessa förfaranden.
Artikel 542
1. Om varor hänförs till förfarandet för aktiv förädling eller förfarandet
för bearbetning under tullkontroll, vid den tidpunkt då de förs in i
tullagrets lokaler, skall det lokala klareringsförfarandet enligt artikel 276
tillämpas.
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2. Registreringen i bokföringen för aktiv förädling eller för bearbetning
under tullkontroll skall hänvisa till det dokument enligt vilket varorna
transporterades.
Artikel 543
1. Om varor som redan befinner sig i ett tullager hänförs till förfarandet
för aktiv förädling eller för bearbetning under tullkontroll, skall det
lokala klareringsförfarandet enligt artikel 276 tillämpas.
2. Tullagerförfarandet skall avslutas genom registrering i bokföringen
för aktiv förädling eller för bearbetning under tullkontroll, alltefter
omständigheterna. Dessa uppgifter skall införas i tullagrets lagerbokföring.
Artikel 544
1. Om förädlingsprodukter eller varor i oförändrat skick som har
hänförts till förfarandet för aktiv förädling i ett tullagers lokaler eller
bearbetade produkter eller varor i oförändrat skick som har hänförts till
förfarandet för bearbetning under tullkontroll i ett tullagers lokaler
hänförs till tullagerförfarandet, skall det lokala klareringsförfarandet
enligt artikel 272 tillämpas.
2. Förfarandet för aktiv förädling och förfarandet för bearbetning under
tullkontroll skall avslutas genom registrering i tullagrets lagerbokföring.
Uppgifterna i denna registrering skall införas i bokföringen för aktiv
förädling eller i bokföringen för bearbetning under tullkontroll, alltefter
omständigheterna.
3. De beteckningar som föreskrivs i artikel 610 skall anges i tullagrets
lagerbokföring.
Artikel 545
1. Om förfarandet för aktiv förädling eller förfarandet för bearbetning
under tullkontroll är avslutat vid den tidpunkt då "C1 förädlingsprodukterna 3, de "C1 bearbetade produkterna 3 eller varorna i
oförändrat skick förs bort från tullagretslokaler för återexport av dessa
produkter eller varor, skall det lokala klareringsförfarandet enligt artikel
283 tillämpas.
2. Om förfarandet för aktiv förädling och förfarandet för bearbetning
under tullkontroll är avslutat vid den tidpunkt då förädlingsprodukterna,
de bearbetade produkterna eller varorna i oförändrat skick förs bort från
tullagret för övergång till fri omsättning av dessa produkter eller varor,
skall det lokala klareringsförfarandet enligt artikel 263-267 tilllämpas.
3. Om förfarandet för aktiv förädling och förfarandet för bearbetning
under tullkontroll är avslutat vid den tidpunkt då förädlingsprodukterna,
de bearbetade produkterna eller varorna i oförändrat skick förs bort från
tullagret för hänförande till ett annat förfarande än övergång till fri
omsättning eller återexport, skall de normala eller förenklade förfaranden som är fastställda för det ändamålet tillämpas.
4. Bortförande av förädlingsprodukter, bearbetade produkter eller varor
i oförändrat skick från tullagrets lokaler behöver inte registreras i
tullagrets lagerbokföring.

!M1

Artikel 546
Artikel 544.2 samt artikel 545.2 och 545.4 skall inte påverka tilllämpningen av artiklarna 121, 122, 135 och 136 i tullkodexen om
tillämpningen av avgifter på varor eller produkter som hänförts till
förfarandet för aktiv förädling eller till förfarandet för bearbetning under
tullkontroll.
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Artikel 547
1. Under förutsättning att det inte påverkar verksamheten, skall
tullmyndigheterna tillåta att icke-gemenskapsvaror som hänförts till
tullagerförfarandet och importerade varor eller förädlingsprodukter som
hänförts till förfarandet för aktiv förädling lagras tillsammans i samma
lagerutrymmen.
2. Om varor får status som "C1 varor 3 som hänförts till
tullagerförfarandet eller som förädlingsprodukter eller varor i oförändrat
skick som hänförda till förfarandet för aktiv förädling, skall dessa varor
omfattas av alla bestämmelser som reglerar förfarandet i fråga,
inbegripet framför allt de bestämmelser som avser avgifter och uppbörd
av kompensationsränta.
3. Artiklarna 524.2 och 528.1 och 528.2 skall gälla i tilllämpliga delar.
Av s n i t t 8
Utbyte av information
Artikel 548
Enligt detta kapitel skall varje medlemsstat underrätta kommissionen om
allmänna åtgärder avseende
— utsedda tullmyndigheter enligt artikel 509,
— artikel 104 i kodexen,
— artikel 106.3 i kodexen,
— artikel 513.3.
Kommissionen skall offentliggöra dessa uppgifter i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, serie C.
KAPITEL 3
Aktiv förädling
Av s n i t t 1
Allmänna bestämmelser
Artikel 549
I detta kapitel används följande betecknar med de betydelser som här
anges:
a) primära förädlingsprodukter: förädlingsprodukter för vilkas framställning förfarandet för aktiv förädling beviljats.
b) sekundära förädlingsprodukter: andra förädlingsprodukter primära
förädlingsprodukter vilka är en nödvändig biprodukt från förädlingsprocessen.
c) förluster: den andel importvaror som förstörts och förlorats under
förädlingsprocessen, särskilt genom avdunstning, torkning, gasutsläpp eller urlakning.
d) kvantitativ fördelningsmetod: beräkning av den andel importvaror
som inarbetats i de olika förädlingsprodukterna med hänsyn till
kvantiteten importvaror.
e) värdemässig fördelningsmetod: beräkning av den andel importvaror
som inarbetats i de olika förädlingsprodukterna med hänsyn till
värdet av förädlingsprodukterna.
f)

operatörer: personer som utför alla eller delar av förädlingsprocesserna.
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g) likvärdig ersättning: den ordning som i enlighet med artikel 115.1 a i
kodexen medger att förädlingsprodukter ersätts av likvärdiga varor,
som skall uppfylla de villkor som fastställs i artikel 569.1.
h) export i förväg: den ordning som i enlighet med artikel 115.1 b i
kodexen medger att förädlingsprodukter som framställts av likvärdiga varor exporteras från gemenskapens tullområde, innan importvarorna har hänförts till förfarandet enligt suspensionssystemet.
i)

tresidig trafik: den ordning genom vilken importvarorna hänförs till
förfarandet i gemenskapen vid ett annat tullkontor än det tullkontor
där exporten i förväg av förädlingsprodukterna ägde rum.

j)

tidsfrist för återexport: den tidsperiod inom vilken produkterna skall
ha hänförts till en av de godkända tullbehandlingar som föreskrivs i
artikel 89 i kodexen.

k) månadsuppgörelse: tillämpning av artikel 118.2 andra stycket i
kodexen avseende tidsperioder för återexport som börjar under en
viss kalendermånad.
l)

kvartalsuppgörelse: tillämpning av artikel 118.2 andra stycket i
kodexen avseende tidsperioder för återexport som börjar under ett
visst kvartal.
Artikel 550

De varor som avses i artikel 114.2 c i kodexen som kan användas som
produktionstillbehör är angivna i bilaga 74.
Av s n i t t 2
Tillstånd att använda förfarandet — normalt förfarande
Artikel 551
1. Tillstånd att använda suspensionssystemet skall endast beviljas, om
sökanden verkligen avser att återexportera de primära förädlingsprodukterna från gemenskapens tullområde. I det fallet får användning
av suspensionssystemet beviljas för alla varor som skall förädlas.
2. Tillstånd att använda restitutionssystemet skall endast beviljas i de
fall som anges i artikel 124 i kodexen, om möjligheter finns att exportera
de primära förädlingsprodukterna från gemenskapens tullområde.
3. Om villkoren för användning av båda systemen är uppfyllda, får
sökanden begära att tillståndet skall gälla för antingen suspensionssystemet eller restitutionssystemet.
!M4

4. Vid tillämpning av artikel 117 b i tullkodexen skall tullmyndigheterna föreskriva medlen för att kunna identifiera importvarorna i
förädlingsprodukterna, eller vidta nödvändiga åtgärder för att kontrollera
att de villkor är uppfyllda som fastställts för en korrekt hantering av
transaktionerna för systemet med likvärdig ersättning.
Tullmyndigheterna skall i synnerhet använda följande medel, beroende
på vad som är tillämpligt:
a) Förklaring eller beskrivning av särskilda märken eller tillverkarens
nummer.
b) Fastsättandet av plomberingar, sigill, klämmor, märken eller andra
särskiljande märken.
c) Provtagning, illustrationer eller tekniska beskrivningar.
d) Utförandet av analyser.
e) Undersökning av lagerbokföringen eller andra styrkande handlingar
avseende transaktionen i fråga som tydligt anger att förädlingsprodukterna har tillverkats av importvarorna.
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Artikel 552

!M4

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 553.4 skall de
ekonomiska villkor som fastställs i artikel 117 c i tullkodexen anses
uppfyllda bl. a.
!B

a) Om förädlingsprocessen består av en av följande processer, angiven
med tillämplig kod:
i)

Processer som utförs enligt ett lönbearbetningsavtal som slutits
med en person som är etablerad i ett tredje land. Lönbearbetning
innebär all förädling av importvaror som direkt eller indirekt
ställs till tillståndshavarens förfogande och som utförs i enlighet
med specifikationer och på uppdrag av en huvudansvarig som är
etablerad utanför tullområdet, vanligtvis mot betalning endast av
bearbetningskostnaderna (kod 6201).

ii) Processer som avser varor av icke-kommersiell beskaffenhet
(kod 6202).
iii) Reparationer, inbegripet översyn och justering (kod 6301).
iv) Vanliga former av hantering, avsedda att bevara varorna,
förbättra deras yttre egenskaper eller handelskvalitet eller
förbereda dem för distribution eller återförsäljning (kod 6302).
v)

"M7 Processer vid vilka värdet av varor enligt det åttasiffriga
3 inte överstiger 300 000 ecu
KN-numret, "C2
per sökande och kalenderår, oberoende av det antal operatörer
som utför förädlingsprocessen. 3

!M4

Värdegränsen för de varor och produkter som anges i bilaga 75
skall dock vara 150 000 ecu.
Detta värde skall vara varornas tullvärde, beräknat på grundval
av kända uppgifter och de dokument som uppvisats när ansökan
ges in.
Undantag från denna punkt får göras i fråga om särskilda
importvaror i enlighet med kommittéförfarandet (kod 6400).

!M8
!B

vi) Bearbetning av durumvete enligt KN-nummer 1001 10 90 för
att framställa pastaprodukter enligt KN-nummer 1902 11 00 och
1902 19 (kod 6203).
vii) ytterligare förfaranden för förädling som avses i artikel 557 (kod
6303), men andra än de som föreskrivs enligt led i-vi.
b) Om inga varor som är jämförbara med de som skall förädlas
framställs i gemenskapen (kod 6101),
”Jämförbara varor” avser varor som klassificeras enligt samma
åttasiffriga KN-nummer och har samma handelskvalitet och samma
tekniska egenskaper med avseende på de förädlingsprodukter som
skall framställas.
c) Om jämförbara varor enligt punkt b inte framställs i gemenskapen i
tillräcklig kvantitet (kod 6102),
d) Om jämförbara varor enligt punkt b inte, inom en rimlig tid, kan
göras tillgängliga för sökanden från tillverkare som är etablerade i
gemenskapen. Dessa varor skall anses som icke tillgängliga inom
rimlig tid, om tillverkare som är etablerade i gemenskapen inte kan
göra dem tillgäng liga för operatören i tid för den planerade
affärstransaktionen, trots att en begäran framställts i god tid (kod
6103).
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e) Om jämförbara varor enligt punkt b framställs i gemenskapen men
inte kan användas på grund av en av följande orsaker:
i)

deras pris skulle göra den planerade affärstransaktionen
ekonomiskt "C2 omöjlig 3 (kod 6104).
För att kunna bestämma om priset för jämförbara varor
framställda i gemenskapen, skulle göra den planerade affärstransaktionen ekonomiskt olönsam, är det nödvändigt att bl.a. ta
hänsyn till den verkan som användningen av i gemenskapen
framställda varor skulle ha på förädlingsproduktens tillverkningspris och följaktligen på avsättningen av produkten på
marknaden i ett tredje land med beaktande av följande:
— priset före tull för de varor som skall förädlas och priset för
jämförbara varor framställda i gemenskapen, med avdrag för
interna avgifter som återbetalats eller kommer att återbetalas
vid export, inbegripet alla exportbidrag eller andra belopp
som tillämpas enligt den gemensamma jordbrukspolitiken,
Försäljningsvillkoren, särskilt betalningsvillkoren, och de
föreslagna leveransvillkoren för gemenskapsvaror skall
också beaktas vid en prisjämförelse.
— det pris som kan erhållas för förädlingsprodukterna på
marknaden i tredje land enligt vad som fastställts genom
handelskorrespondens eller andra uppgifter.

ii) varorna har inte den kvalitet eller de egenskaper som behövs för
att operatören skall kunna framställa de önskade förädlingsprodukterna (kod 6105).
iii) varorna överensstämmer inte med de uttryckligen angivna
kraven från köparen av förädlingsprodukterna i tredje land (kod
6106).
iv) förädlingsprodukterna måste för att uppfylla bestämmelserna om
skydd av industriell eller kommersiell äganderätt skall framställas av importvaror(kod 6107).
f)

Om den som söker ett tillstånd för en särskild typ av varor som skall
hänföras till förfarandet inom en viss tidsperiod

!M1

i)

under den aktuella tiden erhåller 80 % av hela sitt behov av dessa
varor, inarbetade i förädlingsprodukter inom gemenskapens
tullområde, i form av jämförbara varor enligt b som är
framställda i gemenskapen.
För att kunna använda denna bestämmelse skall sökanden till
tullmyndigheterna överlämna bestyrkande dokument som gör att
dessa myndigheter kan övertyga sig om, att den planerade
upphandlingen av gemenskapsvaror rimligen kan genomföras.
Dessa bestyrkande dokument som skall bifogas ansökan får vara
t. ex. kopior av kommersiella dokument eller administrativa
dokument som avser upphandling som gjorts under en tidigare
jämförbar period, inköpsorder eller planerade upphandlingar för
tiden i fråga.
Utan hinder av artikel 87.2 i tullkodexen skall tullmyndigheterna
om så är tillämpligt kontrollera att procentsatsen är riktig vid
slutet av perioden i fråga (kod 7001).

!B

ii) för samma slags varor försöker säkra sig mot faktiska leveransproblem och detta är bevisat för tullmyndigheterna på ett
tillfredsställande sätt, och om den andel av leveranserna som
utgörs av varor framställda i gemenskapen är lägre än den
procentandel som anges i punkt i (kod 7002),
iii) kan bevisa för tullmyndigheterna att han vidtagit nödvändiga
åtgärder för att erhålla varor för bearbetning i gemenskapen men
inte har fått gensvar från tillverkare i gemenskapen kod 7003),
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iv) tillverkar civila flygplan för leverans till flygbolag (kod 7004),
v) utför reparationer, ändringar eller ombyggnad av civila flygplan
(kod 7005).
!M1
!B

vi) Tillverkar satelliter eller delar till satelliter (kod 7006).
2. Punkt 1 f i skall inte tillämpas för de varor som anges i bilaga 2 till
Fördraget.
3. Sökanden skall i sin ansökan ange av vilka orsaker de ekonomiska
villkoren kan anses vara uppfyllda enligt punkt 1.
Artikel 553
1. Under särskilda omständigheter, skall sökanden om han anser att de
ekonomiska villkoren är uppfyllda av andra orsaker än de som anges i
artikel 552, uppge dessa orsaker i sin ansökan (kod 8000).

!M1

!B

2. Om tullmyndigheterna anser att de ekonomiska villkoren är
uppfyllda i andra fall än de som föreskrivs i artikel 552, beviljas
tillståndet för en begränsad tid, som inte får överstiga nio månader.
De uppgifter i ansökan som gäller de ekonomiska villkoren skall
överlämnas till kommissionen inom en månad efter det att tillståndet
utfärdats. Kommissionen skall underrätta de andra medlemsstaterna om
detta.
Tullmyndigheterna får på begäran av tillståndshavaren utsträcka
giltighetstiden för tillståndet, om tillämpliga bestämmelser inte har
fastställts i god tid i enlighet med kommittéförfarandet.
3. Om tullmyndigheterna anser att samråd på gemenskapsnivå är
tillrådligt, för att säkerställa att de ekonomiska villkor är uppfyllda som
möjliggör utfärdandet av ett tillstånd, skall den medlemsstat till vilken
myndigheterna hör, hänföra fallet till kommissionen som skall underrätta
de andra medlemsstaterna om detta.
Om tullmyndigheterna inte anser det tillrådligt att utfärda ett tillstånd,
innan samråd har skett på gemenskapsnivå, skall de överlämna
upplysningar om ansökan så snart som möjligt.
Om tullmyndigheterna anser att tillståndet kan utfärdas före samrådet, får
punkt 2 tillämpas efter vederbörliga anpassningar.

!M4

4. Om de faktiska omständigheterna ger anledning för tullmyndigheterna eller kommissionen att anse att, till och med i någon av de
situationer som avses i artikel 552.1, en användning av förfarandet
negativt kan inverka på de väsentliga intressena hos gemenskapens
producenter skall följande förfarande tillämpas:
Tullmyndigheterna skall utan dröjsmål sända ansökan och de styrkande
handlingarna till kommissionen.
När kommissionen mottar handlingarna skall den omedelbart sända en
bekräftelse till den berörda medlemsstaten och informera de övriga
medlemsstaterna.
När ett nytt tillstånd utfärdas eller ett befintligt tillstånd förnyas vad
gäller varor av den typ som berörs av samrådsförfarandet, skall
tullmyndigheterna informera den sökande om att ett samrådsförfarande
har inletts och meddela honom de möjliga konsekvenserna.
Om kommissionen, efter att ha undersökt ett fall som hänskjutits till den
för värdering, anser att en användning av förfarandet negativt kan
påverka de väsentliga intressena hos gemenskapens producenter, skall
den utan dröjsmål lämna ett utkast till beslut till kommittén. Kommittén
skall fatta beslut i enlighet med förfarandet i artikel 249 i tullkodexen.
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Detta beslut skall anmälas till medlemsstaterna, som skall ta hänsyn till
det vid utfärdandet av nya tillstånd. Om kommissionens beslut troligen
kommer att påverka tillstånd som utfärdats tidigare och för vilka de
ekonomiska villkoren inte anses vara uppfyllda, eller inte längre är
uppfyllda, skall artiklarna 8, 9 och 10 i tullkodexen tillämpas.
!B

Artikel 554
Vid bedömning av de ekonomiska villkoren skall följande i sig inte tas
som grund för att tillståndet skall beviljas:
a) Det faktum att gemenskapsproducenten av jämförbara varor som
skulle kunna användas för att utföra förädlingsprocessen är ett
företag som konkurrerar med den person som ansöker om att få
använda förfarandet.
b) Det faktum att varorna framställs av ett enda företag i gemenskapen.
Artikel 555
1. Ansökan skall upprättas i överensstämmelse med artikel 497 och i
enlighet med förlagan i bilaga 67/B och överlämnas av personen, för
vilken tillståndet får beviljas enligt artiklarna 86, 116 och 117 i kodexen.
2. a) Ansökan skall inges till de tullmyndigheter som utsetts av den
medlemsstat där förädlingsprocessen skall utföras.
b) Om det förväntas att på varandra följande förädlingsprocesser
skall utföras av sökanden eller för dennes räkning i olika
medlemsstater, får ansökan om ett enda tillstånd göras.
I detta fall skall ansökan, som skall innehålla alla uppgifter om i
vilken ordning processerna skall utföras och de exakta platser
där de skall utföras, inges till tullmyndigheterna i den medlemsstat där den första av dessa processer skall utföras.
3. Om förädlingsprocessen skall utföras enligt ett lönbearbetningsavtal
mellan två personer som är etablerade i gemenskapen, skall ansökan ges
in av den huvudansvarige eller för den huvudansvariges räkning.
4. Vid tillämpningen av artikel 117 a andra meningen i kodexen innebär
beteckningen ”import av icke-kommersiell natur” import av varor enligt
artikel 1.6.
Artikel 556
1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 568 skall tillståndet
utfärdas av de myndigheter till vilka ansökan har ingetts enligt artikel
555.2 och upprättas i överensstämmelse med artikel 500 och i enlighet
med förlagan i bilaga 68/B.
Utan hinder av artikel 500.3 och i vederbörligen grundade särskilda fall
får tullmyndigheterna utfärda ett tillstånd i efterhand. Detta tillstånds
retroaktiva verkan får dock inte sträcka sig längre tillbaka än till den
tidpunkt då ansökan ingavs.
2. Om artikel 555.2 b tillämpas, får tillståndet inte utfärdas, utan
samtycke av de tullmyndigheter som utsetts av de medlemsstater i vilka
de platser som anges i ansökan är belägna. Följande förfarande skall
tillämpas:
a) De tullmyndigheter till vilka ansökan ingavs skall, efter att ha
övertygat sig om att de ekonomiska villkoren kan anses uppfyllda
ifråga om den planerade processen, underrätta tullmyndigheterna i
de andra berörda medlemsstaterna om ansökan och tillståndsförslaget; detta förslag skall minst ange avkastningsgrad, godkända
identifieringsmetoder, de tullkontor som avses "C1 i punkt 11 i
förlagan för tillståndet i bilaga 68/B, 3 eventuella förenklade
förfaranden som används för hänförande till förfarandet, överföring
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eller avslutning samt de bestämmelser som skall följas bl.a.
beträffande anmälan till kontrollkontoret.
b) När tullmyndigheterna har tagit emot anmälan, skall de så snart som
möjligt meddela eventuella invändningar, senast inom två månader
från den dag då de underrättades om ansökan och tillståndsförslaget.
c) De tullmyndigheter som avses i a får efter det att de har vidtagit
nödvändiga åtgärder för att säkerställa betalning av den tullskuld
som kan uppstå för importvarorna utfärda tillståndet, om de inte har
mottagit några upplysningar om att invändningar har gjorts mot
tillståndsförslaget inom den tidsperiod som anges i b.
d) Den medlemsstat som utfärdar tillståndet skall sända en kopia av
detta till alla de medlemsstater som anges ovan.
Tillstånd som utfärdats på detta sätt skall endast vara giltiga i de
medlemsstater som anges ovan.
Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna namn och adress för
de tullmyndigheter som utsetts för att ta emot den ansökan och det
tillståndsförslag som anges i a. Kommissionen skall underrätta de andra
medlemsstaterna om detta.
3. För att säkerställa en riktig tillämpning av de bestämmelser som
reglerar förfarandet, får tullmyndigheterna kräva att innehavaren för att
underlätta kontroller, håller eller säkerställer hållande av lagerbokföring,
nedan kallad ”bokföring för aktiv förädling” som visar vilka kvantiteter
importvaror som hänförts till förfarandet, vilka kvantiteter förädlingsprodukter som framställts och alla uppgifter som behövs för att övervaka
förädlingsprocesserna och göra en riktig beräkning av de importtullar
som eventuellt skall betalas.
Bokföringen för aktiv förädling skall hållas tillgänglig för kontrollkontoret, så att detta kan genomföra de kontroller som behövs för ett
riktigt genomförande av förfarandet. Om förädlingsprocesserna utförs i
två eller flera företag, skall bokföringen vid varje tillfälle visa uppgifter
om genomförandet av förfarandet i varje företag.
Om den bokföring som tillståndshavaren håller för kommersiella
ändamål kan användas för övervakning av förfarandet, skall den
godkännas av tullmyndigheterna som giltig bokföring för aktiv förädling
enligt föregående stycke.
!M4

4. Utom i de fall när andra tillfredsställande kontrollsystem gemensamt
har överenskommits av tullmyndigheterna genom samrådsförfarandet,
som måste äga rum före utfärdandet av det enda tillstånd som avses i
punkt 2, skall informationsblad INF 9, bestående av en blankett som
motsvarar den förlaga och de uppgifter som anges i bilaga 75 A,
användas när importvaror importeras före exporten av de förädlingsprodukter som har erhållits ur de likvärdiga varorna.
5. Informationsblad INF 9 skall omfatta ett original och tre kopior som
skall företes tillsammans vid det tullkontor där formaliteterna för
hänförande till förfarandet genomförs.
Informationsblad INF 9 skall utfärdas för den kvantitet förädlingsprodukter som motsvarar den kvantitet importvaror som hänförts till
förfarandet. I de fall där det planeras att exportera varorna i flera
varupartier får mer än ett informationsblad INF 9 utfärdas.
6. Artikel 601.3 skall tillämpas.
7. När den deklaration som hänför importvarorna till förfarandet
lämnas till det tullkontor där hänförandet till förfarandet skall äga rum,
skall ett informationsblad INF 9 företes.
Om det tullkontor där hänförandet till förfarandet skall äga rum
godkänner den deklaration som hänför varorna till förfarandet skall det
attestera fält 9 i informationsbladet INF 9, sända kopia 1 till
övervakningskontoret och återsända originalet och de övriga kopiorna
till den som lämnar deklarationen.

1993R2454 — SV — 01.07.2000 — 003.001 — 187
!M4

8. Exportdeklarationen avseende de förädlingsprodukter som erhållits
ur de likvärdiga varorna skall åtföljas av originalet och kopiorna 2 och 3
av informationsbladet INF 9.
Om det tullkontor där förfarandet med aktiv förädling avslutas
godkänner exportdeklarationen skall det ange den kvantitet förädlingsprodukter som exporterats samt dagen för godkännande. Det skall utan
dröjsmål sända kopia 3 till övervakningskontoret, återsända originalet till
den som lämnat deklarationen och behålla kopia 2.
!B

Artikel 557
Om artikel 556.2 inte är tillämplig och förädlingsprodukter skall
framställas av andra förädlingsprodukter som framställts enligt ett
tillstånd som redan utfärdats, skall den person som genomför ytterligare
förädlingsprocesser eller låter utföra dem inge en ny ansökan som
överensstämmer med bilaga 67/B med en hänvisning till det redan
3
utfärdade tillståndet. "M8
Artikel 558
!M4

1. Tillståndets giltighetstid skall fastställas av tullmyndigheterna med
hänsyn till de ekonomiska villkoren och sökandens särskilda behov.
Om giltighetstiden överstiger två år, skall de villkor på grundval av vilka
tillståndet utfärdades regelbundet granskas med de i tillståndet angivna
tidsmellanrummen. Dessa tidsmellanrum får inte överstiga 24 månader.
!B

2. Utan hinder av punkt 1 skall giltighetstiden för ett tillstånd att
använda förfarandet för de produkter som avses i artikel 560.2 inte
överstiga tre månader.
Artikel 559
1. När de utsedda tullmyndigheterna utfärdar tillståndet skall de
närmare ange den period inom vilken förädlingsprodukterna skall
återexporteras i enlighet med artikel 118 i kodexen, med beaktande av
den tid som behövs för att genomföra de förädlingsprocesser som anges i
tillståndet för en viss kvantitet varor, den kvantitet importvaror som
beviljats för förfarandet och den tid som krävs för att hänföra
förädlingsprodukterna till en godkänd tullbehandling.
2. Om omständigheterna berättigar till det, får den fastställda tidsfristen
för återexport utsträckas även efter det att den ursprungligen fastställda
tidsperioden har löpt ut.
Artikel 560
1. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 skall tidsfristen för
återexport inte överstiga sex månader när det gäller jordbruksprodukter
av det slag som avses i artikel 1 i rådets förordning (EEG) nr 565/80 och
som skall återexporteras i form av förädlade produkter eller varor enligt
artikel 2 b eller 2 c i den förordningen.
2. För de produkter som avses i artikel 1 i rådets förordning (EEG)
nr 804/68 (1) och som är avsedda att användas vid framställning av de
produkter som avses i den artikeln eller de varor som anges i bilagan till
den förordningen, skall tidsfristen för återexport inte överstiga fyra
månader.
(1) EGT nr L 148, 28.6.1968, s. 13.
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3. Vid aktiv förädling av levande djur får tidsfristen för återexport, när
det rör sig om ett förfarande för gödning (inbegripet eventuell slakt), inte
överstiga tre månader för djur enligt nr 0104 och 0105 i Kombinerade
nomenklaturen och sex månader för övriga djur enligt kapitel 1 i
Kombinerade nomenklaturen. Vid slakt utan gödning får fristen för
återexport inte överstiga två månader.
Vid aktiv förädling av kött får tidsfristen för återexport inte överstiga sex
månader.
Dessa frister innefattar alla aktiva förädlingsprocesser som är tänkbara
för ett fullständigt erhållade av förädlingsprodukter som en följd av
"C2 att 3 levande djur hänförs till förfarandet.

!B

Artikel 561
1. Vid export i förväg skall tullmyndigheterna ange den tidsperiod som
avses i artikel 118.3 i kodexen med beaktande av den tid som krävs för
anskaffande av och transport till gemenskapen av importvarorna.
2. Den tidsperiod som avses i punkt 1 skall inte överstiga
— tre månader för varor som är föremål för prisreglering,
— giltighetstiden för den importlicens som utfärdats i enlighet med
kommissionens förordning (EEG) nr 2639/81 (1) för råsocker enligt
KN-nummer 1701 11 eller 1701 12,
— sex månader för alla andra varor. Denna tidsperiod får dock
utsträckas, om tillståndshavaren lämnar en välgrundad begäran om
detta, förutsatt att den sammanlagda perioden inte överstiger tolv
månader. Om omständigheterna berättigar till det får förlängning
medges även efter det att den ursprungliga tidsperioden har löpt ut.
Artikel 562
1. De perioder som avses i artiklarna 559 och 560 skall gälla från den
dag då deklarationen för hänförande av varorna till förfarandet eller,
enligt restitutionssystemet, den dag då deklarationen för övergång till fri
omsättning togs emot.
2. De perioder som anges i enlighet med artikel 561 skall gälla från den
dag då exportdeklarationen togs emot.
Artikel 563
1. Månads- eller kvartalsuppgörelse skall godkännas av de tullmyndigheter som är vederbörligen bemyndigade av den medlemsstat
där tillståndet begärs, om det kan förväntas att importvarorna
regelbundet kommer att hänföras till förfarandet för förädling och
återexport i form av förädlingsprodukter, så att tidsperioden för
återexport mer eller mindre kommer att vara konstant.
2. Vid månadsuppgörelse skall alla tidsperioder för återexport som
börjar i en viss månad löpa ut sista dagen i den kalendermånad under
vilken den period för återexport som gäller det sista hänförandet till
förfarandet i månaden i fråga skulle löpa ut.
3. Vid kvartalsuppgörelse skall alla tidsperioder för återexport som
börjar i ett visst kvartal löpa ut sista dagen i det kvartal under vilket
tidsperioden för återexport som gäller det sista hänförandet till
förfarandet i kvartalet i fråga skulle löpa ut.
4. Månads- och kvartalsuppgörelse skall tillämpas med beaktande av
exemplen i bilaga 76.
(1) EGT nr L 258, 11.9.1981, s. 16.
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Artikel 564
1. Om månadsuppgörelse tillåts för de jordbruksprodukter som avses i
artikel 560.1 skall tidsperioderna för återexport enligt artikel 563.2 löpa
ut senast den sista dagen i den femte kalendermånad som följer efter den
månad för vilken uppgörelsen godkändes.
!M1

2. Om månadsuppgörelse godkänns för jordbruksprodukter enligt
artikel 560.2 skall tidsfristerna för återexport löpa ut senast den sista
dagen i den tredje kalendermånaden som följer efter den månad för
vilken uppgörelsen godkändes.
!B

3. Om kvartalsuppgörelse tillåts för de jordbruksprodukter som avses i
artikel 560.1 skall tidsperioderna för återexport enligt artikel 563.3 löpa
ut senast den sista dagen i det kvartal som följer efter det kvartal för
vilket uppgörelsen godkändes.
4. Kvartalsuppgörelse skall inte godkännas för de varor som anges i
artikel 560.2.
Artikel 565
De tidsperioder som avses i artikel 563-564 skall gälla från den dag då
deklarationen för hänförande av varorna till förfarandet togs emot.
Artikel 566
1. Med beaktande av artikel 567 skall avkastningsgraden enligt artikel
114.2 f i kodexen eller metoden för att fastställa denna grad enligt vad
som anges i artikel 119 i kodexen såvitt möjligt fastställas på grundval av
produktionsuppgifter och den skall kunna framgå i bokföringen vid
operatörens företag.
2. Graden eller metoden för att bestämma graden skall fastställas i
enlighet med punkt 1 och omfattas av en retroaktiv kontroll av
tullmyndigheterna.
Artikel 567
1. Schablonavkastningsgraden enligt punkt 2 skall endast tillämpas för
importvaror av god, äkta och säljbar kvalitet som överensstämmer med
den standardkvalitet som är fastställd i gemenskapslagstiftningen.
2. De schablonavkastningsgrader som visas i kolumn 5 i bilaga 77 skall
tillämpas för aktiv förädling som utförs på de importvaror som är
upptagna i kolumn 1 i den bilagan och ger som resultat de i kolumn 3 och
4 angivna förädlingsprodukterna.
Av s n i t t 3
Tillstånd att använda förfarandet — förenklat förfarande
Artikel 568
1. Denna artikel skall tillämpas om förädlingsprocesser skall genomföras i en enda medlemsstat, med undantag av de fall, när systemet för
likvärdig ersättning skall användas.
2. Om förenklade förfaranden för hänförande till förfarandet enligt
artikel 76 i kodexen inte tillämpas och i de fall som avses i artikel 552.1
a, skall varje tullkontor, bemyndigat av tullmyndigheterna att bevilja
tillstånd för användning av det förenklade förfarandet, tillåta att
ingivandet av en deklaration för förfarandet enligt suspensionssystemet
eller en deklaration för övergång till fri omsättning enligt restitutionssystemet utgör en ansökan om tillstånd.
I detta fall skall mottagandet av deklarationen utgöra tillståndet och detta
mottagande skall under alla omständigheter omfattas av de villkor som
reglerar beviljandet av tillstånd.
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3. Deklarationer som lämnas enligt punkt 2 skall åtföljas av ett
dokument som deklaranten upprättat och som innehåller följande
uppgifter, såvida inte denna information kan lämnas i fält 44 på det
formulär som används för själva deklarationen:
a) Om den person som ansöker om att använda förfarandet inte är
samma person som deklaranten, sökandens namn eller företagsnamn
samt adress.
b) Om operatören inte är densamma som sökanden eller deklaranten,
operatörens namn eller företagsnamn samt adress.
c) Typ av förädlingsprocess.
d) Förädlingsprodukternas handelsbeskrivning och/eller tekniska beskrivning.
e) Den beräknade avkastningsgraden eller, om så är tilllämpligt, den
metod enligt vilken graden skall fastställas.
f)

Den beräknade tidsperioden för återexport.

g) Den plats där förädlingsprocessen är planerad att genomföras.
Artikel 498 skall tillämpas efter vederbörliga anpassningar.
4. Artikel 502 skall tillämpas efter vederbörliga anpassningar.
Av s n i t t 4
Likvärdig ersättning och export i förväg
Underavsnitt 1
Likvärdig ersättning enligt suspensionssystemet och restitutionssystemet
Artikel 569
!M1

1. Utan hinder av punkt 2 och artikel 570.1 skall likvärdiga varor, om
likvärdig ersättning skall användas, klassificeras enligt samma åttasiffriga undernummer i Kombinerade nomenklaturen, ha samma handelskvalitet och samma tekniska egenskaper som de importerade varorna.
!B

2. Särskilda bestämmelser, angivna i bilaga 78, skall tilllämpas för de
varor som anges i den bilagan.
3. Likvärdig ersättning skall endast kunna användas, om den har
begärts av den berörda personen i ansökan och om tillståndet anger att de
faktorer som anges i punkt 1 är gemensamma för de likvärdiga varorna
och importvarorna samt på vilket sätt dessa kan kontrolleras.
4. Om tillståndet föreskriver användning av likvärdig ersättning, skall
de särskilda åtgärder som skall vidtas för att säkerställa att de
bestämmelser som tillämpas för att det systemet följs, anges i tillståndet.
5. Om tillståndet inte anger användning av likvärdig ersättning, men
tillståndshavaren önskar använda det systemet, skall denna innehavare
ansöka om ändring av det ursrpungligen beviljade tillståndet. Ansökan
skall upprättas i enlighet med artikel 497.
Artikel 570
1. Om omständigheterna berättigar till det, får tullmyndigheterna tillåta
att de likvärdiga varorna har uppnått ett längre framskridet tillverkningssstadium än importvarorna, under förutsättning att den väsentliga
delen av den förädling som dessa likvärdiga varor är föremål för utförs av
tillståndshavarens företag eller av det företag som utför bearbetningen på
dennes uppdrag.
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2. Den berörda personen skall alltid göra det möjligt för tullmyndigheterna att identifiera de i artikel 569.1 angivna faktorerna,
innan han kan använda systemet för likvärdig ersättning.
Artikel 571
1. Om det gäller likvärdig ersättning utan export i förväg skall ändring
av tullstatus för importvarorna och de likvärdiga varorna enligt artikel
115.3 i kodexen ske, när deklarationen om avslutande av förfarandet
mottas. Om tillståndshavaren släpper ut importvarorna på gemenskapsmarknaden antingen i oförändrat skick eller i form av förädlingsprodukter innan förfarandet har avslutats, skall ändringen av tullstatus på
importvarorna och de likvärdiga varorna dock ske, när varorna släpps på
marknaden.
2. Ändringen av tullstatus enligt punkt 1 skall inte förändra de
exporterade varornas ursprung.
3. I händelse av total förstörelse eller oåterkallelig förlust av varor i
oförändrat skick eller förädlingsprodukter skall andelen förstörda eller
förlorade importvaror beräknas med hänsyn till den andel importvaror,
som finns i lager av varor av samma typ, och som tillståndshavaren
innehar vid den tidpunkt då förstörelsen eller förlusten skedde, såvida
han inte kan uppvisa bevis på den faktiska kvantiteten importvaror som
förstörts eller förlorats.
Underavsnitt 2
Export i förväg enligt suspensionssystemet

!M1

Artikel 572
1. Förfarandet med export i förväg kan inte användas för tillstånd som
utfärdas på grundval av ett eller flera av de ekonomiska villkor som avses
"C1 i koderna 6201, 6202, 6301, 6302, 6303, 7004, 7005 och 7006, inte
3 heller om den sökande inte kan påvisa att de fördelar som uppstår vid
användandet av detta förfarande enbart gagnar tillståndshavaren.
2. Om förfarandet med export i förväg används enligt suspensionssystemet skall artiklarna 569, 570, 571.2 och 571.3 gälla i tillämpliga
delar.
3. Vid förfarandet med export i förväg skall den ändring av tullstatus
som avses i artikel 115.3 i tullkodexen ske
— för exporterade förädlingsprodukter, när exportdeklarationen tas
emot och på villkor att importvarorna har hänförts till förfarandet,
— för importvaror och likvärdiga varor, när de importvaror frigörs som
deklarerats för förfarandet.
!B

Av s n i t t 5
Bestämmelser som gäller för suspensionssystemet
Underavsnitt 1
Hänförande av varor till förfarandet
Artikel 573
1. Förfarandena som reglerar hänförandet av varor till förfarandet för
aktiv förädling (suspensionssystemet) skall även tillämpas för importvaror enligt systemet för likvärdig ersättning, med eller utan export i
förväg.
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2. Utan hinder av artikel 570.2 skall likvärdiga varor som använts enligt
systemet för likvärdig ersättning, med eller utan export i förväg, inte
behöva underkastas de förfaranden som gäller för hänförande till
förfarandet.
a)

Normalt förfarande
Artikel 574

1. Deklarationen av importvaror för aktiv förädling (suspensionssystemet) skall, utom när artikel 568 tillämpas, inges vid ett av de
anmälningskontor för förfarandet som anges i tillståndet.
2. Om artikel 568 tillämpas, skall deklarationen enligt punkt 1 inges till
ett vederbörligen bemyndigat tullkontor.
Artikel 575
1. Den deklarationen som avses i artikel 574 skall upprättas i enlighet
med artikel 198-252.
2. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 568 skall den
varubeskivning som lämnas i deklarationen enligt punkt 1 motsvara
uppgifterna i tillståndet.
Om systemet för likvärdig ersättning används, skall uppgifterna i
deklarationen vara så detaljerade, att det är möjligt att fastställa de
uppgifter som avses i artikel 569.1.
3. Vid tillämpningen av artikel 62.2 i kodexen skall deklarationen
åtföljas av de dokument som föreskrivs i artikel 220. Om systemet för
tresidig trafik används, skall deklarationen i enlighet med artikel 604
även åtföljas av "C1 ett INF 5-dokument, 3 utom när artikel 605
tillämpas,
b) Förenklade förfaranden
Artikel 576
1. De förenklade förfaranden som föreskrivs i artikel 76 i kodexen skall
tillämpas i enlighet med artiklarna 275 och 276.
2. Tullmyndigheterna skall vägra att utfärda tillstånd att använda det
lokala klareringsförfarande som föreskrivs i artikel 276 till personer,
vilkas lagerbokföring enligt artikel 556.3 inte kan fastställas.
3. Den kompletterande deklaration som avses i artikel 76.2 i kodexen
skall lämnas inom den föreskrivna tiden och i varje fall inte senare än när
avräkningsnotan lämnas.
Underavsnitt 2
Avslutning av förfarandet
Artikel 577
1. Enligt artikel 89 i kodexen skall förfarandet för aktiv förädling
(suspensionssystemet) avslutas för importvarorna, när förädlingsprodukterna eller varorna i oförändrat skick har deklarerats för en annan
godkänd tullbehandling och alla övriga villkor för att använda
förfarandet har uppfyllts.
Om artikel 115.1 b i kodexen tillämpas, skall förfarandet avslutas när
tullmyndigheterna har tagit emot deklarationen för icke-gemenskapsvarorna.
2. För att avsluta förfarandet för aktiv förädling skall följande anses
som export från gemenskapens tullområde:
a) Leverans av förädlingsprodukter till personer "C2
3 som är berättigade till befrielse enligt antingen Wienkonventio-
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nen av den 18 april 1961 om diplomatiska förbindelser, Wienkonventionen av den 24 april 1963 om konsulära förbindelser eller
andra konsulära konventioner eller New Yorkkonventionen av den 16
december 1969 om särskilda uppdrag.
b) Leverans av förädlingsprodukter till tredje lands väpnade styrkor,
vilka är stationerade i en medlemsstats territorium i enlighet med
artikel 136 i rådets förordning (EEG) nr 918/83.

!M6

c) Leverans av civila flygplan till flygbolag som är etablerade i
gemenskapens tullområde.
d)

Reparation, ändring, ombyggnad eller tillverkning av civila
flygplan eller delar till civila flygplan.

!M4

Övervakningskontoret skall medge att förfarandet med aktiv
förädling avslutas när varor eller produkter i sektorn för civil luftfart
har använts för första gången på det sätt som föreskrivs, på villkor att
tillståndshavarens bokföring avseende förfarandet med aktiv förädling är sådan att det är möjligt att tillförlitligt kontrollera att
förfarandet tillämpas och används korrekt.

!M1

!M8

e) Leverans av varor i form av förädlingsprodukter som används vid
byggandet av satelliter och utrustning för markstationer som utgör en
integrerad del av dessa satelliter om dessa är avsedda för avskjutningsbaser inom gemenskapens tullområde. Beträffande denna
utrustning för markstationer skall leveransen slutgiltigt jämställas
med export först när utrustningen hänförs till en annan godkänd
tullbehandling som är tillåten, med undantag för övergång till fri
omsättning.
f)

!B

Hänförande till en godkänd tullbehandling för sekundära förädlingsprodukter vars förstörelse under tullens kontroll är förbjuden av
miljöskäl.
I detta fall bör det bevisas att förfarandet inte kan avslutas enligt de
normala bestämmelserna eller att det är ekonomiskt omöjligt.

3. Avslutning av förfarandet skall genomföras antingen enligt de
kvantiteter importprodukter som motsvarar de förädlingsprodukter som
hänförts till en av de behandlingar som anges i punkt 1 eller punkt 2 eller
enligt de kvantiteter av varor i oförändrat skick som hänförts till sådan
behandling.
Artikel 578
Deklarationen för att hänföra förädlingsprodukter eller varor i oförändrat
skick till en av de godkända tullbehandlingarna skall innehålla alla
uppgifter som behövs för att avsluta förfarandet.
Artikel 579
1. När importvaror förändras i fråga om beskaffenhet eller tekniska
egenskaper till följd av oförutsedda omständigheter eller force majeure,
så att det blir omöjligt att framställa de förädlingsprodukter för vilka ett
tillstånd för aktiv förädling (suspensionssystemet) har utfärdats, skall
tillståndshavaren underrätta kontrollkontoret om detta.
2. Artikel 571.3 skall tillämpas efter vederbörliga anpassningar.
3. I de fall då förändringen i fråga kan påverka den fortsatta
verksamheten eller förutsättningarna för tillståndet, skall punkterna 1
och 2 inte påverka tillämpningen av artiklarna 9 och 87.2 i kodexen.
4. Denna artikel skall tillämpas för förädlingsprodukter i tillämpliga
delar.
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Artikel 580
!M4

!M1

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 609 skall villkoren för
övergång till fri omsättning av varor i oförändrat skick eller huvudsakliga
förädlingsprodukter anses vara uppfyllda, om den berörda personen
deklarerar att han inte kan hänföra dessa produkter eller varor till en
godkänd tullbehandling eller användning enligt vilken importtull inte
skulle betalas, med förbehåll fö;r att kompensationsräntan betalas enligt
artikel 589.1.
2. Tullmyndigheterna får ge generellt tillstånd till övergång till fri
omsättning. Ett sådant godkännande är möjligt endast om det inte står i
strid med andra gemenskapsbestämmelser som gäller övergång till fri
omsättning.
3. När ett generellt tillstånd givits för övergång till fri omsättning
lämnats på allmän grund enligt punkt 2 får importvaror släppas ut på den
gemensamma marknaden i form av antingen förädlingsprodukter eller
varor i oförändrat skick, utan att formaliteterna för övergång till fri
omsättning fullgjorts, när de släpps ut på marknaden.
Vid tillämpningen av punkt 4 skall varor som släpps ut på marknaden på
det sättet inte anses ha blivit hänförda till en godkänd tullbehandling.

!B

4. Importvaror, antingen i form av förädlingsprodukter eller varor i
oförändrat skick, som omfattas av ett generellt tillstånd för övergång till
fri omsättning och som, när tidsfristen för återexport löper ut (i tilllämpliga fall enligt artikel 561), inte har hänförts till "C2 någon av de
godkända tullbehandlingar som avses i artikel 89 i kodexen 3 skall
anses ha övergått till fri omsättning och deklarationen för övergång till
fri omsättning skall anses ha ingivits och mottagits och frigörande vara
beviljat, när denna tidsfrist löper ut.
5. Varor som släppts ut på marknaden i enlighet med punkt 3 skall
genast anses som gemenskapsvaror.
Artikel 581
Utan att det påverkar användningen av de förenklade förfarandena skall
alla förädlingsprodukter eller varor i oförändrat skick som skall hänföras
till en godkänd tullbehandling uppvisas vid bestämmelsekontoret för att
genomgå de tullformaliteter som är fastställda för behandlingen i fråga
enligt de till- lämpliga allmänna betämmelserna.
Kontrollkontoret får dock tillåta att produkterna eller varorna i fråga
uppvisas vid ett annat tullkontor än det som anges i första stycket.
a)

Normalt förfarande
Artikel 582

1. Deklarationen för avslutning av förfarandet för aktiv förädling
(suspensionssystemet) skall inges till ett av de kontor som anges i
tillståndet, utom när artikel 568 tillämpas.
2. Om artikel 568 tillämpas, skall deklarationen som avses i punkt 1
inges till det tullkontor som utfärdade tillståndet.
3. Kontrollkontoret får dock tillåta att deklarationen enligt punkt 1
uppvisas för ett annat tullkontor än de som avses i punkterna 1 och 2.
Artikel 583
1. Den deklaration som avses i artikel 582 skall upprättas i enlighet
med de fastställda bestämmelserna för den godkända tullbehandlingen i
fråga.
2. Beskrivningen av förädlingsprodukterna eller varorna i oförändrat
skick i deklarationen enligt punkt 1 skall överensstämma med de
uppgifter som anges i tillståndet.
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3. Vid tillämpningen av artikel 62.2 i kodexen skall de dokument som
skall medfölja deklarationen för avslutning vara de som behöver
framläggas för att hänföra varorna till det begärda förfarandet, enligt
artikel 218-221.
b) Förenklade förfaranden
Artikel 584
De förenklade förfaranden som föreskrivs i artikel 76 i kodexen skall
tillämpas i enlighet med artikel 278.
c)

Bestämmelser om tillämpning av avgifter
Artikel 585

1. Om importvarorna är olivoljor som klassificeras enligt nummer 1509
eller 1510 i Kombinerade nomenklaturen och de är godkända för
övergång till fri omsättning antingen i oförändrat skick eller i form av
förädlingsprodukter enligt KN-nummer 1509 90 00 eller 1510 00 90,
skall den jordbruksavgift som skall påläggas vara
— den jordbruksavgift som anges i importlicensen som är utfärdad
enligt anbudsförfarandet, om inte annat följer av bestämmelserna i
artikel 4.2 i kommissionens förordning (EEG) nr 3136/78 (1),
eller
— den sista lägsta jordbruksavgift som fastställts av kommissionen före
den dag då deklarationen för fri omsättning mottogs, när licensen
som avses i artikel 6 i den förordningen har uppvisats eller när
kvantiteten som övergår till fri omsättning inte överstiger 100
kilogram.
2. Punkt 1 skall även tillämpas, om importvarorna är oliver enligt
KN-nummer 0709 90 39 eller 0711 20 90 och övergång till fri omsättning av förädlingsprodukter enligt KN-nummer 1509 90 00 eller
1510 00 90 har godkänts.

!M1

Artikel 585a
1. För de importvaror som på grund av sin användning för särskilda
ändamål var berättigade till gynnsam behandling i tullhänseende vid
tidpunkten för mottagandet av deklarationen till förfarandet beräknas de
importtullar som skall uppbäras enligt artikel 121.1 i tullkodexen enligt
den sats som motsvarar en sådan slutanvändning utan att ett särskilt
tillstånd behövs för att medge sådan behandling, förutsatt att villkoren
för att medge gynnsam behandling i tullhänseende är uppfyllda.
2. Punkt 1 skall bara tillämpas om varorna har använts för det särskilda
ändamål som berättigar dem till gynnsam behandling i tullhänseende
före utgången av den tidsgräns som fastställs av gemenskapens
bestämmelser om de villkor på vilka sådana varor får medges sådan
behandling. Tidsgränsen skall löpa från tiden för godkännandet av
deklarationen för hänförande till förfarandet. Den får förlängas av
tullmyndigheterna om varorna inte har nått sin slutanvändning på grund
av oförutsedda omständigheter, force majeure eller förädlingsprocessens
inneboende tekniska krav.
(1) EGT nr L 370, 30.12.1978, s. 72.
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Artikel 586
Om varor i oförändrat skick eller förädlingsprodukter övergår till fri
omsättning i en annan medlemsstat än den där varorna hänfördes till
förfarandet, skall denna medlemsstat uppbära de importtullar som anges
i informationsformulär INF 1, föreskriven i artikel 611, i enlighet med de
angivna villkoren.
Artikel 587
!M1

1. Om förädlingsprodukterna övergår till fri omsättning och tullskulden
beräknas på grundval av de tillämpliga avgifterna för importvarorna, i
enlighet med artikel 122 i tullkodexen, skall fälten 15, 16, 34, 41 och 42 i
deklarationen gälla importvarorna.
!B

2. De uppgifter som avses i punkt 1 behöver inte lämnas, om
informationsformulär INF 1 enligt artikel 611 eller ett annat dokument
innehållande samma uppgifter som INF 1 formuläret åtföljer deklarationen för övergång till fri omsättning.
Artikel 588
1. Förteckningen över förädlingsprodukter och förädlingsprocesser för
vilka första strecksatsen i artikel 122 a i kodexen tillämpas finns i bilaga
79.
Vid tillämpningen av denna artikel skall förstöring av andra förädlingsprodukter än de som avses i artikel 122 a första strecksatsen i kodexen
behandlas som export från gemenskapens tullområde.
2. Den dag som skall användas för att fastställa importtullar för
förädlingsprodukterna enligt punkt 1 skall vara den dag då deklarationen
för övergång till fri omsättning tas emot.
3. Kontrollkontoret får godkänna att artikel 122 a första strecksatsen i
kodexen tillämpas för andra avfall, skrot, återstoder och spill än de som
anges i den förteckning som avses i punkt 1.
Medlemsstaterna skall varje halvår anmäla de fall för vilka denna punkt
har tillämpats till kommissionen.
Artikel 589
1. Om en tullskuld uppstår i fråga om förädlingsprodukter eller varor i
oförändrat skick, skall kompensationsränta på den tillämpliga importtullen betalas.
2. Punkt 1 skall inte tillämpas
!M8

— om en tullskuld uppstår för att möjliggöra beviljande av den
förmånsbehandling i tullhänseende som föreskrivs i de avtal som har
slutits mellan gemenskapen och vissa tredje länder vid import till
dessa tredje länder,
!B

— om avfall och skrot från förstöring enligt artikel 182 i kodexen
övergår till fri omsättning
— om sekundära förädlingsprodukter enligt bilaga 79 övergår till fri
omsättning, under förutsättning att de står i proportion till de
exporterade kvantiteterna av primära förädlingsprodukter,
— om kompensationsräntan beräknad i enlighet med punkt 4 inte
överstiger 20 ecu per deklaration för övergång till fri omsättning
— om tillståndshavaren begär övergång till fri omsättning och lämnar
bevis på att särskilda omständigheter som inte uppstått på grund av
någon försumlighet eller bedrägeri från hans sida gör det omöjligt
eller oekonomiskt att genomföra exporten under de villkor han hade
angivit och vederbörligen bestyrkt, när han ansökte om tillståndet.
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— om en tullskuld uppstår på grund av en ansökan om övergång till fri
omsättning enligt artikel 128.4 i tullkodexen, så länge de
importtullar som skall betalas för produkterna i fråga ännu inte har
återbetalas eller eftergetts.
3. En begäran om beaktande av ett fall enligt villkoren i punkt 2 femte
strecksatsen skall överlämnas till de tullmyndigheter som anges av den
medlemsstat som utfärdade tillståndet. Den skall mottagas för behandling endast om den åtföljs av alla bestyrkande dokument som behövs för
att göra en fullständig undersökning av fallet.
Om en tullmyndighet erhåller en begäran om kompensationsränta för ett
belopp av 3 000 ecu eller mindre per avräkningsnota och finner att
grunderna för begäran av det slag som föreskrivs i punkt 2 femte
strecksatsen, skall de frångå tillämpning av punkt 1. I detta fall skall de
bestyrkande dokumenten bevaras under tre år av tullmyndigheterna.
När de i alla övriga fall ämnar godkänna en begäran, skall de överlämna
denna begäran till kommissionen tillsammans med det underlag som
innehåller allt material som behövs för en fullständig undersökning av
fallet. Frigörande som beviljats av tullmyndigheterna för övergång till fri
omsättning av förädlingsprodukter eller varor i oförändrat skick får göras
beroende av att en säkerhet ställs, vars belopp skall fastställas i enlighet
med punkt 4.
Kommissionen skall genast underrätta de berörda medlemsstaterna, när
den mottagit underlagen.
Den medlemsstat som sände begäran skall frångå tillämpning av punkt 1,
om kommissionen inte har underrättat den om eventuella invändningar
inom två månader från dagen då mottagandet bekräftades.
Kommissionen skall underrätta medlemsstaterna om mottagna ansökningar och åtgärder som vidtagits avseende dem.
4. a) De årliga räntesatserna skall fastställas av kommissionen och
grunda sig på det aritmetiska genomsnittet av representativa
kortfristiga räntor för varje medlemsstat under samma kalenderhalvår under det föregående året.
De skall tillämpas för alla tullskulder som uppstått under en
halvårsperiod.
Den tillämpliga räntan skall vara den som gäller för den
medlemsstat där förädlingsprocesserna eller den första av dessa
ägde rum eller skulle ha ägt rum.
Räntorna skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas
officiella tidning, serie L, minst en månad innan de träder i kraft.
b)

"M8 Ränta skall tillämpas per månad för den period som
sträcker sig från den första dagen i den månad som följer efter
den månad då importvarorna för vilka förfarandet är avslutat
först hänfördes till förfarandet till den sista dagen i den månad
då tullskulden uppstår. Om övergång till fri omsättning begärs
enligt villkoren i artikel 128.4 i kodexen är den avsedda perioden
den som infaller mellan den första dagen i den månad som följer
efter den månad då eftergift eller återbetalning av ifrågavarande
avgifter har skett och den sista dagen i den månad under vilken
tullskulden uppstår. 3

För att förenkla fastställandet av den period som skall tas i
beaktan vid tillämpning av kompensationsräntor, särskilt då det
rör sig om verksamheter där antalet importvaror och/eller
förädlingsprodukter gör det ekonomiskt omöjligt att tillämpa
de normala bestämmelserna, får tullmyndigheterna på begäran
av den berörda personen tillåta att den period för vilken räntorna
skall tillämpas grundar sig på perioden för lageromsättningen av
de varor som används för att framställa förädlingsprodukterna.
Med period för lageromsättning avses den genomsnittliga tiden
från den tidpunkt då varorna som skall användas för att
framställa förädlingsprodukterna införs i fabriken fram till den
tidpunkt då de lämnar fabriken. Denna period skall fastställas
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genom förhållandet vid tillverkningspris mellan värdet av det
genomsnittliga lagret av varor som behövs för att framställa
förädlingsprodukterna och den årliga omsättningen.
Det erhållna talet, multiplicerat med 12 och avrundat till
närmaste heltal, skall utgöra antalet månader för vilka kompensationsränta skall tilllämpas.
!M8

Den förenkling som anges ovan, som skall beviljas av tullmyndigheterna endast på villkor att det är möjligt att kontrollera
perioden för lageromsättning, kan även tillämpas på perioden för
eventuell lagring av de förädlingsprodukter som berörs av denna
förenkling.
!B

Den tid som skall tas i beaktande vid tillämpning av
kompensationsräntor skall inte vara mindre än en månad.
c) Räntebeloppet skall beräknas på grundval av importtullarna,
räntesatsen angiven ovan under a samt den period som avses i b
ovan.
Artikel 590
1. I speciella fall, särskilt vid förädlingsprocesser där två eller flera
medlemsstater är inblandade, får förenklade metoder användas på
begäran av de berörda personerna för beräkning och redovisning av
kompensationsränta.
2. När de berörda medlemsstaterna har förvissat sig om att de
föreslagna förfarandena kan genomföras, skall de underrätta kommissionen om detta och kommissionen skall underrätta de andra medlemsstaterna. De förfaranden som meddelats till kommissionen får tillämpas,
såvida kommissionen inte meddelar de berörda medlemssstaterna inom
två månader från den dag då förslaget mottogs om alla invändningar mot
denna ansökan.
Artikel 591
1. Andelen importvaror som införlivats i förädlingsprodukterna skall
vid behov beräknas för att fastställa de importtullar som skall debiteras.
Denna beräkning skall bl.a. inte göras när skuldbeloppet bestäms endast
på grundval av artikel 122 i kodexen.
!M1

!B

2. Beräkningar skall göras i enlighet med de metoder som anges i
artikel 592-594 eller med varje annan metod som ger samma resultat på
grundval av exemplen i bilaga 80.

Artikel 592
Den kvantitativa fördelningsmetoden (förädlingsprodukter) skall användas, när endast ett slag av förädlingsprodukter framställts vid de aktiva
förädlingsprocesserna. I det fallet skall kvantiteten av importvaror
motsvarande kvantiteten av förädlingsprodukter för vilka en tullskuld
uppstår beräknas genom att på den totala kvantiteten av dessa varor
tilllämpa en koefficient som motsvarar förhållandet mellan kvantiteten
av förädlingsprodukter för vilka en tullskuld uppstår och den totala
kvantiteten av förädlingsprodukter.
Artikel 593
1. Den kvantitativa fördelningsmetoden (importvaror) skall tillämpas,
om alla beståndsdelar i importvarorna finns i var och en av fördelningsprodukterna.
Vid fastställandet av om denna metod skall tillämpas, skall förluster inte
beaktas.
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Kvantiteten av importvaror som använts vid framställningen av varje
förädlingsprodukt skall bestämmas genom att i tur och ordning på den
totala kvantiteten av importvaror tillämpa en koefficient som motsvarar
förhållandet mellan kvantiteten av dessa varor i varje typ av förädlingsprodukt och den totala kvantiteten av dessa varor i förädlingsprodukterna
som helhet.
Kvantiteten av importvaror som motsvarar kvantiteten av förädlingsprodukter för vilka en tullskuld uppstår skall fastställas genom att tilllämpa den koefficient som erhållits genom den i artikel 592 angivna
metoden på kvantiteten av importvaror som använts i framställningen av
denna produkt beräknad i enlighet med tredje stycket.
2. Utan hinder av punkt 1 skall den kvantitativa fördelningsmetoden
(importvaror) även tillämpas för förädlingsprocesser i vilka durumvete
förädlas för att erhålla couscousmjöl, gryn och annat mjöl.
Artikel 594
1. Om artiklarna 592 och 593 inte tillämpas skall den värdemässiga
fördelningsmetoden alltid tillämpas. Tullmyndigheterna får dock med
tillståndshavarens medgivande och för förenkling tillämpa den kvantitativa fördelningsmetoden (importvaror) i stället för den värdemässiga
fördelningsmetoden, om båda metoderna skulle ge liknande resultat.
2. För att bestämma kvantiteten av importvaror som använts i
framställningen av varje slag av förädlingsprodukt skall en koefficient
som motsvarar förhållandet mellan värdet av varje förädlingsprodukt och
det totala värdet av dessa produkter beräknat enligt punkt 3 i tur och
ordning tilllämpas på den totala kvantiteten av importvaror.
3. Enligt artikel 36.1 i kodexen skall värdet av var och en av de olika
förädlingsprodukter som skall användas vid tillämpning av den
värdemässiga fördelningen vara
— det senaste försäljningspriset i gemenskapen för identiska eller
liknande produkter, under förutsättning att detta inte har påverkats av
förhållandet mellan köpare och säljare, eller, om detta inte är känt
— det senaste priset fritt fabrik i gemenskapen, under förutsättning att
detta inte har påverkats av förhållandet mellan köpare och säljare.
Om värdet inte kan fastställas enligt första stycket skall det fastställas av
kontrollkontoret med hjälp av någon rimlig metod.
4. Kvantiteten av importvaror som motsvarar kvantiteten av förädlingsprodukter för vilka en tullskuld uppstår skall beräknas med tillämpning
av den koefficient som erhållits genom den i artikel 592 angivna
metoden på kvantiteten av importvaror som använts i framställningen av
produkterna i fråga, beräknad i enlighet med punkt 2.
d) Avräkningsnota
Artikel 595
1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 596.3 skall tillståndshavaren tillhandahålla kontrollkontoret en avräkningsnota.
2. Avräkningsnotan skall bl.a.innehålla följande uppgifter:
a) Hänvisning till tillståndet.
b) Kvantiteten av varje slag av importvaror och hänvisning till
deklarationerna för hänförande av dem till förfarandet.
c) Importvarornas KN-nummer.
d) Tullvärdet på importvarorna och den importtullsats som gäller för
dem.
e) Den fastställda avkastningsgraden.
f)

Förädlingsprodukternas beskaffenhet och kvantitet och den godkända tullbehandling som de är hänförda till samt hänvisning till de
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deklarationer som hänför dessa produkter till en godkänd tullbehandling.
g) Förädlingsprodukternas värde om den värdemässiga fördelningsmetoden används för avslutandet.
h) Det importtullbelopp som skall betalas för den kvantitet av
importvaror som anses ha övergått till fri omsättning enligt artikel
580.3.
i)

De importvaror som hänförts till förfarandet enligt systemet fär
tresidig trafik.

3. Om förenklade förfaranden används för hänförande till ett avslutande
av förfarandet, skall de deklarationer och dokument som föreskrivs i
artikel 76.2 i kodexen användas. Avräkningsnotan skall även innehålla
den kvantitet av varor som anses ha övergått till fri omsättning enligt
artikel 580.
Artikel 596
1. Avräkningsnotan skall tillhandahållas inom 30 dagar efter det att
tidsfristen för återexport löpt ut, beräknad, om tillämpligt, i enlighet med
artikel 565. Om månads- eller kvartalsuppgörelse används skall en
avräkningsnota uppvisas för varje månad eller kvartal.
2. Om export i förväg används, skall avräkningsnotan lämnas inom 30
dagar efter det att den fastställda tidsfristen enligt artikel 561 har löpt ut,
med beaktande av punkt 3 och artikel 597.4.
3. Kontrollkontoret får själv upprätta avräkningsnotan med beaktande
av samma tidsfrister som avses i punkterna 1 och 2. Detta faktum skall
anges i tillståndet.
Artikel 597
1. Importtullar på importvaror, i form av antingen förädlingsprodukter
eller varor i oförändrat skick, som anses ha övergått till fri omsättning
enligt artikel 580.3, skall betalas senast vid uppvisandet av avräkningsnotan, som får grunda sig på en summarisk deklaration.
2. Om andra taxeringsgrunder som gäller importvarorna behöver
fastställas för att bestämma importtullbeloppet, skall avräkningsnotan
dessutom innehålla dessa grunder och, om tillämpligt, andelen
importvaror som är införlivade med förädlingsprodukterna, vilket skall
fastställas i enlighet med artikel 592-594.
3. Tillståndshavaren skall hålla alla dokument som gäller varor som
anses ha övergått till fri omsättning i enlighet med artikel 580.3 och som
behöver framläggas för en riktig tillämpning av de bestämmelser som
reglerar varors övergång till fri omsättning tillgängliga för kontrollkontoret.
4. Kontrollkontoret får tillåta att
a) avräkningsnotan enligt artikel 595.1 upprättas med hjälp av
databehandling eller på annat sätt som detta kontor föreskriver,
b) avräkningsnotan upprättas vid deklarationen för hänförande av
varorna till förfarandet.
Artikel 598
Kontrollkontoret skall anteckna resultatet av den kontroll som har
genomförts på avräkningsnotan och, om nödvändigt, upplysa tillståndshavaren om resultatet av kontrollen och bevara avräkningsnotan och
därtill hörande dokument under minst tre kalenderår från slutet av det år
under vilket avräkningsnotan upprättades. Detta tullkontor får dock
besluta att dokument som avser avräkningsnotan skall behållas av
tillståndshavaren. I det fallet skall dessa dokument bevaras under samma
tid.
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Artikel 599
1. Om importvaror har hänförts till förfarandet med stöd av ett enda
tillstånd men enligt flera deklarationer, skall förädlingsprodukterna eller
varorna i oförändrat skick som hänförts till en godkänd tullbehandling
anses ha framställts från de importvaror som hänfördes till förfarandet
enligt den tidigaste deklarationen.
2. Om tillståndshavaren kan visa de specifika importvaror från vilka
förädlingsprodukterna eller varorna i oförändrat skick enligt punkt 1 har
framställts, skall punkt 1 inte tillämpas.
Underavsnitt 3
Tresidig trafik
Artikel 600
De tullmyndigheter som avses i artikel 556 får tillåta tresidig trafik
endast som en del av ordningen för export i förväg.
Artikel 601
1. För tresidig trafik skall det informationsformulär som benämns
”informationsformulär INF 5” användas.
2. Informationsformulär INF 5 skall upprättas på ett formulär som
överensstämmer med förlagan och anvisningarna i bilaga 81 i ett original
och tre kopior som skall överlämnas tillsammans till det tullkontor där
exportformaliteterna genomförs.
Informationsformulär INF 5 skall upprättas för den kvantitet av
importvaror som motsvarar kvantiteten av exporterade förädlingsprodukter. Vid import i flera försändelser, får fler än ett INF 5 formulär
upprättas.
!M6

2a. I vederbörligen motiverade undantagsfall får dock ett informationsformulär INF 5 inges för påtecknande efter exporten i förväg av
förädlingsprodukter. En sådan påteckning får ske endast om alla åtgärder
vidtagits för att säkerställa att förfarandet fungerar korrekt vid exporten i
förväg av förädlingsprodukter.
!B

3. I händelse av stöld, förlust eller förstöring av informationsformulär
INF 5, får importören begära att tullmyndigheterna som påtecknade det
utfärdar ett nytt. Detta kontor skall uppfylla denna begäran, förutsatt att
det kan konstateras att de importvaror för vilka duplikat begärs inte har
hänförts till förfarandet.
Originalet och de kopior av informationsformulär INF 5 som utfärdas
skall innehålla en av följande beteckningar:
— DUPLICADO
— DUPLIKAT
— DUPLIKAT
— ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ,
— DUPLICATE
— DUPLICATA
— DUPLICATO
— DUPLICAAT
— SEGUNDA VIA
!A1

— KAKSOISKAPPALE — DUPLIKAT
— DUPLIKAT.
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4. Förenklade förfaranden kan införas för särskilda triangulära handelsflöden på begäran från företag med tillräckligt stort antal planerade
exportärenden.
Detta förfarande skall begäras av tillståndshavaren hos tullmyndigheterna i den medlemsstat i vilken tillståndet utfärdats.
Denna avvikelse skall göra det möjligt att samla de planerade exporterna
av förädlingsprodukter under en bestämd tid i syfte att lämna ett
informationsformulär INF 5 som innehåller det sammanlagda antalet
exportärenden under nämnda tid.
5. Begäran skall åtföljas av alla stödjande handlingar och verifikationer
som är nödvändiga för dess bedömning. Sådana handlingar eller
verifikationer skall bland annat visa frekvensen för exportärendena, ge
ett utkast av de föreskrivna förfarandena och inkludera uppgifter som
visar att det är möjligt att kontrollera om villkoren för likvärdiga varor är
uppfyllda.
!M17

6. Om fler medlemsstater än en berörs av en sammanfattning av
planerade exporter i förväg, skall förfarandet i artikel 556.2 gälla i
tillämpliga delar.
!B

Artikel 602
1. När exportdeklarationen för förädlingsprodukterna uppvisas vid
tullkontoret där exportformaliteterna genomförs, skall en INF 5 formulär
upprättat i enlighet med artikel 601.2 uppvisas.
2. Om förädlingsprodukterna lämnar gemenskapens tullområde via det
tullkontor där exportdeklarationen mottogs, skall detta kontor påteckna
fält 9 och 10 i INF 5 formuläret, behålla kopia nr 1 och återlämna
originalet och de andra kopiorna till deklaranten.
Om det tullkontoret inte är kontrollkontoret, skall det påteckna kopia 1
och sända den till kontrollkontoret.
3. Om förädlingsprodukterna lämnar gemenskapens tullområde via ett
annat tullkontor än det tullkontor där exportdeklarationen mottogs, skall
de befordras från gemenskapens tullområde enligt förfarandet för extern
gemenskapstransitering.
Det fält som är reserverat för varubeskrivning på transiteringsdokumentet skall innehålla en av de beteckningar som anges i artikel 610.1 samt
bokstäverna EX-IM.
I de fall som föreskrivs i denna punkt skall tullkontoret där exportdeklarationen mottogs fylla i fält 9 med uppgifter om T1 dokumentet
samt beteckningen T1. Tullkontoret där utförseln sker skall fylla i fält 10,
sända kopia 1 till kontrollkontoret och återlämna originalet och de andra
kopiorna till deklaranten.
4. Förädlingsprodukterna som avses i punkt 3 får inte hänföras till
någon annan tullbehandling än direkt export till tredje land.

!M4

Artikel 603
1. Importvaror får hänföras till förfarandet vid ett annat tullkontor än
det som ursprungligen angivits, om det beviljas av övervakningskontoret
eller av tullkontoret där registreringsformaliteterna verkligen genomförs,
som i så fall skall anmäla ändringen till övervakningskontoret.
2. För den verksamhet som genomförs enligt artikel 552.1 a vi får
namnet på den importör som har fått tillstånd att hänföra importvarorna
till förfarandet, vilket namn skall anges i fält 2 på informationsbladet
INF 5, fyllas i efter det att informationsbladet INF 5 har företetts för det
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tullkontor där exportdeklarationen lämnas. Upplysningen skall lämnas på
originalet och kopiorna 2 och 3 av informationsbladet INF 5 före
inlämningen av deklarationen för hänförande av importvarorna till
förfarandet.
!B

Artikel 604
1. Deklarationen för hänförande av importvaror till förfarandet skall
åtföljas av originalet och kopia 2 och 3 av informationsformulär INF 5.
2. Tullkontoret där deklarationen för hänförande uppvisas skall
anteckna kvantiteten av importvaror som hänförts till förfarandet och
dagen när deklarationen mottogs på originalet och kopia 2 och 3 av
informationsformulär INF 5. Det skall genast sända kopia 3 till
kontrollkontoret, återlämna originalet till deklaranten och behålla kopia
2.
3. Vid mottagandet av kopia 3 skall kontrollkontoret genast meddela
tillståndshavaren kvantiteten av importvaror som hänförts till förfarandet
och dagen för detta hänförande.
Artikel 605
Om anmälningskontoret och kontoret där exportformaliteterna genomförs är belägna i samma medlemsstat, får tullmyndigheterna föreskriva
andra förfaranden.
Underavsnitt 4
Särskilda handelspolitiska åtgärder
Artikel 606
Om ansökan om tillstånd avser varor som omfattas av handelspolitiska
åtgärder enligt artikel 607.1 a behöver en licens, ett tillstånd eller annat
liknande dokument inte uppvisas när ansökan inges.
Artikel 607
1. Om gemenskapsrättsakter föreskriver särskilda handelspolitiska
åtgärder för
a) varors övergång till fri omsättning, skall dessa åtgärder varken tilllämpas vid hänförande av varorna till förfarandet för aktiv förädling
eller den tid som de är hänförda till förfarandet,
b) varor som förs in i gemenskapens tullområde, skall dessa åtgärder
tillämpas, när importvarorna hänförs till förfarandet för aktiv
förädling.
2. Icke-gemenskapsvaror, även om de inte omfattas av importtullar, får
även hänföras till förfarandet enligt suspensionssystemet
a) i syfte att frångå de handelspolitiska åtgärder som tilllämpas vid
varors övergång till fri omsättning,
b) i syfte att frångå de handelspolitiska åtgärder som tilllämpas vid
export av varor i oförändrat skick eller förädlingsprodukter, utan att
det påverkar handelspolitiska åtgärder som tillämpas vid export av
varor med ursprung i gemenskapen.
3. Om punkt 1 a eller punkt 2 tillämpas, behöver en licens, ett tillstånd
eller något annat liknande dokument inte uppvisas vid hänförandet till
förfarandet.
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Artikel 608
Om inte annat följer av de tillämpliga bestämmelserna, skall återexport
av icke-gemenskapsvaror som hänförts till förfarandet inte ge upphov till
tillämpning av de handelspolitiska åtgärder som är fastställda för export
av varor i oförändrat skick eller förädlingsprodukter, utan att det
påverkar handelspolitiska åtgärder som tillämpas vid export av varor
med ursprung i gemenskapen.
Artikel 609
1. Tullmyndigheterna skall för importvaror som övergår till fri
omsättning i form av antingen varor i oförändrat skick eller andra
förädlingsprodukter än sekundära förädlingsprodukter som anges i bilaga
79, tillämpa varje handelspolitisk åtgärd som gällde för importvaror vid
den tid då deklarationen för övergång till fri omsättning mottogs.
2. Om övergång till fri omsättning begärs i en annan medlemsstat än
den där importvarorna hänfördes till förfarandet skall denna övergång
vara föremål för alla handelspolitiska åtgärder som gäller i den
medlemsstat där varorna hänfördes till förfarandet vid den tidpunkt då
deklarationen för övergång till fri omsättning tas emot.
Underavsnitt 5
Administrativt samarbete
Artikel 610
1. Om förädlingsprodukter eller varor i oförändrat skick lagras i en
frizon eller ett frilager eller hänförs till ett suspensionförfarande,
varigenom förfarandet för aktiv förädling avslutas, skall det fält som är
reserverat för varubeskrivningen i det dokument som används för den
godkända tullbehandlingen eller, om förenklade förfaranden används, i
det kommersiella dokument eller den bokföring som används förutom de
uppgifter som skall anges enligt förfarandet i fråga innehålla en av
följande beteckningar:
— Mercancías PA/S
— A.F./S-varer
— A.V./S-Waren
— Εµπορε<µατα ΕΤ/Α
— I.P./S. goods
— Marchandises PA/S
— Merci PA/S
— AV/S-goederen
— Mercadorias AA/S
!A1

— SJ/Y-tavaroita — AF/S-varor
!B

— AF/S-varor.
2. Om importvaror som hänförts till förfarandet enligt suspensionssystemet omfattas av särskilda handelspolitiska åtgärder och dessa
åtgärder fortfarande är tillämpliga, vid den tidpunkt då varorna antingen i
oförändrat skick eller som förädlingsprodukter hänförs till ett tullförfarande eller en frizon eller ett frilager, skall den beteckning som
anges i punkt 1 kompletteras med en av följande beteckningar:
— Política comercial
— Handelspolitik
— Handelspolitik
— Εµπορικ# πολιτικ#
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— Commercial policy
— Politique commerciale
— Politica commerciale
— Handelspolitiek
— Política comercial
!A1

— Kauppapolitiikka — Handelspolitik
!B

— Handelspolitik.
3. Avslutningskontoret skall övertyga sig om att beteckningarna i punkt
1 och 2 har införts riktigt i alla dokument som utfärdats för att ersätta
eller färdigbehandla de dokument som avses i dessa punkter.
Artikel 611
1. Det informationsformulär som kallas INF 1 formulär skall bestå av
ett original och två kopior utställda på ett formulär som överensstämmer
med förlagan och bestämmelserna i bilaga 82.
2. Det INF 1 formulär som avses i punkt 1 skall användas för
a) fastställande av beloppet för den säkerhet som avses i artikel 88 i
kodexen,
b) övergång till fri omsättning av förädlingsprodukter eller varor i
oförändrat skick vid ett annat tulllkontor än ett avslutningskontor.
Artikel 612
Om INF 1 formuläret används för det ändamål som avses i artikel 611.2
a, skall en lämplig notering göras i fält 2.
Artikel 613
1. Om enligt artikel 611.2 b övergång till fri omsättning av alla eller
delar av förädlingsprodukterna eller varorna i oförändrat skick begärs,
skall de tullmyndigheter som är ansvariga för mottagandet av
deklarationer med användning av INF 1 formuläret påtecknad av dem
begära att kontrollkontoret anger
— i fält 9 a, beloppet på de importtullar som skall uppbäras enligt
artikel 121 eller 128.4 i kodexen,
— i fält 9 b, beloppet på den kompensationsränta som skall uppbäras
enligt artikel 589,
— kvantitet, KN-nummer och ursprung vad gäller de importvaror som
använts vid framställningen av de förädlingsprodukter som övergått
till fri omsättning.
Importtullbeloppet skall även visa eventuella skillnader mellan
— det importtullbelopp som fastställts genom tillämpning av artikel 121
i kodexen eller beloppet på återbetalda eller efterskänkta importtullar,
och
— det importtullbelopp som redan konstaterats eller som skall
återbetalas eller efterskänkas.
2. Om deklarationen för övergång till fri omsättning avser produkter
eller varor enligt artikel 610.2 och de handelspolitiska åtgärderna skall
tillämpas i medlemsstaten där användningen av förfarandet var godkänd,
skall de tullmyndigheter som är ansvariga för mottagandet av denna
deklaration, med användning av INF 1 formuläret påtecknat av dem,
begära att kontrollkontoret uppger om de handelspolitiska åtgärder som
gäller för varor som hänförts till förfarandet för aktiv förädling verkligen
har tillämpats.
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3. Originalet och en kopia av INF 1 formuläret skall sändas till
kontrollkontoret och en kopia skall behållas av de myndigheter som
påtecknade formuläret.
4. Om INF 1 formuläret används vid ansökan om handelspolitiska
åtgärder, skall det kontrollkontor som mottar den underrätta tillståndshavaren om denna begäran.
5. Det kontrollkontor till vilket INF 1 formuläret sänts skall lämna de
uppgifter som begärs i fält 8-10 i formuläret, påteckna det, behålla
kopian och återlämna originalet. Det skall dock inte vara förpliktat att
lämna dessa uppgifter efter det att den tid som det är förpliktat att bevara
sin bokföring har löpt ut.
6. För att beräkna det belopp som avses i punkt 1 och endast för det
ändamålet, skall de produkter som INF 1 formuläret avser anses ha
övergått till fri omsättning den dag då fält 2 påtecknades.
Artikel 614
Om en begäran görs om övergång till fri omsättning och INF 1 formulär
upprättats enligt artikel 612, får samma INF 1 formulär användas under
förutsättning att det innehåller
— i fält 9 a, det importtullbelopp som skall betalas enligt artikel 121
eller 128.4 i kodexen,
— i fält 11, dagen då importvarorna i fråga först hänfördes till
förfarandet.
Om dessa upplysningar inte finns tillgängliga, skall ett nytt INF 1
formulär påtecknas i enlighet med artikel 613.
Artikel 615
1. Tillståndshavaren får begära att ett INF 1 formulär påtecknas, när
förädlingsprodukterna eller varorna överförs till en ny tillståndshavare
eller till en annan godkänd operatörs fabrik.
2. I detta fall skall kontrollkontoret lämna de uppgifter som avses i
artikel 614.
Underavsnitt 6
Överföring av varor

!M1

Artikel 616
1. När produkter eller varor som hänförts till förfarandet för aktiv
förädling (suspensionssystemet) skall befordras inom gemenskapens
tullområde, skall transporten av de berörda produkterna eller varorna
utföras antingen i enlighet med bestämmelserna som gäller för extern
transitering eller enligt de förfaranden för överföring som fastställs i
punkt 3 och i artikel 617-623.
2. Dokumentet för extern transitering eller dokumentet som används
som ett dokument för extern transitering skall innehålla de beteckningar
som anges i artikel 610.
3. Om tillåtelse ges att använda dessa överföringsförfaranden, skall de
fastställas i tillståndet. De skall ersätta förfarandena för befordran enligt
förfarandet för extern transitering. Om produkter eller varor överförs från
tillståndshavaren till innehavaren av ett annat tillstånd, skall båda dessa
innehålla överföringsförfaranden.
Tillåtelse att använda förfarandena i fråga får endast lämnas, om
tillståndshavaren innehar eller har bevarat redovisningsposterna för aktiv
förädling enligt artikel 556.3.
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a)

Bestämmelser om överföring av varor eller produkter med ett enda
tillstånd
Artikel 617

Tullmyndigheterna skall tillåta att förädlingsprodukter eller varor i
oförändrat skick överförs utan tullformaliteter och utan att förfarandet
för aktiv förädling avslutats från en operatörs fabrik till en annan
operatörs fabrik för ytterligare förädling, under förutsättning att
överföringen registreras i bokföringen för aktiv förädling.
Artikel 618
Tillståndshavaren skall behålla ansvaret för de överförda varorna eller
produkterna.
b) Bestämmelser om överföring av varor eller produkter från en
tillståndshavare till en annan tillståndshavare
Artikel 619
Tullmyndigheterna skall tillåta att förädlingsprodukter eller varor i
oförändrat skick överförs från innehavaren av ett tillstånd till innehavaren
av ett annat tillstånd, under förutsättning att överföringen registreras i
bokföringen för aktiv förädling hos den första innehavaren i enlighet med
det förfarande som beskrivs i bilaga 83.
Artikel 620
1. Ansvaret för de överförda varorna eller produkterna skall övergå till
innehavaren av det andra tillståndet vid den tidpunkt när han tar emot
dessa varor eller produkter och registrerar dem i sin bokföring för aktiv
förädling.
2. Denna registrering skall medföra att varorna eller produkterna
hänförs till förfarandet på nytt i den andra tillståndshavarens namn.
c)

Allmänna bestämmelser
Artikel 621

1. Under förutsättning att det inte påverkar verksamhetens korrekta
genomförande, skall tullmyndigheterna, på andra villkor som de skall
fastställa, tillåta
a) dels att importvaror befordras utan tullformaliteter från anmälningskontoret för förfarandet till operatörens fabrik dels att förädlingsprodukter eller varor i oförändrat skick befordras från operatörens
fabrik till avslutningskontoret,
b) dels att de formulär som avses i bilaga 83 bestyrks på förhand eller
att operatören fyller i de formulär som anges i bilaga 83, vilka skall
stämplas av honom med hjälp av en speciell metallstämpel som är
godkänd av tullmyndigheterna,
c) att formaliteterna uppfylls med hjälp av ett datoriserat system, under
förutsättning att detta system kan garantera ett riktigt genomförande
av bestämmelserna i detta kapitel.
!M1

d) att förenkla de formaliteter som fastställs i artikel 619, förutsatt att
det etablerade systemet garanterar att upplysningarna lämnas på
samma sätt som är fastställt i bilaga 83, liksom att formaliteterna
uppfylls med användande av ett kommersiellt eller administrativt
dokument.
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2.
Om punkt 1 a tillämpas, skall kontrollkontoret underrättas av
anmälningskontoret, om att importvarorna har hänförts till förfarandet
och av avslutningskontoret, om att förädlingsprodukterna eller varorna i
oförändrat skick har exporterats genom att sända extra kopior av den
deklaration som utfärdas för detta samt de medföljande dokumenten.
Artikel 622
Tillståndshavaren skall ansvara för att förse tullmyndigheterna med en
förhandsanmälan om de överföringar som skall genomföras, i den form
och på det sätt som dessa myndigheter bestämmer.
Artikel 623
1. Om överföringsförfarandena enligt detta underavsnitt tillämpas, får
bestämmelserna i artikel 580 avseende varor som anses ha övergått till fri
omsättning tillämpas vid uppvisande av avräkningsnotan, under förutsättning att andra gemenskapsbestämmelser som gäller övergång till fri
omsättning inte hindrar detta.
2. Kontrollkontoret skall underrätta anmälningskontoret eller anmälningskontoren om beviljade avslutningar och hänvisa till de deklarationer
för hänförande till förfarandet som det har mottagit.
Av s n i t t 6
Bestämmelser som gäller för restitutionssystemet
Underavsnitt 1
Övergång till fri omsättning enligt restitutionssystemet

!M8

Artikel 624
De förfaranden som fastställts för övergång till fri omsättning enligt
restitutionssystemet skall tillämpas för importvaror oavsett om systemet
för likvärdig ersättning tillämpas eller ej.
!B

a)

Normalt förfarande
Artikel 625

1. Deklarationen för övergång till fri omsättning enligt restitutionssystemet skall utom när artikel 568 tillämpas inges vid ett av de
anmälningskontor för förfarandet som anges i tillståndet.
2. Om artikel 568 tillämpas skall den i punkt 1 angivna deklarationen
inges vid ett av de vederbörligen bemyndigade tullkontoren.
Artikel 626
1. Den deklaration som avses i artikel 625 skall upprättas i enlighet
med artikel 198—252.
2. Artikel 575.2 och 575.3 skall tillämpas.
b) Förenklade förfaranden
Artikel 627
1. De förenklade förfaranden som föreskrivs i artikel 76 i kodexen för
övergång till fri omsättning enligt restitutionssystemet skall tillämpas i
enlighet med artikel 275—276.
2. Artikel 575.2 skall tillämpas.

1993R2454 — SV — 01.07.2000 — 003.001 — 209
!B

3. Den kompletterande deklaration som avses i artikel 76.2 i kodexen
skall lämnas inom den fastställda tidsfristen och i varje fall inte senare än
vid tidpunkten för ingivandet av begäran om återbetalning.
Underavsnitt 2
Återbetalning eller eftergift av tullar
Artikel 628
De fall som anges i artikel 577.2 skall anses motsvara export av
förädlingsprodukter från gemenskapen.

!M10

Artikel 629
Deklarationen eller ansökan om att hänföra förädlingsprodukter eller i
förekommande fall varor i oförändrat skick till en av de godkända
tullbehandlingarna eller användningarna enligt artikel 128 i kodexen
skall innehålla alla uppgifter som behövs för att styrka en begäran om
återbetalning.
Artikel 630
Utan att det påverkar användningen av de förenklade förfarandena skall
alla förädlingsprodukter och i förekommande fall alla varor i oförändrat
skick som skall hänföras till en av de godkända tullbehandlingarna eller
användningarna enligt artikel 128 i kodexen uppvisas vid avslutningskontoret och underkastas de tullformaliteter som är fastställda för
behandlingen i fråga i enlighet med de tillämpliga allmänna bestämmelserna.
!B

Artikel 631
!M10

1. Deklarationen som hänför förädlingsprodukterna och i förekommande fall varorna i oförändrat skick till en av de godkända
tullbehandlingarna eller användningarna enligt artikel 128 i kodexen
skall utom när artikel 568 tillämpas inges till ett av de avslutningskontor
som anges i tillståndet.
!B

2. Om artikel 568 tillämpas, skall den i punkt 1 angivna deklarationen
inges till det kontor som utfärdade tillståndet.
3. Kontrollkontoret får dock tillåta att den i punkt 1 angivna
deklarationen uppvisas för ett annat tullkontor än de som avses i punkt
1 och 2.
Artikel 632
1. Deklarationen som avses i artikel 631 skall upprättas i enlighet med
de bestämmelser som fastställts för den godkända tullbehandlingen i
fråga.
2. Artikel 583.2 och 583.3 skall tillämpas.
Artikel 633
De förenklade förfaranden som föreskrivs i artikel 76 i kodexen för
avslutning av förfarandet skall tillämpas i enlighet med artikel 278.
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Artikel 634
1. Andelen importvaror som införlivats i förädlingsprodukterna skall
vid behov beräknas för att fastställa vilken importtull som skall
återbetalas eller efterges. Denna beräkning skall inte utföras när alla
förädlingsprodukterna är hänförda till en av de behandlingar som anges i
artikel 128 i kodexen.
!M1

2. Beräkningen skall göras i enlighet med de metoder som anges i
artiklarna 635-637 eller med varje annan metod som ger samma resultat
och som grundar sig på räkneexemplen i bilaga 80.
!B

Artikel 635
Den kvantitativa fördelningsmetoden (förädlingsprodukter) skall användas, när endast ett slag av förädlingsprodukter framställs vid de aktiva
förädlingsprocesserna. I det fallet skall den kvantitet av importvaror som
motsvarar kvantiteten av förädlingsprodukter för vilka återbetalning eller
eftergift får begäras beräknas genom att på hela mängden av dessa varor
tillämpa en koefficient, som motsvarar förhållandet mellan kvantiteten
av förädlingsprodukter för vilka återbetalning eller eftergift får begäras
och den totala kvantiteten av förädlingsprodukter.
Artikel 636
1. Den kvantitativa fördelningsmetoden (importvaror) skall tillämpas,
om alla beståndsdelarna i varorna som övergått till fri omsättning finns i
var och en av förädlingsprodukterna.
Vid fastställandet av eventuell tillämpning av denna metod, skall
förluster inte beaktas.
Den kvantitet av importvaror enligt restitutionssystemet som använts vid
framställningen av varje förädlingsprodukt skall bestämmas genom att
gradvis på den totala kvantiteten av importvaror tillämpa en koefficient,
som motsvarar förhållandet mellan kvantiteten av dessa varor i varje typ
av förädlingsprodukt och den totala kvantiteten av dessa varor i
förädlingsprodukterna som helhet.
Den kvantitet av importvaror enligt restitutionssystemet som motsvarar
kvantiteten av förädlingsprodukter för vilka återbetalning eller eftergift
får begäras skall fastställas genom att tillämpa den koefficient som
erhållits genom den i artikel 635 angivna metoden på kvantiteten av
importvaror som använts i framställningen av denna produkt, beräknad i
enlighet med tredje stycket.
Artikel 637
1. Om artiklarna 635 och 636 inte kan tillämpas skall den värdemässiga
fördelningsmetoden tillämpas. Tullmyndigheterna får dock med tillståndshavarens medgivande och i förenklingssyfte tillämpa den kvantitativa fördelningsmetoden (importvaror) i stället för den värdemässiga
fördelningsmetoden, om båda metoderna skulle ge likvärdiga resultat.
2. För att bestämma kvantiteten av importvaror som använts i
framställningen av varje typ av förädlingsprodukt skall en koefficient
som motsvarar förhållandet mellan värdet av varje förädlingsprodukt och
det totala värdet av dessa produkter och beräknat enligt punkt 3 gradvis
tillämpas på den totala kvantiteten av importvaror.
3. Artikel 594.3 skall tillämpas.
4. Kvantiteten av importvaror som motsvarar kvantiteten av förädlingsprodukter för vilka återbetalning eller eftergift kan begäras skall
beräknas med tillämpning av den koefficient som erhållits genom den
i artikel 635 angivna metoden på den kvantitet av importvaror som
använts i framställningen av produkterna i fråga, beräknad enligt punkt 2.
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Artikel 638
1. Återbetalning eller eftergift av importtullar skall vara beroende av att
tillståndshavaren inger ett krav, nedan kallat återbetalningskrav till
kontrollkontoret. Kravet skall överlämnas i två exemplar.
2. Om ett tillstånd utfärdades enligt artikel 556.2, får "C2 återbetalningskrav/AF 3 endast lämnas till kontrollkontoret i den medlemsstat
som utfärdade tillståndet, om inte annat följer av punkt 4.
3. Om artikel 557 tillämpas, får återbetalning begäras endast av en enda
innehavare.
4. Om, i särskilda fall och efter en skriftlig begäran från de berörda
personerna, två eller flera medlemsstater som är inblandade i förädlingsprocesserna ämnar tillåta att "C2 återbetalningskrav/AF 3 inges till
tullmyndigheterna i en annan medlemsstat än den som anges i punkt 2,
skall de först underrätta kommissionen om begäran samt överlämna ett
förslag på de förfaranden som planeras för att säkerställa, att det i artikel
640 angivna kravet är korrekt upprättat. Kommissionen skall underrätta
de andra medlemsstaterna om detta. De förfaranden som meddelats
kommissionen får tillämpas, såvida kommissionen inte underrättar de
berörda medlemsstaterna inom två månader från mottagandet av
förslaget, om varje invändning mot tillämpningen av dessa.
Artikel 639
1. Den tidsperiod som avses i artikel 128.3 i kodexen inom vilken
"C2 återbetalningskrav/AF 3 skall inges skall vara högst sex månader
från den dag då förädlingsprodukterna hänfördes till en godkänd
tullbehandling enligt artikel 128.1 i kodexen.
2. Om särskilda omständigheter berättigar till det får tullmyndigheterna
förlänga den i punkt 1 angivna perioden, även efter det att den har löpt
ut.
Artikel 640
1. "C2 Återbetalningskravet/AF 3
uppgifter:

skall innehålla bl.a. följande

a) Hänvisning till tillståndet.
b) Kvantiteten av varje slag av importvaror för vilka återbetalning eller
eftergift begärs.
c) Importvarornas KN-nummer.
d) Tullvärdet på importvarorna och den importtullsats som de omfattas
av enligt tullmyndigheternas fastställande den dag då deklarationen
för övergång till fri omsättning enligt restitutionssystemet togs emot.
e) Dagen då varorna övergick till fri omsättning enligt restitutionssystemet.
f)

Hänvisning till de deklarationer enligt vilka importvarorna övergick
till fri omsättning enligt restitutionssystemet.

g)

"C2 Förädlingsprodukternas slag, kvantitet och godkända tullbehandling. 3

h) Förädlingsprodukternas värde om den den värdemässiga fördelningsmetoden används för att avsluta förfarandet.
i)

Den fastställda avkastningsgraden.

j)

Hänvisning till de deklarationer enligt vilka förädlingsprodukterna
eller i förekommande fall varorna i oförändrat skick hänfördes till en
av de godkända tullbehandlingarna eller användningarna som avses i
artikel 128 i kodexen.

!M10
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k) Det importtullbelopp som skall återbetalas eller efterges och
eventuella uppburna kompensationsräntor, med hänsyn bl.a. till
importtullar på andra förädlingsprodukter.
!M1

2. Om det förenklade förfarandet avseende formaliteterna vid övergång
till fri omsättning enligt restitutionssystemet och export tillämpas, skall
de deklarationer som avses i punkt 1 f och j eller handlingarna som avses
i artikel 76.2 i tullkodexen användas.
!B

Artikel 641
1. Om kontrollkontoret beslutar, att de i artikel 640.1 f och j angivna
deklarationerna och andra handlingar som detta kontor skall föreskriva
skall behållas av tillståndshavaren, skall dessa deklarationer och
handlingar hållas tillgängliga för det kontoret.
2. Om artikel 646 tillämpas skall dock kraven åtföljas av originalhandlingarna av INF 7 formulären, vederbörligen påtecknade.
Artikel 642
1. Kontrollkontoret får tillåta att vissa av de uppgifter som anges i
artikel 640.1 utelämnas i kraven, om dessa inte påverkar beräkningen av
det belopp som skall återbetalas eller efterges.
2. Kontrollkontoret får bevilja, att "C2 återbetalningskrav/AF 3
enligt artikel 640.1 upprättas med hjälp av databehandling eller på annat
sätt som detta kontor skall föreskriva.
Artikel 643
Kontrollkontoret skall göra en anteckning på återbetalningskravet/IP på
grundval av den genomförda kontrollen och upplysa tillståndshavaren
om resultatet av kontrollen; det skall bevara kravet på återbetalning och
därtill hörande dokument under minst tre kalenderår från slutet av det år
då det fattar ett beslut om kravet.
Kontrollkontoret får dock besluta, att de handlingar som gäller kravet
skall behållas av tillståndshavaren. I det fallet skall dessa handlingar
bevaras under samma tidsperiod.
Underavsnitt 3
Administrativt samarbete
Artikel 644
1. Om förädlingsprodukter enligt restitutionssystemet hänförs till en av
de godkända tullbehandlingar som anges i artikel 128.1 andra strecksatsen i kodexen, som ger möjlighet till återbetalning, skall det fält som
är reserverat för varubeskrivning i det dokument som används för
förfarandet eller i det dokument som används för uppläggning i frizon
eller frilager innehålla en av följande beteckningar:
— Mercancías PA/R
—

"C1 A.F./T-varer 3

— A.V./R.-Waren
— Εµπορε<µατα ΕΤ/Ε
— I.P./D. goods
— Marchandises PA/R
— Merci PA/R
— AV/T-goederen
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— Mercadorias AA/D
!A1

— SJ/T-tavaroita — AF/R-varor
!B

— AF/R-varor.
2. Avslutningskontoret skall övertyga sig om att beteckningarna i punkt
1 har införts riktigt i alla dokument som utfärdats för att ersätta eller
avsluta de dokument som avses i den punkten.

!M1

Artikel 645
Om de förädlingsprodukter som framställs i aktiva förädlingsprocesser
enligt restitutionssystemet sänds till ett annat tullkontor enligt förfarandet för extern gemenskapstransitering, som får utgöra grund för en
begäran om återbetalning, och dessa produkter är föremål för en ansökan
om nytt tillstånd för aktiv förädling, skall de vederbörligen bemyndigade
tullmyndigheterna som ansvarar för att utfärda det nya tillståndet
använda det informationsformulär INF 1 som avses i artikel 611 för att
fastställa beloppet på alla importtullar som skall uppbäras eller beloppet
på de tullskulder som kan uppstå.
!B

Artikel 646
1. Det informationsformulär som kallas INF 7 formulär skall bestå av
ett original och två kopior, utfärdade på ett formulär som överensstämmer med förlagan och bestämmelserna i bilaga 84.
!M1

2. Det informationsformulär INF 7 som avses i punkt 1 skall användas,
om de förädlingsprodukter som framställts vid förädlingsprocesser enligt
restitutionssystemet överförs, utan att ett krav om återbetalning har
ingetts, till ett "C1 avslutningskontor 3 som inte nämns i tillståndet
och som hänförs där, antingen i oförändrat skick eller efter ytterligare
vederbörligen godkänd förädling, till en av de godkända tullbehandlingar
som tillåter återbetalning eller eftergift, i enlighet med artikel 128.1 i
tullkodexen. Tullkontoret där produkterna eller varorna hänfördes till
denna behandling skall vid behov och på begäran av den berörda
personen utfärda informationsformulär INF 7.
!B

Artikel 647
!M1

1. Informationsformuläret INF 7 skall uppvisas av den berörda
personen samtidigt med tulldeklarationen som används för att hänföra
varorna till den godkända tullbehandling som ansökts om.
!B

2. Kontoret där deklarationen enligt punkt 1 uppvisas skall påteckna
informationsformulär INF 7, lämna tillbaka originalet och en kopia till
innehavaren och behålla den andra kopian.
Av s n i t t 7
Informationsutbyte med kommissionen
Artikel 648
!M4

1. Medlemsstaterna skall meddela kommissionen följande:
a)

de uppgifter som anges i bilaga 85, för varje tillstånd där värdet av
importvaror per operatör och kalenderår överstiger de gränser som
fastställs i artikel 552.1 a v; dessa uppgifter behöver inte lämnas, om
ett tillstånd för aktiv förädling har utfärdats på grundval av ett
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3 av de ekonomiska villkor som följande koder
hänvisar till: 6106, 6107, 6201, 6202, 6203, 6301, 6302, 6303, 7004,
7005 eller 7006,

!M1

Sådana uppgifter skall också meddelas om de ekonomiska villkoren
har granskats på nytt för ett tillstånd med obegränsad giltighet, eller
om ändringar har gjorts i tidigare inlämnade uppgifter angående
tillstånd som redan utfärdats.
!M6

För de varor som avses i artikel 560.2 och 560.3 skall dock
uppgifterna lämnas för varje beviljat tillstånd, oberoende av
produkternas värde eller vilken kod som användts för att hänvisa
till de ekonomiska villkoren.
!B

b) De uppgifter som anges i bilaga 86, för varje ansökan om tillstånd
som avslagits på grund av att de ekonomiska villkoren inte anses
uppfyllda,
c) Uppgifter om de fall, i vilka den schablon- avkastningsgrad som
avses i artikel 567 inte har tillämpats, därför att även om den aktiva
förädlingen avser importvaror som är förtecknade i kolumn 1 i bilaga
77 är de framställda förädlingsprodukterna inte de som anges i
kolumn 3 eller 4 i samma tillverkningsstadium.
!M8

!B

d) uppgifter om de fall där artikel 577 f har tillämpats och som anger de
särskilda omständigheter som förhindrar en normal avslutning och
de villkor som införts för ifrågavarande produkter.
2. De uppgifter som avses i punkt 1 a och b skall meddelas månaden
efter den i vilken tillståndet utfärdades eller ansökan avslogs, alltefter
omständigheterna. Kommissionen skall sända uppgifterna till de andra
medlemsstaterna och de skall undersökas av kommittén, i de fall där det
bedöms nödvändigt.
Artikel 649
1. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna
a) en förteckning över tullmyndigheter till vilka ansökningar om
tillstånd skall inges, utom vid tillämpning av artikel 568,
b) en förteckning över tullkontor som är bemyndigade att ta emot
deklarationer för hänförande av varor till förfarandet enligt
suspensionssystemet eller deklarationer för övergång till fri omsättning enligt restitutionssystemet enligt artikel 568.
2. De upplysningar som avses i punkt 1 skall överlämnas två månader
innan denna förordning börjar tillämpas och därefter under den månad
som följer efter den i vilken en medlemsstat ändrar tullkontorens
behörighet.
3. Till gagn för affärsmännen kommer kommissionen att offentliggöra
upplysningarna i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, serie C.
KAPITEL 4
Bearbetning under tullkontroll
Av s n i t t 1
Allmänna bestämmelser
Artikel 650
Enligt artikel 131 i kodexen får förfarandet för bearbetning under
tullkontroll användas för de varor i kolumn 1 i förteckningen i bilaga 87
som skall genomgå den bearbetning som anges i kolumn 2.
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Underavsnitt 1
Tillstånd — normalförfarande
Artikel 651
1. Ansökan skall upprättas i överensstämmelse med artikel 497 och i
enlighet med förlagan i bilaga 67/C och inges av den person för vilken
tillståndet får beviljas enligt artiklarna 86, 132 och 133 i kodexen.
2. a) Ansökan skall inges till de tullmyndigheter som utsetts av
medlemsstaten där bearbetningen skall genomföras.
b) Om det förväntas att på varandra följande bearbetningsprocesser
skall genomföras av sökande eller för den sökandes räkning i
olika medlemsstater, får ansökan om ett enda tillstånd göras.
I detta fall skall ansökan, som skall innehålla alla uppgifter om i
vilken ordning och på vilka platser processerna skall genomföras, inges till tullmyndigheterna i den medlemsstat där den första
av dessa processer skall genomföras.
Artikel 652
1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 656 skall tillståndet
utfärdas av de myndigheter till vilka ansökan har ingivits enligt artikel
651.2 och det skall upprättas i överensstämmelse med artikel 500 och i
enlighet med förlagan i bilaga 68/C.
2. Om artikel 651.2 b tillämpas, får tillståndet inte utfärdas, utan
medgivande av de tullmyndigheter som utsetts av medlemsstaten i vilken
de angivna platserna i ansökan är belägna. Följande förfarande skall
tillämpas:
a) De tullmyndigheter till vilka ansökan ingavs skall, efter att de
övertygat sig om att de ekonomiska villkoren kan anses uppfyllda,
underrätta tullmyndigheterna i de andra berörda medlemsstaterna om
ansökan och tillståndsförslaget; detta förslag skall innehålla åtminstone avkastningsgraden, de godkända identifieringsmetoderna, de
tullkontor som avses i punkt 9 i förlagan i bilaga 68/C, eventuella
förenklade förfaranden som använts vid hänförandet till förfarandet,
överföringen eller avslutningen av förfarandet och de regler som
skall följas, bl.a. beträffande anmälan till kontrollkontoret.
b) När tullmyndigheterna har mottagit anmälan, skall de så snart som
möjligt sända eventuella invändningar, i varje fall inom två månader
från dagen då de underrättades om ansökan och tillståndsförslaget.
c) De tullmyndigheter som avses i a får utfärda tillståndet, efter det att
de vidtagit nödvändiga åtgärder för att säkerställa betalningen av den
tullskuld som kan uppstå för importvarorna, om de inte har mottagit
upplysningar om att invändningar gjorts mot tillståndsförslaget inom
den tid som anges i b.
d) Den medlemsstat som utfärdar tillståndet skall sända en kopia av det
till alla de medlemsstater som anges ovan.
Tillstånd som utfärdas på detta sätt skall endast vara giltiga i de
medlemsstater som anges ovan.
Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna namn och adress på
de tullkontor som utsetts att ta emot den ansökan och det tillståndsförslag
som anges i a Kommissionen skall underrätta de andra medlemsstaterna
om detta.
3. För att säkerställa en korrekt tillämpning av de bestämmelser som
reglerar förfarandet, får tullmyndigheterna kräva att tillståndshavaren för
att underlätta kontroller håller eller låter hålla lagerbokföring som visar
kvantiteterna av importvaror som hänförts till förfarandet, bearbetade
produkter som framställts och alla uppgifter som behövs för att övervaka
verksamheten och göra en korrekt beräkning av de importtullar som
eventuellt skall betalas.

1993R2454 — SV — 01.07.2000 — 003.001 — 216
!B

Bokföringen för bearbetning under tullkontroll skall hållas tillgänglig för
kontrollkontoret, så att de kan genomföra de kontroller som är
nödvändiga för att säkra att förfarandet genomförs på ett riktigt sätt.
Om den bokföring som den sökande håller för kommersiella ändamål
tillåter övervakning av förfarandet, skall de godkännas av tullmyndigheterna som giltig bokföring för bearbetning under tullkontroll.
Artikel 653
Tillståndets giltighetstid skall fastställas från fall till fall av tullmyndigheterna med hänsyn till den sökandes särskilda behov.
Om giltighetstiden överstiger två år, skall villkoren som tillståndet
grundar sig på regelbundet tas upp till förnyad undersökning enligt de
intervaller som är fastställda i tillståndet.
Artikel 654
1. När tullmyndigheterna utfärdar tillståndet, skall de ange den period
inom vilken de bearbetade produkterna skall hänföras till en godkänd
tullbehandling i enlighet med artikel 134 i kodexen, med hänsyn tagen
till den tid som behövs för att genomföra bearbetningsprocesserna och
den tid som krävs för att hänföra de bearbetade produkterna till en
godkänd tullbehandling.
2. Om omständigheterna berättigar till det, får den period som anges i
tillståndet förlängas även när den ursprungligen fastställda perioden har
löpt ut.
Artikel 655
1. Avkastningsgraden eller metoden för att bestämma graden enligt
artikel 134 i kodexen skall såvitt möjligt fastställas på grundval av
produktionsuppgifter och kunna identifieras i tillståndshavarens bokföring.
2. Graden eller metoden för att bestämma graden skall fastställas i
enlighet med punkt 1, med förbehåll för tullmyndigheternas kontroll i
efterhand.
Underavsnitt 2
Tillstånd att använda förfarandet — förenklat förfarande
Artikel 656
1. Denna artikel skall tillämpas om bearbetningsprocesserna genomförs
i en enda medlemsstat.
2. Om förenklade förfaranden för hänförande till förfarandet enligt
artikel 76 i kodexen inte tillämpas, skall varje tullkontor som är
bemyndigat av tullmyndigheterna att bevilja tillstånd för användning av
det förenklade förfarandet tillåta att ingivande av deklarationen för
hänförande av varor till förfarandet utgör en ansökan om tillstånd.
I detta fall skall mottagandet av denna deklaration utgöra tillståndet och
detta mottagande skall under alla omständigheter omfattas av de villkor
som gäller för att bevilja tillståndet.
3. Deklarationer som inges enligt punkt 2 skall åtföljas av en handling
som deklaranten upprättat och som om tilllämpligt består av följande
uppgifter, såvida denna information inte kan lämnas i fält 44 i det
formulär som används för själva deklarationen:
a) Om den person som ansöker om att använda förfarandet inte är
samma person som deklaranten, den sökandes namn eller firmanamn
samt adress.
b) Om den person som genomför bearbetningen inte är samma person
som den sökande eller deklaranten, den personens namn eller
firmanamn samt adress.
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c) Typ av bearbetning.
d) De bearbetade produkternas handelsbeskrivning och/eller tekniska
beskrivning.
e) Avkastningsgraden eller, om tillämpligt, den metod med vilken
graden skall fastställas.
f)

Den anslagna tiden för att hänföra importvarorna till en godkänd
tullbehandling.

g) Platsen där bearbetningsprocessen är planerad att genomföras.
Artikel 498 skall tillämpas i tillämpliga delar.
4. Artikel 502 skall tillämpas i tillämpliga delar.
Av s n i t t 2
Hänförande av varor till förfarandet
Artikel 657
1. Deklarationen för hänförande av varor till bearbetning under
tullkontroll skall inges vid ett av de anmälningskontor som angivits i
tillståndet utom när artikel 656 tillämpas.
2. Om artikel 656 tillämpas, skall deklarationen enligt punkt 1 inges till
ett vederbörligen bemyndigat tullkontor.
Artikel 658
1. Den deklaration som avses i artikel 657.1 skall upprättas i enlighet
med artikel 198-252.
2. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 656 skall den
varubeskrivning som lämnas i deklarationen enligt punkt 1 motsvara
specifikationerna i tillståndet.
3. Vid tillämpning av artikel 62.2 i kodexen skall deklarationen åtföljas
av de dokument som föreskrivs i artikel 220.
Artikel 659
1. De förenklade förfaranden som föreskrivs i artikel 76 i kodexen skall
tillämpas i enlighet med artiklarna 275 och 276.
2. Tullmyndigheterna skall inte bevilja tillstånd att använda det lokala
klareringsförfarande som föreskrivs i artikel 276 till personer vilkas
lagerbokföring enligt artikel 652.3 inte kan kontrolleras.
3. Den kompletterande deklaration som avses i artikel 76.2 i kodexen
skall lämnas inom den föreskrivna tiden och i varje fall inte senare än när
avräkningsnotan inges.
Av s n i t t 3
Avslutning av förfarandet
Artikel 660
1. Avslutningen av förfarandet skall grundas antingen på den kvantitet
av importvaror som genom tillämpning av avkastningsgraden motsvarar
de bearbetade produkterna eller på den kvantitet av varor i oförändrat
skick som har hänförts till en godkänd tullbehandling.
2. Enligt artikel 135 i kodexen skall vid behov reglerna i artikel
591-594 om andelen importvaror som är införlivade i produkterna gälla i
tillämpliga delar.
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Artikel 661
1. Deklarationen som avslutar förfarandet för bearbetning av varor
under tullkontroll skall inges vid ett av de avslutningskontor som anges i
tillståndet utom när artikel 656 tillämpas.
2. Om artikel 656 tillämpas, skall deklarationen enligt punkt 1 inges till
det tullkontor som utfärdade tillståndet.
3. Kontrollkontoret får dock tillåta att den i punkt 1 angivna
deklarationen uppvisas vid ett annat tullkontor än det som avses i
punkterna 1 och 2.
Artikel 662
1. Den deklaration som avses i artikel 661 skall upprättas i enlighet
med de bestämmelser som är fastställda för den godkända tullbehandlingen i fråga.
2. Beskrivningen av de bearbetade produkterna eller importvarorna i
deklarationen enligt punkt 1 skall motsvara specifikationerna i tillståndet.
3. Bestämmelserna i artikel 583.3 skall tillämpas.
Artikel 663
De förenklade förfaranden som föreskrivs i artikel 76 i kodexen för
avslutning av förfarandet skall tillämpas i enlighet med artikel 278.1.
Artikel 664
1. Tillståndshavaren skall lämna en avräkningsnota till kontrollkontoret
inom trettio dagar efter det att tidsfristen för att avsluta förfarandet har
löpt ut.
2. Avräkningsnotan skall bl.a. innehålla följande uppgifter:
a) Hänvisning till tillståndet.
b) Kvantiteten av varje slag av importvaror och hänvisning till de
deklarationer som hänför dem till förfarandet.
c) Importvarornas KN-nummer.
d) Importvarornas tullvärde.
e) Den fastställda avkastningsgraden.
f)

De bearbetade varornas beskaffenhet och kvantitet och den godkända
tullbehandling som de är hänförda till samt hänvisning till de
deklarationer som hänför dessa varor till en godkänd tullbehandling.

g) Bearbetningskostnaderna, om artikel 666 fjärde strecksatsen skall
tillämpas.
h) De bearbetade produkternas KN-nummer.
3. Om ett förenklat förfarande tillämpas för hänförande till eller
avslutning av förfarandet, skall de deklarationer och handlingar som
föreskrivs i artikel 76.3 i kodexen användas.
Artikel 665
1. Kontrollkontoret får godkänna att
a) avräkningsnotan enligt artikel 664.2 får upprättas med hjälp av
databehandling eller på något annat sätt som detta kontor skall
föreskriva,
b) avräkningsnotan upprättas på deklarationen för hänförande av
varorna till förfarandet.
2. Bestämmelserna i artikel 598 skall tillämpas.
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3. Kontrollkontoret får själv upprätta avräkningsnotan med beaktande
av den tidsfrist som fastställs i artikel 664.1. Detta faktum skall anges i
tillståndet.
Artikel 666
Enligt artikel 36.1 i kodexen skall de bearbetade produkternas tullvärde
om de övergår till fri omsättning vara ett av följande värden enligt den
berörda personens val, och valet skall göras den dag då deklarationen för
övergång till fri omsättning tas emot:
— Tullvärdet, fastställt vid eller omkring samma tid för identiska eller
liknande varor som framställts i något tredje land.
— Deras försäljningspris, under förutsättning att detta inte påverkas av
förhållandet mellan köpare och säljare.
— Försäljningspriset i gemenskapen för identiska eller liknande varor,
under förutsättning att detta inte påverkas av förhållandet mellan
köpare och säljare.
— Tullvärdet för importvarorna med tillägg av tillverkningskostnaderna.
Artikel 667
Om handelspolitiska åtgärder gäller för importvarorna vid tiden för
mottagandet av deklarationen för övergång till fri omsättning, skall dessa
åtgärder inte tillämpas för de bearbetade produkterna, såvida de inte
också gäller för varor som är identiska med de bearbetade produkterna.
I detta fall skall åtgärderna tillämpas för den kvantitet importvaror som
verkligen använts vid framställningen av de bearbetade produkter som
övergår till fri omsättning.
Av s n i t t 4
Informationsutbyte med kommissionen
Artikel 668
1. Medlemsstaterna skall meddela kommissionen
a) de uppgifter som anges i bilaga 88, för varje tillstånd, där värdet av
de varor som hänförts till förfarandet per operatör och per kalenderår
överstiger 100 000 ecu,
b) de uppgifter som anges i bilaga 89, för varje ansökan om tillstånd
som inte avslås på grund av att de ekonomiska villkor som avses i
artikel 133 e i kodexen inte anses uppfyllda.
2. De uppgifter som avses i punkt 1 skall meddelas månaden efter den i
vilken tillståndet utfärdades eller ansökan avslogs, alltefter omständigheterna. Kommissionen skall sända uppgifterna till de andra medlemsstaterna och de skall undersökas av kommittén, i de fall där det bedöms
nödvändigt.
Artikel 669
1. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna
a) en förteckning över de tullmyndigheter till vilka ansökningar om
tillstånd skall inges, utom vid tillämpning av artikel 656,
b) en förteckning över tullkontor som är bemyndigade att ta emot
deklarationer för hänförande av varor till förfarandet enligt artikel
656.
2. Bestämmelserna i artiklarna 649.2 och 649.3 skall tilllämpas.
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KAPITEL 5
Förfarandet för temporär import
Av s n i t t 1
Allmänna bestämmelser
Artikel 670
I detta kapitel används följande beteckningar med de betydelser som här
anges:
a) införselkontor: det tullkontor där varor som åtföljs av en ATA-carnet
förs in till gemenskapens tullområde.
b) utförselkontor: det tullkontor där varor som åtföljs av en ATA-carnet
förs ut från gemenskapens tullområde.
c) transportmedel: varje transportmedel som används för att transportera personer eller varor. Beteckningen omfattar reservdelar och
normala tillbehör och normal utrustning, inbegripet utrustning för att
stuva, fastgöra eller skydda varor som importeras med ett transportmedel.
d) person etablerad utanför gemenskapen tullområde: en fysisk person
som normalt är bosatt utanför gemenskapens tullområde eller en
juridisk person som har sitt säte utanför det territoriet.
e) kommersiellt bruk: användning av ett transportmedel för transport av
personer mot ersättning eller transport av varor i industriellt eller
kommersiellt syfte, mot ersättning eller utan.
f)

privat bruk: användning av ett transportmedel enbart för personligt
bruk av den berörda personen och utan kommersiellt syfte.

g) container: en transportanordning (lyftbart godsutrymme, flyttbar
tank, demonterbar stomme eller annan liknande konstruktion)
— helt eller delvis tillsluten för att utgöra en avdelning som är
avsedd att innehålla gods,
— av stadigvarande beskaffenhet och därför tillräckligt stark för
upprepad användning,
— särskilt konstruerad för att underlätta godstransport med ett eller
flera transportmedel utan omlastning,
— konstruerad för att kunna hanteras bekvämt, framförallt när den
lastas om från ett transportmedel till ett annat,
— konstruerad så att den är lätt att fylla och tömma med en inre
volym av minst en kubikmeter.
Lastplattformar skall behandlas som containrar.
Beteckningen container skall inbegripa de tillbehör och utrustningar
som är normala för den ifrågavarande typen, förutsatt att de
transporteras tillsammans med containern. Beteckningen container
skall inte inbegripa fordon, tillbehör eller reservdelar till fordon,
emballage eller lastpallar.
Utan hinder av den sista strecksatsen skall beteckningen container
tillämpas för containrar som används vid flygtransport och som har
en invändig volym av mindre än en kubikmeter.
h) transport under tullförsegling: användning av en container för
transport av varor som identifieras genom containerns försegling.
i)

nedmonterbart lastrum: ett lastrum som inte är flyttbart och som är
specialkonstruerat för att transporteras på ett vägfordon vars
underrede och karosseriram är särskilt utformade för detta ändamål.
Denna definition omfattar även flyttbara lådor som utgör lastrum
som är särskilt utformade för kombitransport.
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j)

delvis tillsluten container: utrustning som vanligtvis består av ett
golv och en överbyggnad som avgränsar ett lastutrymme motsvarande det i en stängd container. Överbyggnaden är vanligtvis
tillverkad av metalldelar som utgör ramen till en container.
Containrar av detta slag får även bestå av en eller flera sidoväggar
eller framväggar. I vissa fall finns endast ett tak som uppbärs av
stolpar i golvet. Detta slag av container används framförallt för att
transportera skrymmande gods (t.ex. bilar).

k) lastplattformar: plattformar för lastning utan överbyggnad eller med
endast en partiell överbyggnad, med samma längd och bredd som en
container och med beslag för de övre och nedre hörnen på
lastplattformens sidor, för att samma utrustning för fastgörande
och lyftning som de som används för containrar skall kunna
användas.
l)

tillbehör och utrustning för containern: särskilt följande anordningar, även om de är löstagbara:
i)

Utrustning för att kontrollera, ändra eller bibehålla temperaturen
inuti containern.

ii) Små apparater t.ex. för registrering av temperatur eller stötar,
utformade för att visa eller registrera förändringar i den
omgivande miljön och stötar.
iii) Inre skiljeväggar, lastpallar, hyllor, stöd, krokar och liknande
anordningar som används för att fastgöra gods.
m) lastpall: en anordning på vilken en kvantitet av gods kan samlas för
att forma en lastenhet för transport eller för hantering eller stuvning
med hjälp av mekaniska anordningar. Denna anordning består av två
plattformar åtskilda av stöd eller av en enkel plattform med sockel
eller en specialplattform för flygtransport; dess höjd är reducerad till
minsta möjliga för att den skall kunna hanteras med hjälp av gaffeleller lastpalltruckar; den får även ha en överbyggnad.
n) operatör av en container eller en lastpall: den person som
kontrollerar dess rörelse vare sig han är dess ägare eller inte.
o) användare av förfarandet för en container eller lastpall: operatören
av en container eller en lastpall eller dennes representant.
p) intern trafik: transport av personer eller varor som tas upp eller lastas
i gemenskapens tullområde för att släppas av eller avlastas på en
plats inom detta område.
Av s n i t t 2
Temporär import av andra varor än transportmedel
Underavsnitt 1
Temporär import med fullständig befrielse: räckvidd och villkor
a)

Yrkesutrustning
Artikel 671

1. Förfarandet för temporär import med hel befrielse från importtullar
skall beviljas för yrkesmässig utrustning.
2. Med yrkesutrustning förstås följande:
a) Utrustning för press, radio eller television som är nödvändig för
representanter för pressen eller för radio- eller televisionsföretag
som är etablerade utanför gemenskapens tullområde, som besöker
detta område för att rapportera eller för att sända eller spela in
material för särskilda program.
b) Kinematografisk utrustning som är nödvändig för en person som är
etablerad utanför gemenskapens tullområde och som besöker detta
område för att framställa en eller flera särskilda filmer.
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c) Varje annan utrustning för handels- eller yrkesverksamhet som är
nödvändig för en person etablerad utanför gemenskapens tullområde
och som besöker detta område för att utföra en särskild uppgift. Den
inbegriper inte utrustning som skall användas i industritillverkning
eller till förpackning av varor eller (med undantag av handverktyg)
för att utvinna naturresurser, för konstruktion, reparation eller
underhåll av byggnader eller för schaktning och liknande projekt.
d) Apparater som tillhör utrustning som uppges i a-c i denna punkt samt
tillbehör till dessa.
En exempelförteckning över de varor som skall anses som yrkesmässig
utrustning ges i bilaga 90.
3. Förfarandet för temporär import enligt punkt 1 skall beviljas under
förutsättning att den yrkesmässiga utrustningen
a) ägs av en person som är etablerad utanför gemenskapens tullområde,
b) importeras av en person som är etablerad utanför detta territorium,
c) används enbart av eller under personlig övervakning av den person
som besöker detta territorium.
Villkoret i c skall dock inte tillämpas för kinematografisk utrustning som
importeras för att framställa film, televisionsprogram eller audivisuella
verk enligt ett avtal om samproduktion som slutits med en person som är
etablerad i gemenskapens tullområde.
Vid samproduktioner av radio- eller televisionsprogram får yrkesmässig
utrustning omfattas av ett hyreskontrakt eller liknande arrangemang i
vilket en person som är etablerad i gemenskapens tullområde är part.
Artikel 672
Reservdelar som senare importeras för reparation av yrkesmässig
utrustning som temporärt importerats skall ha rätt till lättnaderna i fråga
om temporär import på samma villkor som själva utrustningen.
b)

Varor som skall visas eller användas på utställningar, mässor,
möten eller liknande evenemang
Artikel 673

1. Förfarandet för temporär import med hel befrielse från importtullar
skall beviljas för
a) varor som är avsedda att ställas ut eller demonstreras vid ett
evenemang,
b) varor som är avsedda att användas i samband med utställning av
importerade produkter vid ett evenemang, inbegripet
— varor som behövs för att demonstrera importerade maskiner eller
apparater som skall ställas ut,
— bygg- och dekorationsmaterial, inbegripet elektriska tillbehör,
som skall användas i tillfälliga stånd tillhörande personer som är
etablerade utanför gemenskapen,
— reklam- och demonstrationsmaterial och annan utrustning som
utgör reklammaterial för de utställda importerade varorna, t.ex.
ljud- och bildinspelningar, filmer och diabilder samt apparater
som behövs för att använda dessa,
c) utrustning, inbegripet tolkningsutrustning, ljud- och bildinspelningsapparater och filmer av utbildande vetenskaplig eller kulturell
karaktär, avsedd att användas vid internationella möten, konferenser
eller kongresser,
d) levande djur avsedda att ställas ut eller delta vid ett evenemang,
e) produkter som framställts under ett evenemang från varor, maskiner,
apparater eller djur som importerats temporärt.
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2. Med evenemang förstås med undantag av utställningar som
organiseras privat i affärer eller affärslokaler i syfte att sälja importvaror,
a) utställning, mässa, visning eller liknande evenemang inom handel,
industri, jordbruk eller hantverk,
b) utställning eller möte som huvudsakligen organiseras för välgörande
ändamål,
c) en utställning eller ett möte som huvudsakligen organiseras i
vetenskapligt, tekniskt, hantverksmässigt, konstnärligt, utbildningsmässigt, kulturellt, idrottsligt, religiöst, kultiskt, fackförenings- eller
turistmässigt syfte eller för främjande av internationell förståelse,
d) möte mellan representanter för internationella organisationer eller
grupper,
e) representativt möte av officiell karaktär eller minneskaraktär.
c)

Undervisningsmateriel och vetenskaplig utrustning

!M1

Artikel 674
1. Förfarandet för temporär import med hel befrielse från importtull
skall beviljas för
a) undervisningsmateriel och vetenskaplig utrustning,
b) reservdelar och tillbehör till sådan materiel eller sådan utrustning,
c) verktyg som är specialkonstruerade för underhåll, kontroll, kalibrering eller reparation av sådant material eller sådan utrustning.
2. Med undervisningsmateriel avses all materiel som är avsedd endast
för undervisning eller yrkesutbildning, och framförallt modeller,
instrument, apparater och maskiner.
Förteckningen över varor som skall anses som undervisningsmateriel
finns i bilaga 91. Bilaga 91 a innehåller en förteckning med exempel på
andra varor som importeras i samband med aktiviteter för utbildning,
vetenskap eller kultur.
3. Med vetenskaplig utrustning avses utrustning som endast är avsedd
för forskning eller undervisning, särskilt modeller, instrument, apparater
och maskiner.
4. Det förfarande för temporär import som avses i punkt 1 skall
beviljas, under förutsättning att undervisningsmaterielen eller den
vetenskapliga utrustningen, reservdelarna, tillbehören eller verktygen
a) importeras av godkända företag och används under dessa företags
övervakning och ansvar,
b) används för icke-kommersiella ändamål,
c) importeras i rimliga mängder, med hänsyn till ändamålet för
importen,
d) under vistelsen i gemenskapens tullområde ägs av en person som är
etablerad utanför detta område.
5. Denna undervisningsmateriel eller vetenskapliga utrustning får vara
hänförd till förfarandet för temporär import under en tid av tolv månader.
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Artikel 676
1. Vid tillämpning av artikel 674.4 a avses med godkända företag, när
det gäller läromedel, sådana offentliga eller privata företag för
undervisning eller yrkesutbildning som huvudsakligen inte har något
vinstsyfte och som av de utsedda myndigheterna i den medlemsstat som
utfärdade tillståndet är godkända att ta emot läromedel enligt förfarandet
för temporär import.
2. Vid tillämpning av artikel 674.4 a avses med godkända företag, när
det gäller vetenskaplig utrustning, sådana offentliga eller privata företag
som bedriver vetenskaplig verksamhet eller undervisning, som huvudsakligen inte har något vinstsyfte och som av de utsedda myndigheterna i
den medlemsstat som utfärdade tillståndet är godkända att ta emot
vetenskaplig utrustning enligt förfarandet för temporär import.
!B

d) Medicinsk och kirurgisk utrustning samt laboratorieutrustning
Artikel 677
1. Förfarandet för temporär import med hel befrielse från importtullar
skall beviljas för medicinsk och kirurgisk utrustning samt laboratorieutrustning som är avsedd att användas vid sjukhus och andra medicinska
institutioner.
2. Det förfarande för temporär import som avses i punkt 1 skall beviljas
under förutsättning att denna utrustning
a) har sänts tillfälligtvis, som ett kostnadsfritt lån,
b) är avsedd för diagnostiska eller terapeutiska ändamål.
3. Med utrustning som sänds tillfälligtvis förstås varje medicinsk eller
kirurgisk utrustning eller laboratorieutrustning som sänds på begäran av
ett sjukhus eller en annan medicinsk institution som på grund av
särskilda omständigheter har akut behov av denna utrustning för att
komplettera sin egen otillräckliga utrustning.
e)

Utrustning för katastrofhjälp
Artikel 678

1. Förfarandet för temporär import med hel befrielse från importtullar
skall beviljas för utrustning som skall användas i samband med åtgärder
som vidtas föra att motverka följderna av katastrofer som påverkar
gemenskapens tullområde.
2. Det förfarande för temporär import som avses i punkt 1 skall
beviljas, under förutsättning att denna utrustning
— importeras som ett kostnadsfritt lån,
— är avsedd för statliga organ eller organ som är godkända av de
behöriga myndigheterna.
f)

Emballage
Artikel 679

1. Förfarandet för temporär import med hel befrielse från importtullar
skall beviljas för emballage.
2. Med emballage förstås, med undantag av förpackningsmaterial
såsom halm, papper, glasull och spån när de importeras i stora mängder
a)

"C2 behållare 3 som används eller kommer att användas som
ytter- eller inneremballage för varor i det skick i vilket de
importeras,

b) underlag på vilka varor är eller kommer att rullas, lindas eller fästas.
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3. Förfarandet för temporär import som avses i punkt 1 skall beviljas,
under förutsättning att emballagen deklareras för återexport
a) som tomma eller fyllda, om de är fyllda vid importen,
b) som fyllda, om de är tomma vid importen.
4. Emballage som hänförts till förfarandet för temporär import får inte
ens tillfälligt användas i intern trafik utom i syfte att exportera varor från
gemenskapens tullområde. I de fall emballage importeras med innehåll,
skall detta förbud endast gälla från den tidpunkt då de är tömda.
5. Dessa emballage får förbli hänförda till förfarandet för temporär
import under sex månader.
g)

Andra varor som är berättigade till temporär import med hel
befrielse
Artikel 680

"M1 1. 3 Förfarandet för temporär import med hel befrielse från
importtullar skall beviljas för

a) formar, matriser, block, ritningar, skisser, och andra liknande artiklar
avsedda för en person som är etablerad i gemenskapens tullområde,
om minst 75 % av de produkter som framställs genom deras
användning exporteras från detta område,
b) instrument för mätning, kontroll och test och andra liknande artiklar
som är avsedda för en person som är etablerad i gemenskapens
tullområde för att användas i en tillverkningsprocess, om minst 75 %
av de produkter som framställs genom deras användning exporteras
från detta område,
!M1

c) specialverktyg och specialinstrument som kostnadsfritt görs tillgängliga för en person som är etablerad i gemenskapens tullområde
för att användas vid framställning av varor som skall exporteras i sin
helhet, på villkor att äganderätten till dessa specialverktyg och
specialinstrument kvarstår hos en person som är etablerad utanför
gemenskapens tullområde,
!B

d) varor av alla slag som skall användas för tester, experiment eller
demonstrationer, inbegripet de tester och experiment som krävs för
typgodkännande, men med undantag av sådana tester, experiment
eller demonstrationer som utgör en vinstgivande verksamhet,
e) varor av alla slag som skall användas för att utföra tester, experiment
eller demonsrationer med undantag av sådana tester, experiment
eller demonstrationer som utgör en vinstgivande verksamhet,
!M1

f) varuprover, dvs. artiklar som är representativa för en särskild
kategori av varor som redan har tillverkats eller som är exempel på
varor vars produktion är planerad; undantagna är dock identiska
artiklar som införs av samma person eller skickas till en enda
mottagare i sådana mängder att de på det hela taget inte längre utgör
varuprover i vanlig kommersiell mening.
2. För att omfattas av förfarandet med temporär import enligt punkt 1
skall
a) varorna som avses i a, b, c och f i den punkten ägas av en person som
är etablerad utanför gemenskapens tullområde,
b) varuproven som avses i nämnda punkt importeras enbart för att visas
eller demonstreras i gemenskapens tullområde för att skaffa
beställningar på liknande varor för import till territoriet. De får inte
säljas eller användas för sina normala ändamål annat än i demonstrationssyfte, eller användas på något annat sätt medan de befinner
sig i gemenskapens tullområde.

1993R2454 — SV — 01.07.2000 — 003.001 — 226
!B

Artikel 681
1. Förfarandet för temporär import med hel befrielse från importtullar
skall beviljas för ersättningsutrustning.
2. Ersättningsutrustning får vara hänförd till förfarandet för temporär
import under sex månader.
3. Med ersättningsutrustning förstås instrument, apparater och maskiner som kostnadsfritt hålls tillfälligt tillgängliga för en kund av en
leverantör eller reparatör i avvaktan på leverans eller reparation av
liknande varor.
Artikel 682
1. Förfarandet för temporär import med hel befrielse från importtullar
skall beviljas för
a) begagnade varor som importeras i syfte att säljas på auktion,
b) varor som importeras enligt ett försäljningskontrakt och är föremål
för tester innan de godkänns,
!M6

c) konstverk, samlarföremål eller antikviteter som importeras för att
visas på utställning i syfte att eventuellt säljas,
!B

d) försändelser för påseende av tillverkade artiklar av pälsskinn, ädla
stenar, äkta mattor samt juveler, under förutsättning att de har
egenskaper som gör det omöjligt att importera dem som prover.
!M6

2. Varorna enligt punkt 1 får vara hänförda till förfarandet för temporär
import under 24 månader i fråga om a och c, under sex månader i fråga
om b och under sex veckor i fråga om d.
!B

3. I dessa punkter förstås med
— begagnade varor: andra varor än nytillverkade varor,
!M6

— konstverk, samlarföremål eller antikviteter: de varor som anges i
bilaga 91b,
!B

— försändelser för påseende: sändningar av varor som avsändaren för
sin del önskar sälja och mottagaren eventuellt beslutar sig för att
köpa efter granskning.
!M5

Artikel 683
Förfarandet för temporär import med hel befrielse från importtullar skall
beviljas för
a) positiv kinematografisk film, exponerad och framkallad, samt andra
inspelade bildmedier som är avsedda att granskas innan de används
för kommersiellt bruk,
b) film, magnetband och magnettråd och andra ljud- eller bildmedier
som är avsedda att förses med ett ljudspår, dubbat eller kopierat,
c) filmer som visar hur produkter eller utrustning från utlandet
fungerar, under förutsättning att de inte är avsedda för offentlig
visning mot ersättning,
d) media för datalagring som sänds kostnadsfritt för att användas vid
automatisk databehandling,
e) föremål, inklusive fordon, som på grund av sin beskaffenhet endast
kan användas till att göra reklam för ett bestämt föremål eller ett
bestämt ändamål.
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Artikel 684
1. Förfarandet för temporär import med hel befrielse från importtullar
skall beviljas för personliga tillhörigheter och varor som importeras för
sportändamål.
!M1

2. I denna punkt avses med
a) resande: varje person som avses i artikel 236 A 1,
b) personliga tillhörigheter: alla artiklar, nya eller begagnade, som en
resande rimligen kan behöva för sitt personliga bruk under resan,
med hänsyn till alla omständigheter under resan, men med undantag
av alla varor som importeras i kommersiellt syfte,
c) varor som importerats för sportändamål: sportartiklar och andra
artiklar för resandes bruk vid sporttävlingar eller uppvisningar eller
vid träning som äger rum i gemenskapens tullområde.
3. Personliga tillhörigheter skall återexporteras senast när den person
som importerade dem lämnar gemenskapens tullområde.
Den tid under vilken varor som importerats för sportändamål får kvarstå
enligt förfarandet för temporär import skall vara tolv månader.
4. En exempelförteckning över sådana varor visas i bilaga 92.
Artikel 684a
1. Förfarandet för temporär import med fullständig befrielse från
importtull skall beviljas för turistreklam.
2. Med turistreklam avses varor som skall uppmuntra allmänheten att
besöka främmande länder, särskilt i syfte att där delta i kulturella,
religiösa, turistiska, idrottsliga eller yrkesmässiga möten eller evenemang.
3. En exempelförteckning över sådana varor visas i bilaga 93.
Artikel 685
1. Förfarandet för temporär import med hel befrielse från importtull
skall beviljas för utrustning och levande djur av alla arter som importeras
för de ändamål som anges i bilaga 93 a.
2. Förfarandet för temporär import som avses i punkt 1 skall beviljas på
villkor att
a) djuren ägs av en person som är etablerad utanför gemenskapens
tullområde,
b) utrustningen ägs av en person som är etablerad i gränsområdet längs
gemenskapens tullområde,
c) dragdjur och utrustning importeras av en person som är etablerad i
gränsområdet längs gemenskapens tullområde för exploatering av
fastigheter belägna inom gemenskapens tullområde, en bearbetning
som omfattar jordbruksarbete eller skogsbruk, inbegripet röjning
eller bortforsling av timmer, eller för fiskodling.
3. Med gränsområde avses, utan att det påverkar tillämpningen av
gällande överenskommelser, en zon som fågelvägen inte överstiger 15
kilometer från gränsen. Kommuner som delvis ligger inom zonen skall
också betraktas som en del av gränsområdet, utan hinder för eventuella
undantag.
!B

Artikel 686
1. Förfarandet för temporär import med hel befrielse från importtullar
skall beviljas för välfärdsmateriel för sjöfolk.
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2. I denna artikel förstås med
— välfärdsmateriel: materiel för sjöfolks utövande av aktiviteter som
avser kultur, utbildning, fritid, religion eller sport,
— sjöfolk: alla personer som befinner sig ombord på ett fartyg och
ansvarar för uppgifter som rör driften eller underhållet av fartyget till
sjöss.
3. En förteckning över varor som anses som välfärdsmateriel för
sjöfolk ges i bilaga 94.
4. Det förfarandet för temporär import som avses i punkt 1 skall
beviljas på villkor att materialet är
a) lossat från ett fartyg som går i internationell sjötrafik för att tillfälligt
användas i land av besättningen under en period som inte överskrider
fartygets uppehåll i hamn,
b) importerat för tillfällig användning vid kulturella eller sociala
institutioner under en period av tolv månader. Med kulturella eller
sociala institutioner förstås härbärgen, klubbar eller fritidslokaler för
sjöfolk, som sköts antingen av officiella organ eller av religiösa eller
andra ideella organisationer, samt platser där gudstjänster regelbundet hålls för sjömän.
Artikel 687
Förfarandet för temporär import med hel befrielse från importtullar skall
beviljas för diverse utrustning som används under en offentlig
myndighets övervakning och ansvar för att bygga, reparera eller
underhålla infrastruktur av allmän betydelse i gränsområden.
Artikel 688
1. Förfarandet för temporär import med hel befrielse från importtullar
skall beviljas för varor som tillfälligt importeras till gemenskapens
tullområde i en särskild situation som inte har någon ekonomisk
betydelse.
2. Temporär import till gemenskapens tullområde på tillfällig grund för
en tid av högst tre månader av varor vilkas värde är mindre än 4 000 ecu
skall anses som en särskild situation som inte har någon ekonomisk
betydelse.
Artikel 689
1. Varje medlemsstat får besluta att bevilja hel befrielse i stället för den
partiella befrielse som avses i artikel 142 i kodexen för varor som
tillfälligt importeras till dess territorium för en period av högst tre
månader.
2. Efter kommitténs behandling av upplysningarna enligt artikel 746.1
c skall bestämmelser fastställas för att undanta sådana verksamheter från
räckvidden av punkt 1 som har visat sig påverka konkurrensvillkoren i
gemenskapen negativt eller skada de intressen som de aktörer som är
etablerade där har.
!M1

3. Efter utgången av den frist under vilken varor som hänförts till
förfarandet enligt denna artikel kan kvarstå under förfarandet skall
varorna hänföras till en ny godkänd tullbehandling eller hänföras till
förfarandet för temporär import med partiell befrielse från importtull.
Om det visar sig nödvändigt att fastställa de tullar som skall debiteras
enligt förfarandet för partiell tullbefrielse skall det datum då varorna
hänfördes till förfarandet för temporär import enligt punkt 1 beaktas.
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Underavsnitt 2
Särskilda bestämmelser för varor som är berättigade till partiell
befrielse
Artikel 690
I enlighet med artikel 142.2 i kodexen ges en förteckning över de varor
för vilka förfarandet för temporär import med partiell befrielse från
importtullar inte får användas i bilaga 95.
Underavsnitt 3
Tillstånd att använda förfarandet
a)

Normalt förfarande
Artikel 691

1. Ansökan skall upprättas i överensstämmelse med artikel 497 och i
enlighet med förlagan i bilaga 67/D, och den skall inges av den person
till vilken tillståndet får beviljas enligt artiklarna 86 och 138 i kodexen.
2. a) Ansökan skall inges till de tullmyndigheter som utsetts av den
medlemsstat där varorna skall användas.
b) Om det förväntas att varorna kommer att användas i flera
medlemsstater, får ansökan om ett enda tillstånd göras. Denna
ansökan skall inges hos de tulllmyndigheter som utsetts av den
medlemsstat där varorna skall användas först.
I så fall skall ansökan innehålla uppgifter om ordningsföljden för
hur de temporärt importerade varorna skall användas och de
platser där de skall användas.
Artikel 692
1. Utan att det påverkar bestämmelserna i artikel 695 skall tillståndet
utfärdas av de myndigheter till vilka ansökan har ingivits enligt artikel
691.2 och det skall upprättas i överensstämmelse med artikel 500 och i
enlighet med förlagan i bilaga 68/D.
2. Om artikel 691.2 b tillämpas, får tillståndet inte utfärdas utan
medgivande från de tullmyndigheter som utsetts av den medlemsstat i
vilken de angivna platserna i ansökan är belägna. Följande förfarande
skall tillämpas:
a) Den tullmyndighet till vilken ansökan gavs in skall överlämna
ansökan och tillståndsförslaget till de andra berörda tullmyndigheterna; förslaget skall åtminstone ange de platser där varorna skall
användas, produktbeskrivning och/eller teknisk beskrivning av
varorna, den förväntade kvantiteten och värdet, den artikel enligt
vilken tillståndet söks, de föreslagna identifieringsmetoderna, de
tullkontor som avses i punkt 8 i förlagan till tillståndet i bilaga 68/D
och om tillämpligt de regler som skall följas, bl.a. beträffande
anmälan till kontrollkontoret.
b) De andra berörda tullmyndigheterna skall meddela eventuella
invändningar så snart som möjligt och i varje fall inom två månader
från den dag då de underrättades om ansökan och tillståndsförslaget.
c) De tullmyndigheter som avses i a får utfärda tillståndet, om de inte
har underrättats om några invändningar mot tillståndsförslaget inom
den period som avses i b.
d) Den medlemsstat som utfärdar tillståndet skall sända en kopia av det
till alla medlemsstater som anges ovan.
Tillstånd som utfärdas på detta sätt skall endast vara giltiga i de
medlemsstater som anges ovan.
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Medlemsstaterna skall överlämna namn och adress på de tullkontor som
utsetts att ta emot den ansökan och det tillståndsförslag som avses i a till
kommissionen. Kommissionen skall underrätta de övriga medlemsstaterna om detta.
Artikel 693
Tillståndets giltighetstid skall fastställas av tullmyndigheterna från fall
till fall och med hänsyn till den sökandes särskilda behov.
Artikel 694
!M5

1. När de utsedda tullmyndigheterna utfärdar tillståndet, skall de ange
den tidsperiod inom vilken importvarorna skall hänföras till en godkänd
tullbehandling, med hänsyn till de perioder som föreskrivs i artikel 140.2
i kodexen samt artiklarna 674, 679, 681, 682 och 684 och den tid som
behövs för att uppnå syftet med den temporära importen.
!B

2. Med beteckningen särskilda omständigheter förstås vid tillämpning
av artikel 140.3 i kodexen varje händelse som får till följd att varorna
måste användas under en ytterligare period för att uppfylla ändamålet
med den temporära importen.
3. Om en förlängning beviljas som överskrider den period som
föreskrivs, skall den fastställas med hänsyn till de omständigheter som
hindrade tillståndshavaren från att uppfylla sina förpliktelser att
återexportera inom denna period.
b) Förenklade förfaranden
Artikel 695
1. Denna artikel får tillämpas om varorna skall användas i en enda
medlemsstat eller i flera medlemsstater. Den skall tillämpas när artikel
142.1 i kodexen eller artiklarna 688 och 689 inte behöver tillämpas.
2. Om de förenklade förfarandena för hänförande till det förfarande
som föreskrivs i artikel 76 i kodexen inte tillämpas, skall ett tullkontor
som är bemyndigat av tullmyndigheterna att bevilja tillstånd genom
användning av det förenklade förfarandet tillåta att en deklaration för
hänförande av varor till förfarandet skall utgöra en ansökan om tillstånd.
I detta fall skall mottagandet av deklarationen utgöra tillståndet och detta
mottagande skall under alla omständigheter omfattas av de villkor som
gäller för beviljande av tillstånd, inbegripet beslutet från kontrollkontoret
som anges i fält 44 i formuläret.
3. En deklaration som inges enligt punkt 2 skall åtföljas av en handling
som deklaranten upprättat och som innehåller följande uppgifter, såvida
dessa uppgifter är nödvändiga och inte kan föras in i fält 44 i det
formulär som används för själva deklarationen:
a) Den sökandes namn eller firmanamn och adress, samt vid behov
ägaren till varorna, om den person som ansöker om att använda
förfarandet inte är samma person som deklaranten.
b) Användarens namn eller firmanamn samt adress, om användaren inte
är samma person som den sökande eller deklaranten.
c) Den artikel enligt vilken ansökan görs.
d) Den period under vilken varorna förväntas vara hänförda till
förfarandet.
e) Platsen där varorna skall användas.
f)

Huruvida de förfaranden som fastställs i artiklarna 713 och 714
används.

Artikel 498 skall gälla i tillämpliga delar.
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4. Artikel 502 skall gälla i tillämpliga delar.
Artikel 696
1. De fall som föreskrivs i artikel 229.1 a och 229.1 c skall tillämpas,
på villkor att deklaranten som stöd för sin muntliga deklaration upprättar
en inventarieförteckning med följande upplysningar:
a) Sitt namn och sin adress
b) En produktbeskrivning av varorna
c) Varornas värde
d) Under hur lång tid dessa varor är avsedda att stanna i den berörda
medlemsstaten
e) Exakta uppgifter om antalet artiklar av varje typ av varor
f)

De platser där varorna skall användas i de fall som anges i artikel
229.1 a fjärde strecksatsen.

2. Inventarieförteckningen skall vara daterad och undertecknad av den
sökande och inges i två exemplar till tullkontoret; en kopia skall
attesteras av tullkontoret och lämnas till den berörda personen och den
andra kopian skall kontoret behålla.
!M7

En muntlig deklaration om hänförande till förfarandet skall utgöra en
ansökan om tillstånd och ett tullkontors attestering på inventarieförteckningen skall vara likvärdig med ett tillstånd.
!B

3. Inventarieförteckningar över djur och utrustning enligt artikel 229.1
första strecksatsen får användas under ett år för all införsel i
gemenskapens tullområde.
De skall inges varje år till det behöriga tullkontoret innan den första
temporära importen genomförs.
Artikel 697
1. Uppvisande av en ATA-carnet vid ett av tullmyndigheterna
vederbörligen bemyndigat tullkontor i syfte att använda förfarandet för
temporär import skall vara likvärdigt med uppvisande av en ansökan om
tillstånd och mottagande av en carnet (kupong för temporär import) skall
vara likvärdigt med ett tillstånd att använda förfarandet.
2. De varor som får importeras temporärt i enlighet med det i punkt 1
beskrivna förfarandet finns angivna i bilaga 96.
3. ATA-carneter skall tas emot av tullkontor endast om de uppfyller
följande villkor:
!M6

a) De är utfärdade i ett av de länder som är avtalsslutande part till
— ATA-konventionen, eller
— Istanbulkonventionen och som har godtagit Tullsamarbetsrådets
rekommendationer av den 25 juni 1992 om godtagande av ATAoch CPD-carnet inom ramen för förfarandet för temporär import
inom den tidsfrist och på de villkor som fastställs i dessa
rekommendationer,
och är attesterade och garanterade av en sammanslutning som ingår i
en internationell garantikedja. Kommissionen skall överlämna en
förteckning över dessa länder och sammanslutningar till medlemsstaterna.
!B

b) De är bestyrkta av tullmyndigheterna på därför avsedd plats på
omslagssidan.
c) De är giltiga i hela gemenskapens tullområde.
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Artikel 698
1. "M7 Resandes personliga tillhörigheter och varor som importeras
för idrottsändamål enligt artikel 684 skall hänföras till förfarandet för
temporär import utan ansökan eller tillstånd av muntlig eller skriftlig art.
3

!M5

!M7

I det fallet skall den handling som föreskrivs i artikel 233 anses vara en
ansökan om temporär import och, om tullmyndigheterna inte ingriper, ett
tillstånd.
2. Om det är fråga om ett högt importtullbelopp och andra avgifter skall
punkt 1 inte tillämpas på personliga tillhörigheter och varor som
importeras för idrottsändamål.;
I detta fall skall det förenklade förfarandet som avses i artikel 696 gälla i
tillämpliga delar.

!B

Underavsnitt 4
Hänförande av varor till förfarandet
Artikel 699
1. Utom vid tillämpning av artikel 695-697 skall deklarationen om
hänförande av varor till förfarandet för temporär import inges vid ett av
de anmälningskontor som anges i tillståndet.
2. Om artiklarna 695 eller 696 tillämpas, skall den deklaration som
avses i artikel 701 eller inventarieförteckningen inges hos ett
vederbörligen bemyndigat tullkontor.
!M1

3. Om artikel 697 tillämpas, skall en ATA-carnet uppvisas för att
hänföra varor till förfarandet för temporär import vid varje behörigt
anmälningskontor. Kontoret skall då tjänstgöra som anmälningskontor
för förfarandet.
Emellertid skall nämnda kontor tillåta att varorna transporteras med en
ATA-carnet som transiteringshandling till ett bestämmelsekontor som har
möjlighet att kontrollera att alla villkor som gäller vid förfarandet för
temporär import är uppfyllda, om
a) det behöriga anmälningskontoret inte är i stånd att utföra sådana
kontroller,
eller
b) anmälningskontoret inte är behörigt att agera som anmälningskontor
för förfarandet.
!B

4. Medlemsstaternas tullmyndigheter skall bemyndiga tullkontor att
tjänstgöra som anmälningskontor.
!M1

Artikel 700
1. Vid tillämpning av artikel 88 i tullkodexen skall hänförande till
förfarandet för temporär import förutsätta ställande av säkerhet.
2. Utan hinder av punkt 1 innehåller bilaga 97 en förteckning över fall
där säkerhet inte skall krävas för att hänföra varor till förfarandet för
temporär import.
Artikel 700a
1. Vid tillämpning av artiklarna 691.2 b och 692.2 skall säkerheten
ställas vid det tullkontor som utfärdat tillståndet för hänförande till
förfarandet i syfte att säkerställa betalning av tullskulden och andra
avgifter som kan uppstå för varorna.
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2. Om tillståndet är utfärdat enligt artikel 692 med användande av de
förenklade förfaranden som anges i artikel 713, och varorna skall
användas i mer än en medlemsstat, skall den ansvarige för tullförfarandet
göra tullkontoret uppmärksamt på detta.
3. Säkerheten skall friges av det tullkontor som utfärdade tillståndet så
fort det tullkontor som ursprungligen attesterade den informationsblankett som avses i artikel 715.3 erhållit den kopia som attesteras av
avslutningskontoret enligt artikel 716.2, åtföljd av
— antingen blad nr 3 av deklarationen för återexport, eller
— en kopia av den handling som hänför varorna till en annan godkänd
tullbehandling eller, i brist på en sådan kopia, något annat bevis ur
vilket det med tillfredsställande säkerhet framgår att varorna har
hänförts till en annan godkänd tullbehandling.
!B

a)

Normalt förfarande
Artikel 701

1. Den deklaration som avses i artikel 699.1 och 669.2 skall upprättas i
enlighet med artikel 198-252.
2. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 695 skall varubeskivningen i den i punkt 1 angivna deklarationen motsvara specifikationerna
i tillståndet.
3. Om artikel 699.3 tillämpas, skall anmälningskontoret utföra följande
uppgifter:
a) Kontrollera de uppgifter som lämnats i fält A - G på importkupongen.
b) Fylla i talongen och fält H på importkupongen; det slutdatum för
varornas återexport som skall anges i fält H b får inte vara senare än
den dag då giltighetstiden för carneten upphör, utan att det påverkar
tilllämpningen av de särskilda tider som anges i artikel 140.2 i
kodexen.
c) Fylla i anmälningskontorets namn och adress i fält H i återexportkupongen.
d) Behålla importkupongen.
b) Förenklade förfaranden
Artikel 702
De förenklade förfaranden som föreskrivs i artikel 76 i kodexen skall
tillämpas i enlighet med artiklarna 275 och 276.
Underavsnitt 5
Avslutning av förfarandet
a)

Allmänna bestämmelser om godkända tullbehandlingar enligt
artikel 89 i kodexen
Artikel 703

Hänförande till en godkänd tullbehandling av varor som redan är
underkastade förfarandet för temporär import med partiell befrielse skall
vara beroende av betalning av varje belopp som skall betalas enligt
artikel 143 i kodexen.
Artikel 704
1. Förfarandet för temporär import skall anses avslutat för varor som
importeras enligt artikel 673 och som har konsumerats, förstörts eller
lämnats ut gratis till allmänheten vid ett evenemang.
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Beskaffenheten av dessa varor och de produkter som avses i artikel 673.1
e skall dock överensstämma med typen av evenemang, antal besökare
och graden av utställarens medverkan däri.
2. Punkt 1 skall inte gälla alkoholdrycker, tobaksvaror eller bränsle.
b) Normalt förfarande
Artikel 705
1. Utom vid tillämpning av artikel 695-697 skall deklarationen för
avslutning av förfarandet för temporär import inges vid ett av de
avslutningskontor som anges i tillståndet.
!M7

2. Om artiklarna 695 och 696 tillämpas skall den i punkt 1 angivna
deklarationen, eller i förekommande fall inventarieförteckningen, inges
vid det tullkontor som utfärdade tillståndet.
!B

3. Om artikel 697 tillämpas, skall ATA-carneten uppvisas hos ett
vederbörligen bemyndigat avslutningskontor.
4. Kontrollkontoret får dock tillåta att den i punkterna 1 och 2 angivna
deklarationen uppvisas vid ett annat tullkontor än de som anges i dessa
punkter.
Artikel 706
1. Den deklaration som avses i artikel 705.1 och 705.2 skall upprättas i
enlighet med de fastställda bestämmelserna för den godkända tullbehandlingen i fråga.
2. Beskrivningen av importvarorna i deklarationen enligt punkt 1 skall
överensstämma med specifikationerna i tillståndet.
3. Om artikel 705.3 tillämpas, skall avslutningskontoret
a) fylla i talongen och fält H i återexportkuppongen,
b) behålla återexportkupongen och genast återsända den till det
tullkontor som anges i fält H e.
c)

Förenklade förfaranden
Artikel 707

De förenklade förfaranden som föreskrivs i artikel 76 i kodexen skall
tillämpas i enlighet med artikel 278.
Underavsnitt 6
Bestämmelser om tillämpning av avgifter
Artikel 708
Enligt artikel 144.1 i kodexen skall den avgörande tidpunkten för de
varor som avses i artiklarna 673 och 682.1 a, 682.1 c och 682.1 d för att
fastställa tullskulden vara tidpunkten för mottagandet av deklarationen
för övergång till fri omsättning.
!M7

Artikel 709
1. Om tullskulder uppstått för varor som tidigare hänförts till
förfarandet för temporär import skall kompensationsränta betalas på
den tillämpliga importtullen.
2. Punkt 1 skall inte tillämpas
a) om en tullskuld uppstått i enlighet med artikel 201.1 b i kodexen,
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b) om en tullskuld uppstått och en säkerhet har ställts genom en kontant
deposition motsvarande något av de belopp för tullskulden som
anges i artikel 192.1 i kodexen,
c) om en tullskuld uppstått vid övergång till fri omsättning av varor
som hänfördes till förfarandet för temporär import enligt artiklarna
673, 678, 682, 684 eller 684a,
d) om kompensationsräntan, beräknad enligt punkt 3, inte överstiger 20
ecu per enskilt fall då en tullskuld uppstått,
e) om tillståndshavaren begär övergång till fri omsättning och lämnar
bevis på att särskilda omständigheter som inte uppstått på grund av
någon försumlighet eller bedrägeri från hans sida gör det omöjligt
eller oekonomiskt att genomföra exporten under de villkor han hade
angivit och vederbörligen bestyrkt, när han ansökte om tillståndet.
Artikel 589.3 skall gälla i tillämpliga delar.
3. a) De årliga räntesatserna skall vara de som gäller vid den tidpunkt
då tullskulden uppstår och som fastställts enligt artikel 589.4 a.
b) Ränta skall tillämpas per kalendermånad för den period som
sträcker sig från den första dagen i den månad som följer på den
månad då importvarorna först hänfördes till förfarandet fram till
den sista dagen i den månad då tullskulden uppstod. Den
avgörande perioden för tillämpning av kompensationsränta skall
inte vara mindre än en månad.
c) Räntebeloppet skall beräknas på grundval av de importtullar som
är tillämpliga, den räntesats som anges i a ovan och den period
som anges i b ovan.
!B

Artikel 710
I händelse av en överträdelse eller en oegentlighet som begås under eller
i samband med en temporär import med en ATA-carnet, skall
bestämmelserna i artiklarna 454 och 455 samt artikel 458-461 om
användning av en ATA-carnet som transiteringshandling gälla i tilllämpliga delar för uppbörd av de importtullar som skall betalas.

!M5

Artikel 710a
Om varor övergår till fri omsättning i en annan medlemsstat än den i
vilken varorna hänfördes till förfarandet skall den medlemsstat där
varorna övergår till fri omsättning uppbära importtullarna, med
beaktande av de avgifter som anges i det i artikel 715.3 nämnda
informationsformulär INF 6, i överensstämmelse med villkoren däri.
!B

Underavsnitt 7
Administrativt samarbete
Artikel 711
Om importvarorna läggs upp i en frizon eller frilager eller hänförs till ett
av de tillåtna villkorliga förfarandena med befrielse som gör det möjligt
att avsluta förfarandet för temporär import, skall det fält som är
reserverat för varubeskrivningen i den handling som avser denna
godkända tullbehandling eller, om förenklade förfaranden används, i
de kommersiella handlingar eller den bokföring som används, förutom
de upplysningar som fastställts för förfarandet i fråga, innehålla en av
följande beteckningar:
— Mercancías IT
— MI-varer
— V.V.-Waren
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— Εµπορε<µατα ΠΕ
— T.A. goods
— Marchandises AT
— Merci A.T.
— TI-goederen
— Mercadorias I.T

!A1

— VM-tavaroita — TI varor
— TI varor.
!M5

Artikel 711a
När artikel 90 i kodexen är tillämplig skall de behöriga myndigheter som
godkänner denna överföring göra en notering om tillståndet.
Denna överföring skall avsluta förfarandet vad avser den tidigare
innehavaren.
!B

Underavsnitt 8
Överföring av varor
Artikel 712
1. Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 713 och 714 skall
berörda varor, när de kommer att befordras inom gemenskapens
tullområde antingen med hjälp av en tillståndsöverlåtelse eller ett enskilt
tillstånd, transporteras i enlighet med de bestämmelser som gäller för
extern transitering.
2. Handlingen för extern transitering eller handlingen som gäller som
ett dokument för extern transitering skall innehålla sista datum för
återexport och en av de beteckningar som anges i artikel 711.
!M1

3. Utan hinder av punkt 1 skall varor som hänförts till förfarandet för
temporär import med en ATA-carnet befordras inom gemenskapens
tullområde utan vidare tullformaliteter tills formaliteterna för förfarandets avslutande är genomförda. Artikel 452 skall gälla i tilllämpliga
delar.
!B

Artikel 713
1. På begäran av den berörda personen får de i artikel 712.1 angivna
varorna även transporteras med hjälp av ett enkelt tillstånd i enlighet med
de överföringsförfaranden som avses i punkterna 3 och 4 i denna artikel.
2. Om tillåtelse ges att använda dessa överföringsförfaranden, skall
detta anges i tillståndet. De skall sedan ersätta befordringsförfarandena
enligt förfarandet för extern gemenskapstransitering.
3. Tullmyndigheterna skall tillåta att varor överförs från anmälningskontoret till avslutningskontoret utan andra tullformaliteter än de som
föreskrivs i artikel 715.3 och utan förfarandet för temporär import
avslutas.
4. Tillståndshavaren skall behålla ansvaret för de överförda varorna.
5. Tillståndshavaren skall på förhand underrätta tullmyndigheterna om
de överföringar som kommer att genomföras, i den form och på det sätt
som dessa myndigheter bestämmer.
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Artikel 714
1. Under förutsättning att det korrekta genomförandet av verksamheten
inte påverkas skall tullmyndigheterna, på andra villkor som den skall
fastställa, tillåta befordran av importvaror utan tullformaliteter från
anmälningskontoret till platsen där varorna används och från platsen där
varorna används till avslutningskontoret.
2. Den berörda personen skall informera kontrollkontoret om återexporten av varorna som hänförts till förfarandet för temporär import
genom att sända den kopia av exportdeklarationen som han erhållit.
Artikel 715
1. Om artikel 712 tillämpas, när varorna hänförs till förfarandet för
extern transitering, skall de behöriga myndigheterna på tillståndshavarens begäran attestera det informationsformulär som föreskrivs i
punkt 3.
2. Om artikel 713 tillämpas, skall det informationsformulär som
föreskrivs i punkt 3 attesteras antingen vid hänförandet av varorna till
förfarandet eller i början av transiteringen.
3. Informationsformuläret, nedan kallat ”formulär INF 6”, skall bestå
av ett original och två kopior. Det skall upprättas på ett formulär som
överensstämmer med förlagan i bilaga 98.
Artikel 716
1. Formulär INF 6 skall innehålla alla uppgifter som behövs för att
upplysa tullmyndigheterna om
— den dag då importvarorna hänfördes till förfarandet temporär import,
— de taxeringsgrunder som fastställdes den dagen,
— beloppet på alla importtullar som redan uppburits enligt ordningen
för partiell befrielse och den period som tagits i beräkning för detta
syfte.
2. Originalet och en kopia av formulär INF 6 skall återlämnas till den
berörda personen; en kopia skall behållas av det tullkontor som
attesterade handlingen; den andra kopian skall den berörda personen
lämna till avslutningskontoret och efter attestering återlämna till det
tullkontor som ursprungligen attesterade den.
!M1

Underavsnitt 9
Förnyande av ATA-carneter
Artikel 716a
1. Om det kan förutses att den temporära importen kommer att
överstiga ATA-carnetens giltighetstid för att innehavaren inte är i stånd
att återexportera varorna får den utfärdande sammanslutningen utfärda
en ersättningscarnet. Innehavaren skall återlämna den ursprungliga
carneten till den utfärdande sammanslutningen.
2. Ersättningscarneten skall lämnas till det behöriga tullkontoret på det
ställe där varorna befinner sig. Detta tullkontor skall utföra följande
formaliteter:
a) Frigöra den ursprungliga carneten med hjälp av återexportkupongen
som omgående skall skickas tillbaka till det ursprungliga tullkontoret
för temporär import.
b) Ta emot ersättningscarneten och behålla importkupongen efter att ha
fört in det sista datum för återexport som står på den ursprungliga
carneten, inklusive en eventuell förlängning, samt den senares
nummer.
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3. När förfarandet för temporär import har avslutats skall kontoret för
återexport utföra de formaliteter som fastställs i artikel 706.3 med
användande av återexportkupongen i ersättningscarneten, som den utan
dröjsmål skall skicka tillbaka omgående till det tullkontor som erhållit
ersättningscarneten.
4. Utfärdandet av ersättningscarneter är den utfärdande sammanslutningens ansvar. Om en ATA-carnet upphör att gälla och innehavaren inte
är i stånd att återexportera varorna, och den utfärdande sammanslutningen vägrar att utfärda en ersättningscarnet, skall tullmyndigheterna begära att de tullformaliteter som fastställs i artikel 691-702 fullgörs.
!B

Av s n i t t 3
Temporär import av transportmedel
Underavsnitt 1
Temporär import med hel befrielse: räckvidd och villkor
Artikel 717
Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 718.7, 719.10 b,
719.11, 721.5, 722.3, 723.3 och 723.7 skall de transportmedel som anges
i a-d nedan inte lånas ut, hyras ut, pantsättas, överlåtas eller lämnas till
förfogande för någon person som är etablerad i gemenskapen.
a)

Transportmedel för vägtrafik
Artikel 718

1. Förfarandet för temporär import skall tillämpas för vägfordon för
kommersiellt bruk.
2. Vid tillämpning av denna artikel förstås med fordon alla vägfordon
och alla släpvagnar som kan kopplas till sådana fordon.
3. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 4 skall införsel enligt
förfarandet för temporär import enligt punkt 1 omfattas av villkoret att
fordonen
a) importeras av en person som är etablerad utanför gemenskapens
tullområde eller för dennes räkning,
b) används för kommersiellt bruk av en sådan person eller för dennes
räkning, och
c) registreras utanför gemenskapens tullområde i en persons namn som
är etablerad utanför detta område; om fordonen inte registreras skall
dock det nämnda villkoret anses vara uppfyllt om fordonen i fråga
tillhör en person som är etablerad utanför gemenskapens tullområde,
d) används uteslutande för transporter som börjar eller slutar utanför
gemenskapens tullområde.
4. Om en släpvagn är kopplad till ett motorfordon som är registrerat i
gemenskapens tullområde, får förfarandet för temporär import beviljas,
även om de i punkt 3 a och 3 b fastställda villkoren inte är uppfyllda.
5. De fordon som avses i punkt 1 får stanna i gemenskapens tullområde
enligt de i punkt 3 fastställda villkoren under den tid som behövs för att
utföra de ärenden för vilka förfarandet för temporär import begärs, t.ex.
befordran, hämtning och lämning av passagerare, lastning och lossning
av varor, transport och underhåll.
6. Vid tillämpning av punkt 3 a och 3 b skall personer som handlar för
en persons räkning som är etablerad utanför gemenskapens tullområde
vara vederbörligen bemyndigade av personen i fråga.
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7. Utan hinder av punkt 3 skall följande gälla:
a) Med förbehåll för kraven i punkt 6 får fordon för kommersiellt bruk
köras av fysiska personer som är etablerade i gemenskapens
tullområde.
b) Tullmyndigheterna får
— i undantagsfall tillåta en person som är etablerad i gemenskapens
tullområde att importera och använda fordon för kommersiellt
bruk enligt förfarandet för temporär import under en begränsad
period som de fastställer beroende på omständigheterna i det
ifrågavarande fallet,
— tillåta en fysisk person som är etablerad i gemenskapens
tullområde och anställd av en person som är etablerad utanför
detta område att importera och använda ett fordon som tillhör
den senare för kommersiellt bruk i detta område. Det fordon som
införs enligt förfarandet för temporär import får även användas
för privat bruk, om denna användning är tillfällig, och av
underordnad betydelse i förhållande till det kommersiella bruket
och detta är föreskrivet i anställningskontraktet.
c) Fordon för kommersiellt bruk får användas i intern trafik, om de
gällande bestämmelserna inom transportområdet, särskilt de som rör
införsel och verksamhet, föreskriver detta.
Artikel 719
1. Förfarandet för temporär import skall tillämpas för vägfordon för
privat bruk.
2. Vid tillämpning av denna artikel förstås med fordon alla vägfordon,
inbegripet husvagnar och släpvagnar som kan kopplas till motorfordon.
3. Förfarandet för temporär import enligt punkt 1 skall omfattas av
villkoret att fordonen
a) importeras av personer som är etablerade utanför gemenskapens
tullområde,
b) används för privat bruk av personen i fråga,
c) är registrerade utanför gemenskapens tullområde i en persons namn
som är etablerad utanför territoriet. Om fordonen inte är registrerade
skall dock det nämnda villkoret anses vara uppfyllt om fordonen i
fråga tillhör en person som är etablerad utanför gemenskapens
tullområde.
4. Utan hinder av punkt 3
a) skall förfarandet även beviljas för icke-gemenskapsfordon som
registreras i gemenskapens tullområde i en provisorisk nummerserie
i syfte att återexporteras och som är försedda med en registreringsskylt som är utfärdad till en person som är etablerad utanför detta
område,
b) får tullmyndigheterna tillåta en fysisk person som är etablerad i
gemenskapens tullområde och anställd av en person som är etablerad
utanför detta område att importera och använda ett fordon som
tillhör den senare för privat bruk eller under utövande av en aktivitet
som utförs mot ersättning, annan än de som anges som kommersiellt
bruk, på villkor att detta finns föreskrivet i anställningskontraktet.
5. Förfarandet för temporär import skall även tillämpas i följande fall:
a) Om ett privat fordon, som är registrerat i det land där användaren
normalt är bosatt, regelbundet används i gemenskapens tullområde
vid resa från dennes hem till arbetsplatsen och vice versa. Tillstånd
att använda förfarandet skall inte omfattas av några andra tidsbegränsningar.
b) Om en studerande använder ett privat fordon, som är registrerat i det
land där han normalt är bosatt, i gemenskapens tullområde, där
studenten endast uppehåller sig för att bedriva studier.
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6. Utan hinder av punkt 5 a får det fordon som avses i punkt 1 stanna i
gemenskapens tullområde under
a) en period av sex månader för varje tolvmånadersperiod, antingen i
följd eller i etapper,
b) den period som den studerande uppehåller sig i gemenskapens
tullområde, i de fall som avses i punkt 5 b.
7. Punkterna 5 b och 6 b skall gälla i tillämpliga delar för personer som
fullföljer uppdrag under en bestämd tid.
8. Vid tillämpning av punkt 3 a och 3 b skall fordon för privat bruk inte
hyras ut, lånas ut eller ställas till förfogande efter importen eller, om de
var hyrda, lånade eller ställda till förfogande när de importerades, skall
de inte återuthyras eller hyras eller lånas ut i andra hand eller ställas till
förfogande för någon annan person i gemenskapens tullområde för något
annat ändamål än omedelbar återexport.
9. I enlighet med punkt 8 får fordon för privat bruk som tillhör en
hyrfirma som har sitt säte utanför gemenskapens tullområde återuthyras
till en fysisk person som är etablerad utanför detta område i syfte att
återexporteras inom en period som tullmyndigheterna skall fastställa, om
fordonen befinner sig inom gemenskapens tullområde vid utgången av
ett hyresavtal.
10. Trots punkt 8 får
a) äkta make/maka och släktingar i direkt uppstigande eller nedstigande
led till en fysisk person som är etablerad utanför gemenskapens
tullområde, när dessa normalt är bosatta utanför detta område,
använda ett privat fordon som redan införts enligt förfarandet för
temporär import,
!M1
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b) en fysisk person som är etablerad i gemenskapens tullområde
tillfälligt använda ett fordon för privat bruk som har hänförts till
förfarandet för temporär import, om denna person handlar på;
uppdrag av den person som tillämpar förfarandet och efter dennes
anvisningar och om denne själv befinner sig i detta område.
11. Utan hinder av artikel 717 skall följande gälla:
a) Det förfarande för temporär import som föreskrivs i punkt 9 skall
kunna användas av fysiska personer som är etablerade i gemenskapens tullområde; fordon får även föras ut från gemenskapens
tullområde av en anställd i en hyrfirma som är bosatt i detta område.
b) En fysisk person som är etablerad i gemenskapens tullområde får för
att återvända till den medlemsstat där han är bosatt hyra eller låna ett
fordon för privat bruk utanför detta område med uppfyllande av de i
punkt 3 c fastställda villkoren. Den period inom vilken fordonet skall
återexporteras skall fastställas av tullmyndigheterna i enlighet med
omständigheterna i varje enskilt fall.
c) Tullmyndigheterna får tillåta att förfarandet för temporär import
enligt punkt 4 används av fysiska personer som är etablerade i
gemenskapens tullområde och som planerar att flytta sin permanenta
bostad till ett ställe utanför detta område, på följande villkor:
— Den berörda personen skall lämna bevis på ändring av bosättning på ett sätt som dessa myndigheter kan godta.
— Fordonet skall exporteras inom tre månader efter registreringsdagen.

!M17

d) I andra allmänna eller enskilda fall än som avses i punkterna a, b och
c får tullmyndigheterna tillåta fysiska personer som är etablerade i
gemenskapens tullområde att på detta område använda ett fordon
som hyrts utanför detta område genom ett skriftligt avtal och som
uppfyller de villkor som anges i punkt 3 c. Tillstånd till sådan
användning får lämnas på villkor att de länder där fordonen hyrts och
är registrerade tillåter temporär import under jämförbara omstän-
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digheter för fordon som hyrts och är registrerade i gemenskapens
tullområde.
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Fordonet skall återexporteras eller återlämnas till en hyrfirma som är
etablerad i gemenskapens tullområde för senare återexport inom 8
dagar efter avtalets ikraftträdande. Avtalet skall på begäran visas upp
för tullmyndigheterna.
12. Vid tillämpning av punkt 6 a skall användaren av förfarandet för
temporär import för att avbryta den period under vilken ett fordon som
importerats enligt förfarandet stannar i gemenskapens tullområde
underrätta tullmyndigheterna om detta och följa de bestämmelser som
dessa myndigheter anser lämpliga för att förhindra temporär användning
av fordonet.
Artikel 720
1. Artikel 719 skall med undantag av punkt 12 i denna gälla i tilllämpliga delar för de rid- eller dragdjur och de fordon som dessa djur
drar som införs i gemenskapens tullområde.
2. De djur och de fordon som de drar som avses punkt 1 får stanna i
gemenskapens tullområde under en period av tre månader.
b)

Transportmedel för trafik på räls
Artikel 721

1. Förfarandet för temporär import skall tillämpas för transportmedel
på räls.
2. Vid tillämpning av denna artikel förstås med transportmedel på räls
alla lokomotiv, motorvagnar och vagnset samt rullande järnvägsmateriel
i alla former som används för transport av personer och gods.
3. Förfarandet för temporär import enligt punkt 1 skall omfattas av
villkoret att transportmedlet på räls
a) tillhör en person som är etablerad utanför gemenskapens tullområde,
b) är registrerat i ett järnvägsnät utanför gemenskapens tullområde.
4. Transportmedel på räls får stanna i gemenskapens tullområde under
tolv månader.
5. Utan hinder av artikel 717
a) får transportmedel på räls ställas till förfogande för en person som är
etablerad i gemenskapens tullområde, på villkor att de används
gemensamt enligt ett avtal i enlighet med vilket varje järnvägsnät får
använda de andra nätens rullande järnvägsmateriel såsom sin egen
materiel,
b) får tullmyndigheterna i undantagsfall tillåta en person som är
etablerad i gemenskapens tullområde att importera och använda
vagnar avsedda för godstransport vilka har hänförts till förfarandet
för temporär import under en begränsad period som dessa
myndigheter fastställer beroende på omständigheterna i det enskilda
fallet.
c)

Transportmedel för trafik i luften
Artikel 722

1. Förfarandet för temporär import skall tillämpas för transportmedel
för trafik i luften.
2. De transportmedel som avses i punkt 1 får stanna i gemenskapens
tullområde under den tid som behövs för genomförandet av den
verksamhet för vilken temporär import begärs, t.ex befordran, hämtning
och avlämning av passagerare, lastning och lossning av gods, transport
och underhåll.
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3. Artikel 718.6 och 718.7 skall gälla i tillämpliga delar för flygplan för
kommersiellt bruk. Tullmyndigheterna får i undantagsfall tillåta en
person som är etablerad i gemenskapens tullområde att importera och
använda flygplan som hänförts till förfarandet för temporär import under
en begränsad period som dessa myndigheter fastställer beroende på
omständigheterna i det enskilda fallet.
4. Om de i punkt 1 angivna transportmedlen används för privat bruk
skall villkoren som fastställs i artikel 719.3 tillämpas.
5. De transportmedel som avses i punkt 4 får stanna i gemenskapens
tullområde under en period av sex månader för varje tolvmånadersperiod
antingen i följd eller i etapper.
6. Artikel 719.8-12 skall gälla i tillämpliga delar för flygplan för privat
bruk.
d) Transportmedel för trafik till sjöss eller på inre vattenvägar
Artikel 723
1. Förfarandet för temporär import skall tillämpas för transportmedel
för trafik till sjöss eller på inre vattenvägar.
2. De transportmedel som avses i punkt 1 får stanna i gemenskapens
tullområde under den tid som behövs för genomförande av den
verksamhet för vilken temporär import begärs, t.ex. befordran, hämtning
och avlämning av passagerare, lastning och lossning av gods, transport
och underhåll.
3. Artikel 718.6 och 718.7 skall gälla i tillämpliga delar för fartyg för
kommersiellt bruk till sjöss eller på inre vattenvägar. Tullmyndigheterna
får i undantagsfall framförallt tillåta en person som är etablerad i
gemenskapens tullområde att importera och använda fartyg som hänförts
till förfarandet för temporär import under en begränsad period som dessa
myndigheter fastställer beroende på omständigheterna i det enskilda
fallet.
4. Om de i punkt 1 angivna transportmedlen används för privata
transporter till sjöss eller på inre vattenvägar skall de villkor som
fastställs i artikel 719.3 tillämpas.
5. De transportmedel som avses i punkt 4 får stanna i gemenskapens
tullområde under en period av sex månader för varje tolvmånadersperiod
antingen i följd eller i etapper.
6. Artikel 719.8-12 skall gälla i tillämpliga delar för fartyg för privat
bruk till sjöss eller på inre vattenvägar.
7. Utan hinder av artikel 717 får tullmyndigheterna i undantagsfall, om
hamninfrastrukturen vid sjöar utanför gemenskapens tullområde inte
möjliggör förtöjning av privata transportmedel för inre vattenvägar, tilllåta en fysisk person som är etablerad i gemenskapens tullområde att
importera ett fartyg som hänförts till förfarandet för temporär import och
som används på en till gemenskapen hörande del av en sjö som är
belägen både inom detta område och i det land där fartyget är registrerat.
Den berörda personen skall bevisa att hamninfrastrukturen är otillräcklig
på ett sätt som tullmyndigheterna kan godta.
e)

Lastpallar

Artikel 724
1. Förfarandet för temporär import skall tillämpas för lastpallar.
2. Lastpallar som kan identifieras får stanna i gemenskapens tullområde under en period av tolv månader vilken får minskas på begäran
av den berörda personen.
3. Andra lastpallar än de som anges i punkt 2 får stanna i
gemenskapens tullområde under en period av sex månader vilken får
minskas på begäran av den berörda personen.
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f) Containrar
Artikel 725
1. Förfarandet för temporär import skall tillämpas för containrar som är
godkända för transport under tullförsegling eller som endast är försedda
med märken när de förs in i gemenskapens tullområde på uppdrag av
ägarna, deras operatörer eller någon av deras representanter.
2. Andra containrar än de som avses i punkt 1 skall få införas enligt
förfarandet för temporär import, om tullmyndigheterna i den medlemsstat där hänförandet till förfarandet begärs godkänner det.
3. Containrar som hänförts till förfarandet för temporär import får
stanna i gemenskapens tullområde under en period av 12 månader.
4. Containrar som hänförts till förfarandet för temporär import får
användas i intern trafik innan de återexporteras från gemenskapens
tullområde. Containrarna får dock användas endast en gång under varje
uppehåll i en medlemsstat för att transportera varor som lastas i den
medlemsstatens territorium och är avsedda att lossas inom samma
medlemsstats territorium, om containrarna i annat fall skulle behöva
fraktas tomma inom det territoriet.
5. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 729.1 får tillbehör och
normal utrustning till containrar importeras antingen tillsammans med en
container för att därefter återexporteras separat eller med en annan
container, eller separat för att därefter återexporteras med en container.
Artikel 726
1. Artikel 725.1 skall tillämpas för containrar, vare sig de är godkända
eller inte för transport under tullförsegling, som är hållbart märkta med
följande uppgifter på en lämplig och tydligt synlig plats:
a) Ägarens eller operatörens identitet.
b) De identifieringsmärken och -nummer som ägaren eller operatören
har tilldelat containern.
c) Containerns tara, inbegripet all fast utrustning.
d) Det land som containrarna tillhör.
De uppgifter som avses i c skall dock inte anges på utbytescontainrar
som används för kombinerad transport på räls och landsväg, och
upplysningarna som avses i d skall inte anges på containrar som används
för flygtransport.
2. Det land som containern tillhör får antingen anges med hela namnet
eller med landskod ISO-alfa-2 som föreskrivs i Internationell standard
ISO 3166 eller med de igenkänningsbara initialer som används för att
ange registreringslandet på motorfordon i internationell vägtrafik eller
med nummer när det gäller utbytescontainrar som används för
kombinerad transport på räls och landsväg. Ägarens eller operatörens
identitet får antingen anges med dennes fullständiga namn eller med en
vedertagen identifiering, med undantag av symboler sådana som emblem
eller flaggor.
3. Om en container som är märkt i enlighet med punkterna 1 och 2
visar att den tillhör en medlemsstat, skall den anses uppfylla villkoren i
artiklarna 9 och 10 i fördraget.
Den person som använder förfarandet skall dock på begäran av
tullmyndigheterna i den medlemsstat där containern befinner sig lämna
upplysningar om containerns tullstatus.
Artikel 727
1. Containrar som uppfyller villkoren nedan skall anses godkända för
transport under tullförsegling.
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a) Följande uppgifter, förutom den information som föreskrivs i artikel
726.1, skall lämnas på godkännandeskylten i enlighet med reglerna i
punkt 2:
— Tillverkarens serienummer (tillverkningsnummer).
— Om de omfattas av typgodkännande, typens identifieringsnummer eller -bokstäver.
b) De skall uppfylla de tekniska villkor som avses i punkt 2.
c) De skall vara godkända av medlemsstaten eller av ett av de länder
som är förtecknade i bilaga 99 i enlighet med de förfaranden som
föreskrivs i punkt 2.
2. De tekniska regler som skall gälla för containrar som får godkännas
för transport under tullförsegling och förfaranden för detta godkännande
skall överensstämma med de som finns i del I och del II i bilaga 7 till
TIR-konventionen, som är en bilaga till rådets förordning (EEG)
nr 2112/78 (1). Alla ändringar som har trätt i kraft avseende bilaga 7
till TIR-konventionen skall även gälla för denna förordning.
Dessa regler skall tillämpas i enlighet med de förklarande anmärkningarna i del III i nämnda bilaga 7.
3. Om det konstateras att containrar som har godkänts inte följer de
tekniska reglerna enligt punkt 2 eller om en container har ett större fel
och därför inte längre uppfyller den standard enligt vilken den godkändes
för transport under tullförsegling, skall tullkontoret handla i enlighet med
bilaga 100.
Artikel 728
Artikel 725.4 skall tillämpas i enlighet med de förklarande anmärkningarna i bilaga 101.
g)

Reservdelar, tillbehör och normal utrustning
Artikel 729

1. Förfarandet för temporär import skall beviljas för normala
reservdelar, tillbehör och utrustning, inbegripet anordningar för att
stuva, fastgöra eller skydda gods och som importerats tillsammans med
eller avskilt från det transportmedel för vilket de är avsedda.
2. Reservdelar som importeras tillsammans med eller avskilt från de
transportmedel för vilka de är avsedda skall användas endast för att
utföra mindre reparationer och vanligt underhåll av dessa transportmedel.
3. Vanligt underhåll och reparationer av transportmedel som uppstår
under resan till eller inom gemenskapens tullområde skall inte utgöra en
ändring enligt artikel 137 i kodexen, utan får genomföras under den
temporära importen.
Underavsnitt 2
Tillstånd att använda förfarandet
a)

Allmänt

Artikel 730
Utom i fall då artiklarna 724 och 725 tillämpas och utan att det påverkar
tillämpningen av artikel 728 skall införsel av transportmedel enligt
förfarandet tillåtas utan en skriftlig ansökan eller ett skriftligt tillstånd.
I det fallet skall den handling som föreskrivs i artikel 233 anses vara en
ansökan om temporär import och om tullmyndigheterna inte ingriper
skall det anses som ett tillstånd.
(1) EGT nr L 252, 28.9.1978, s. 1.
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Artikel 731
Användningen av förfarandet får tillåtas för lastpallar enligt artikel 724.2
och för containrar enligt artikel 725.1 i enlighet med det förfarande som
avses i artikel 730, under förutsättning att användaren av förfarandet
a) är representerad i gemenskapens tullområde och ger de utsedda
tullmyndigheterna i varje medlemsstat i vilken lastpallar eller
containrar befinner sig uppgifter med vilka hans representant kan
identifieras och omfattningen av dennes befogenheter,
b) på begäran av de utsedda tullmyndigheterna i den medlemsstat i
vilken lastpallarna eller containrarna befinner sig ger upplysningar
om den plats där och den dag då lastpallarna eller containrarna
infördes i gemenskapens tullområde, om den plats där och den dag
då de förs ut från detta område och om lastpallarnas eller
containrarnas förflyttning inom detta område.
b) Särskilda fall
Artikel 732
1. Om artiklarna 724.3 och 725.2
dennes representant ansöka om att få
import hos det behöriga tullkontoret i
eller lastpallarna som skall hänföras
skapens tullområde.

tillämpas skall operatören eller
använda förfarandet för temporär
den medlemsstat där containrarna
till förfarandet förs in i gemen-

2. Ansökan skall göras skriftligen i en form som tullmyndigheterna kan
godkänna. Den skall innehålla följande uppgifter:
a) Operatörens eller dennes representants namn, företagsnamn och
adress.
b) En förbindelse att följa bestämmelserna i artikel 731 b.
c) Numren på och en beskrivning av lastpallarna, om artikel 724.3
tillämpas.
3. Ansökan får vara av allmänt slag och omfatta mer än en temporär
import.
4. För en enda temporär import skall i stället för en ansökan
förteckningen som föreskrivs i artikel 736.1 b uppvisas.
Artikel 733
1. Det tullkontor till vilket en ansökan lämnas skall besluta om denna
och om så är tillämpligt utfärda ett tillstånd för temporär import, nedan
kallat tillstånd.
2. Tillstånd skall endast beviljas för containrar som kan identifieras när
de återexporteras.
3. Tillståndet skall undertecknas av det behöriga tullkontoret, som skall
behålla en kopia. Tillståndet skall bl.a. innehålla uppgifter om den metod
genom vilken operatören skall tillhandahålla de i artikel 731 b
föreskrivna upplysningarna.
4. Tillståndet får vara av allmän art och omfatta mer än en temporär
import.
5. Vid en enda temporär import skall tullmyndigheternas mottagande
av den förteckning som föreskrivs i artikel 736.1 b vara likvärdigt med
ett tillstånd.
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c)

Tider som avses i artikel 140 i kodexen
Artikel 734

Vid tillämpning av artikel 140.3 i kodexen skall artikel 694.2 tillämpas
för transportmedel. Om användaren av förfarandet kan visa att de
lastpallar som avses i artikel 724.2 och 724.3 eller de containrar som
avses i artikel 725.1 och 725.2 inte har använts under en viss tid, skall
detta anses utgöra särskilda omständigheter och berättiga till en
förlängning av tidsperioden.
Underavsnitt 3
Hänförande av varor till förfarandet
Artikel 735
1. Transportmedel skall hänföras till förfarandet för temporär import
enligt artikel 232.1.
2. I enlighet med artikel 88 i kodexen skall hänförande till förfarandet
för temporär import av transportmedel som inte är deklarerade inte
omfattas av ett villkor om ställande av säkerhet.
Artikel 736
1. Om kontrollkontoret vid hänförandet till förfarandet eller vid
genomförande av kontroller anser att det finns en allvarlig risk för att
förpliktelsen att återexportera ett transportmedel inte uppfylls, skall
förfarandet för temporär import utan hinder av artikel 735.1 tillämpas
under förutsättning att
a) en deklaration upprättad i enlighet med artikel 205.1 eller en
handling som föreskrivs i en internationell konvention enligt artikel
205.3 uppvisas,
b) i fråga om containrar, en muntlig deklaration görs enligt artikel
229.1 åtföljd av en förteckning.
Förteckningen skall innehålla
i)

operatörens eller dennes representants namn, firmanamn och
adress,

ii) uppgifter om hur av containrarna kan identifieras,
iii) uppgifter om antal containrar samt kvantitet och typ av normala
reservdelar, tillbehör och utrustning.
2. Utan hinder av artikel 735.1 skall de artiklar enligt artikel 729.1 som
är importerade avskilda från det transportmedel för vilket de är avsedda,
omfattas av de formaliteter som fastställs i punkt 1 a, utan att det
påverkar tilllämpningen av mer omfattande lättnader som föreskrivs i
gällande avtal.
3. Utan hinder av artikel 735.2 skall ställande av säkerhet krävas om
kontrollkontoret anser att punkt 1 är tilllämplig och att betalning av den
tullskuld som kan uppstå inte är säkerställd.
Artikel 737
1. Transportmedel som hänförs till förfarandet för temporär import
efter det att förfarandet för aktiv förädling är avslutat skall behandlas
som transportmedel som har förts in i gemenskapens tullområde.
2. Dagen då de i punkt 1 angivna transportmedlen hänförs till
förfarandet för temporär import skall vara den dag då de första gången
används enligt förfarandet.
3. För att upprätta den avräkningsnota som föreskrivs enligt förfarandet
för aktiv förädling, skall användaren av förfarandet för temporär import
utfärda ett certifikat som ersätter de handlingar som föreskrivs i artikel
595.3 till tillståndshavaren för aktiv förädling.
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Underavsnitt 4
Avslutning av förfarandet
Artikel 738
Delar som ersatts efter reparationer eller underhåll och nya reservdelar
som är skadade eller felaktiga skall hänföras till en godkänd tullbehandling som är tillåten för importvarorna.
Artikel 739
När det gäller transportmedel på räls enligt artikel 721 och lastpallar
enligt artikel 724 som används gemensamt enligt ett avtal, skall
förfarandet även avslutas när transportmedel på räls av samma typ eller
lastpallar av samma typ eller av motsvarande värde som de som ställts till
en persons förfogande som är etablerad i gemenskapens tullområde
hänförs till en godkänd tullbehandling.
Artikel 740
1. Om transportmedel hänförs till förfarandet för temporär import
enligt artikel 735, skall förfarandet avslutas
a) i fråga om återexport på det sätt som anges i artikel 232.2,
b) i fråga om deklaration för någon annan godkänd tullbehandling, på
det sätt som är fastställt för deklarationer för behandlingen i fråga.
2. Om artikel 736 har tillämpats, skall förfarandet för temporär import
avslutas för det ifrågavarande transportmedlet genom att transportmedlet
uppvisas för en godkänd tullbehandling tillsammans med den deklaration
eller den handling som avses i artikel 736 inom den tidsfrist som
fastställts av det tullkontor där denna handling uppvisades eller
deklarationen ingavs.
Underavsnitt 5
Slutbestämmelser
Artikel 741
Detta avsnitt skall inte påverka de bestämmelser som gäller på
transportområdet, framförallt inte de som reglerar villkoren för tillgänglighet och genomförande.
Artikel 742
Tullmyndigheterna får återkalla ett tillstånd för temporär import av
transportmedel om de, utan att det påverkar tilllämpningen av de
undantag som detta kapitel föreskriver eller av mera omfattande lättnader
som föreskrivs i gällande avtal, bl.a. finner att
— transportmedel för vägtrafik för kommmersiellt bruk har använts i
intern trafik,
— transportmedel för privat bruk har använts för kommersiella syften i
intern trafik,
— transportmedel har hyrts ut, lånats ut eller ställts till förfogande efter
deras import eller, om de var hyrda, lånade eller ställda till
förfogande vid tiden för import, har återuthyrts eller hyrts ut i andra
hand eller lånats ut eller ställts till förfogande för en annan person i
gemenskapens tullområde för något annat ändamål än omedelbar
återexport.
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Av s n i t t 4
Särskilda avslutningsförfaranden
Artikel 743
Vid tillämpning av detta kapitel skall det alltid vara möjligt att med
tullmyndigheternas godkännande överlåta varor till statskassan i
behörigen styrkta undantagsfall.
Av s n i t t 5
Handelspolitiska åtgärder
Artikel 744
Om gemenskapsrättsakter föreskriver handelspolitiska åtgärder för
a) varors övergång till fri omsättning, skall dessa åtgärder varken tilllämpas vid hänförande av varorna till förfarandet för temporär
import eller under den tid som de är hänförda till förfarandet,
b) varor som förs in i gemenskapens tullområde, skall dessa åtgärder
tillämpas när varorna hänförs till förfarandet för temporär import,
c) exporter, skall dessa åtgärder inte tillämpas, när icke-gemenskapsvaror återexporteras från gemenskapens tullområde efter det att de
hänförts till förfarandet för temporär import.
Artikel 745
Vid importvarors övergång till fri omsättning skall tullmyndigheterna
tillämpa varje handelspolitisk åtgärd som gällde för dessa varor vid den
tid då deklarationen för övergång till fri omsättning togs emot.
Av s n i t t 6
Utbyte av information
Artikel 746
1. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om
a) de fall i vilka artikel 696 tillämpas enligt artikel 229.1 c,
b) de upplysningar som anges i bilaga 102 i fråga om varje tillstånd där
värdet på importvarorna överstiger 4 000 ecu och temporär import
har godkänts enligt artikel 688,
c) de upplysningar som anges i bilaga 103 i fråga om varje tillstånd där
temporär import har godkänts enligt artikel 689.
2. De upplysningar som avses i punkt 1 b och c skall lämnas senast den
15 mars och 15 september varje år för tillstånd som utfärdats under det
föregående halvåret. De skall överlämnas till de andra medlemsstaterna
av kommissionen och de skall undersökas av kommittén i de fall där det
bedöms som nödvändigt.
Artikel 747
1. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna
a) en förteckning över de tullmyndigheter till vilka ansökningar skall
inges, utom då artikel 695, 696 och 697 tillämpas,
!M1
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b) en förteckning över de tullkontor som är bemyndigade att ta emot
deklarationer för förfarandet enligt artiklarna 695-697 och 699.
2. Bestämmelserna i artikel 649.2 och 649.3 skall tillämpas.
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KAPITEL 6
Passiv förädling
Av s n i t t 1
Allmänna bestämmelser
Artikel 748
I detta kapitel används följande beteckningar med de betydelser som här
anges:
a) primära förädlingsprodukter: förädlingsprodukter för vilkas framställning förfarandet för passiv förädling har beviljats.
b) sekundära förädlingsprodukter: andra förädlingsprodukter än de som
förfarandet har beviljats för och vilka är en nödvändig biprodukt från
förädlingsprocessen.
c) förluster: den andel temporärt exporterade varor som förstörts och
förlorats under förädlingsprocessen, särskilt genom avdunstning,
torkning, gasutsläpp eller urlakning.
d) kvantitativ fördelningsmetod: beräkning av den andel temporärt
exporterade varor som inarbetats i de olika förädlingsprodukterna
med hänsyn till kvantiteten av dessa varor.
e) värdemässig fördelningsmetod: beräkning av den andel temporärt
exporterade varor som inarbetats i de olika förädlingsprodukterna
med hänsyn till värdet av dessa förädlingsprodukter.
f)

import i förväg: den ordning som föreskrivs i artikel 154.4 i
kodexen.

g) tresidig trafik: den ordning enligt vilken förädlingsprodukterna
övergår till fri omsättning med partiell eller hel befrielse från
importtullar vid ett tullkontor i en annan medlemsstat än den där det
tullkontor är beläget från vilket varorna temporärt exporterades.
h) avdragsgillt belopp: de importtullar som skulle ha tilllämpats för de
temporärt exporterade varorna om de hade importerats till gemenskapen tullområde från det land i vilket de genomgick förädlingsprocessen eller den sista bearbetningen.
i)

kostnader för lastning, transport och försäkring: alla kostnader som
uppstår i samband med lastning, transport och försäkring av varorna,
inbegripet
— provisioner och mäklararvoden, med undantag av inköpsprovisioner,
— kostnaden för förpackningar som inte ingår i de temporärt
exporterade varorna,
— emballeringskostnader, inbegripet arbetskostnader och materialkostnader,
— hanteringskostnader som uppstår i samband med transporten av
varorna.
Underavsnitt 1
Tillstånd för användning av förfarandet — normalförfarande
Artikel 749

1. Vid tillämpning av artikel 148 b i kodexen skall tullmyndigheterna
övertyga sig om att det är möjligt att fastställa att förädlingsprodukterna
har framställts från temporärt exporterade varor, framförallt med hjälp av
a) förklaring eller beskrivning av särskilda märken eller tillverkningsnummer,
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b) anbringande av förseglingar, sigill, klämmor eller andra särskiljande
märken,
c) provtagning, illustrationer eller tekniska beskrivningar,
d) utförande av analyser,
e) undersökning av de bestyrkande handlingar som gäller ärendet i
fråga (såsom kontrakt, korrespondens eller fakturor) och som tydligt
visar att förädlingsprodukterna kommer att framställas från de
temporärt exporterade varorna.
Tullmyndigheterna får även använda det informationsdokument för
underlättande av temporär export av varor som sänds från ett land för att
framställas, bearbetas eller repareras i ett annat land som fastställs
genom Tullsamarbetsrådets rekommendation av den 3 december 1963
och som visas i bilaga 104.
2. Om förfarandet begärs för att reparera varor, med eller utan
användning av standardutbytessystemet, skall tullmyndigheterna övertyga sig om att de temporärt exporterade varorna kan repareras. Om
tullmyndigheterna anser att detta villkor inte är uppfyllt, skall de inte
bevilja tillståndet.
3. Om standardutbytessystemet begärs, skall tullmyndigheterna bl.a.
använda de kontrollmetoder som anges i 1 a, 1 c, 1 d eller 1 e. I fråga om
1 e skall de bestyrkande handlingarna tydligt visa att reparationen i fråga
skall utföras genom leverans av en ersättningsprodukt som uppfyller de
villkor som avses i artikel 155.1 i kodexen.
4. Vid tillämpning av punkt 3 skall tullmyndigheterna särskilt övertyga
sig om att användningen av förfarandet för att ersätta en produkt enligt
artikel 154.1 i kodexen inte tillåts som ett medel för att förbättra varornas
tekniska prestanda.
För att uppnå detta skall de kontrollera
— kontrakten och andra bestyrkande handlingar som avser reparationen, och
— försäljnings- eller leasingkontrakt och/eller fakturor som gäller de
temporärt exporterade varorna eller de varor som inarbetats i de
temporärt exporterade varorna, framförallt de villkor som är angivna
i dem.
5. Om det inte är möjligt att fastställa om förädlingsprodukterna
kommer att framställas från de temporärt exporterade varorna och en
begäran framställs till tullmyndigheterna om ett undantag enligt artikel
148 b i kodexen, skall myndigheterna överlämna ansökan till kommissionen.
Artikel 750
1. Ansökan skall upprättas i överensstämmelse med artikel 497 och i
enlighet med förlagan i bilaga 67/E och inges av den person till vilken
tillståndet får beviljas enligt artiklarna 86, 147 och 148 i kodexen.
2. a) Ansökan skall inges till de tullmyndigheter som utsetts av den
medlemsstat där varorna för temporär export befinner sig.
b) Om det förväntas att varorna skall exporteras från flera
medlemsstater, får ansökan om ett enda tillstånd göras. Denna
ansökan skall inges till de tullmyndigheter som utsetts av den
medlemsstat där en del av varorna befinner sig.
I detta fall skall ansökan innehålla uppgifter om i vilken ordning
förädlingarna skall ske och de platser dit varorna beräknas
exporteras temporärt.
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Artikel 751
1. Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 760 och 761 skall
tillstånd utfärdas av de tullmyndigheter till vilka ansökan ingavs enligt
artikel 750.2 och de skall upprättas i överensstämmelse med artikel 500
och i enlighet med förlagan i bilaga 68/E.
Utan hinder av artikel 500.3 och i vederbörligen motiverade undantagsfall får tullmyndigheterna utfärda ett retroaktivt tillstånd. Detta tillstånds
retroaktiva verkan får dock inte gå längre tillbaka än till den tidpunkt då
ansökan ingavs. Detta undantag skall inte gälla standardutbyte med
import i förväg.
2. Om artikel 750.2 b tillämpas, får tillståndet inte utfärdas utan
medgivande från de tullmyndigheter som utsetts av den medlemsstat i
vilken de angivna platserna i ansökan är belägna. Följande förfarande
skall tillämpas:
a) De tullmyndigheter till vilka ansökan ingavs skall, efter det att de
övertygat sig om att de ekonomiska villkoren kan anses uppfyllda i
fråga om den planerade verksamheten, underrätta de andra berörda
tullmyndigheterna om ansökan och tillståndsförslaget; detta förslag
skall minst innehålla avkastningsgrad, godkända identifieringsmetoder, de tullkontor som avses i punkt 11 i förlagan till tillståndet
i bilaga 68/E, om så är tillämpligt det tullkontor som ansvarar för
förfarandet (”kontrollkontor”) och alla förenklade förfaranden som
använts vid hänförande till förfarandet, eller vid övergång till fri
omsättning enligt förfarandet, liksom alla regler som skall iakttas
bl.a. beträffande anmälan till kontrollkontoret.
b) De andra berörda tullmyndigheterna skall så snart som möjligt och i
varje fall inom två månader från den dag då de underrättades om
ansökan och tillståndsförslaget anmäla eventuella invändningar.
c) De tullmyndigheter som avses i a får utfärda tillståndet, om de inte
har mottagit någon upplysning om att invändningar gjorts mot
tillståndsförslaget inom den tid som avses i b.
d) Den medlemsstat som utfärdar tillståndet skall sända en kopia av
detta till alla de ovan angivna medlemsstaterna.
Tillstånd som utfärdats på detta sätt skall endast vara giltiga i de
medlemsstater som anges ovan.
Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna namn och adress på
de tullmyndigheter som utsetts att ta emot den ansökan och det
tillståndsförslag som anges i a. Kommissionen skall underrätta de andra
medlemsstaterna om detta.
Artikel 752
1. Ett tillstånd för att använda standardutbytessystemet utan import i
förväg får även användas vid återimport av förädlingsprodukter i stället
för ersättningsprodukterna, under förutsättning att alla villkor är
uppfyllda.
2. Om omständigheterna berättigar till det och alla villkor för att bevilja
användning av standardutbytessystemet utan import i förväg är
uppfyllda, får tullmyndigheterna tillåta innehavaren av ett tillstånd för
passiv förädling i vilket det inte föreskrivs om användning av detta
system att importera ersättningsprodukter.
De berörda personerna skall lämna en begäran om detta senast när
produkterna importeras.
Artikel 753
Tillståndets giltighetstid skall fastställas av tullmyndigheterna med
hänsyn till de ekonomiska villkoren och den sökandes särskilda behov.
Om giltighetstiden överskrider två år, skall de ekonomiska villkor på
grundval av vilka tillståndet utfärdats regelbundet ses över i intervaller
vilka fastställs i tillståndet.
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Artikel 754
1. Den tidsperiod inom vilken förädlingsprodukterna skall återimporteras till gemenskapens tullområde skall fastställas med hänsyn till
den tid som behövs för att genomföra förädlingsprocesserna och att
transportera de temporärt exporterade varorna och förädlingsprodukterna. Denna period skall beräknas från den dag då deklarationen för
hänförande till förfarandet togs emot.
2. Enligt standardutbytessystemet utan import i förväg skall den period
inom vilken ersättningsprodukter skall importeras till gemenskapens
tullområde fastställas med hänsyn till den tid som behövs för att ersätta
de temporärt exporterade varorna och att transportera de temporärt
exporterade varorna och ersättningsprodukterna. Denna period skall
beräknas från den dag då deklarationen för hänförande till förfarandet
togs emot.
3. Återimporten av de förädlingsprodukter som avses i punkt 1 och
importen av de ersättningsprodukter som avses i punkt 2 skall anses
genomförd, när produkterna
— övergått till fri omsättning, eller
— har lagts upp i en frizon eller ett frilager eller har hänförts till
tullagerförfarandet eller förfarandet för aktiv förädling, eller
— har hänförts till förfarandet för extern gemenskapstransitering.
4. Den dag som skall tas i beräkning vid tillämpningen av denna artikel
skall vara dagen för mottagande av deklarationen för övergång till fri
omsättning eller deklarationen som hänför produkterna till en av de
godkända tullbehandlingar som anges i punkt 3 eller dagen för
uppläggning i en frizon eller ett frilager.
Artikel 755
Om omständigheterna berättigar till det, får den i artikel 754 angivna
perioden förlängas, även om den ursprungliga perioden redan har löpt ut.
Artikel 756
1. Om omständigheterna berättigar till det får den i artikel 157 i
kodexen angivna perioden förlängas, även om den ursprungliga perioden
redan har löpt ut.
2. Vid tillämpning av artikel 157.1 i kodexen skall uppläggning av
varor i en frizon eller ett frilager eller hänförande till tullagerförfarandet
för efterföljande export anses som export.
Artikel 757
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 758 skall avkastningsgraden enligt artikel 149.2 i kodexen fastställas senast vid den tidpunkt
då varorna hänförs till förfarandet, med beaktande av teknisk information
om den eller de förädlingsprocesser som skall genomföras, om dessa
finns tillgängliga, eller, om de inte finns tillgängliga, information som
finns tillgänglig i gemenskapen avseende förädlingsprocesser av samma
typ.
Artikel 758
Om omständigheterna berättigar till det, får tullmyndigheterna fastställa
avkastningsgraden efter det att varorna har hänförts till förfarandet, men
inte senare än den tidpunkt då deklarationen om övergång till fri
omsättning av förädlingsprodukterna tas emot.
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Artikel 759
1. Vid tillämpning av artikel 147.2 i kodexen, skall det tillstånd som
anges i artikel 751 utfärdas på begäran av den person som exporterar de
temporärt exporterade varorna, även om han inte är den person som
genomför förädlingsprocesserna. Detta undantag skall begäras i den
ansökan som inges till tullmyndigheterna i den medlemsstat där den
sökande är etablerad. Det skall även tillämpas i fråga om tresidig trafik.
Tillståndet skall utfärdas till den sökande.
Undantaget skall göra det möjligt för en annan person än tillståndshavaren att deklarera förädlingsprodukter för övergång till fri omsättning
och att få tillstånd att använda förfarandet.
2. Ansökan skall åtföljas av alla bestyrkande handlingar som behövs
för att kontrollera den. I dessa handlingar skall särskilt anges
— de fördelar som tillämpningen av artikel 147.2 i kodexen skulle ge i
form av en försäljningsökning av exportvarorna jämfört med
försäljningen under normala förhållanden,
— bevis på att det begärda undantaget inte kan komma att allvarligt
skada väsentliga intressen hos tillverkare i gemenskapen som
framställer varor som är identiska med eller liknar de förädlingsprodukter som skall återimporteras.
!M14

3. Om fler än en medlemsstat berörs av exporten och ansökan om ett
enda tillstånd lämnas in, skall förfarandet i artikel 751.2 tillämpas.
Om invändningar finns mot tillståndsförslaget, får kommissionen besluta
i överensstämmelse med kommittéförfarandet om huruvida tillståndet
kan utfärdas och på vilka villkor.
!B

Underavsnitt 2
Tillstånd för användning av förfarandet — förenklade förfaranden
Artikel 760
1. Om de förenklade förfaranden för hänförande till det förfarande som
fastställs i artikel 76 i kodexen inte tillämpas och förädlingsprocesserna
avser reparation av varor, skall ett tullkontor bemyndigat av tullmyndigheterna att utfärda tillstånd med användning av det förenklade
förfarandet godkänna att ingivandet av en deklaration för hänförande av
varor till förfarandet skall utgöra en ansökan om tillstånd.
I detta fall skall mottagandet av deklarationen utgöra tillståndet, och
detta mottagande skall omfattas av de villkor som gäller för att bevilja
tillståndet.
2. Deklarationer som inges enligt punkt 1 skall åtföljas av en handling
som deklaranten upprättat och som innehåller följande uppgifter, såvida
dessa upplysningar är nödvändiga och inte kan lämnas i fält 44 i det
formulär som används för själva deklarationen:
a) om den person som ansöker om att använda förfarandet inte är
samma person som deklaranten, den sökandes namn eller firmanamn
samt adress.
b) Handelsbeskrivning och/eller teknisk beskrivning av förädlingsprodukterna.
c) Typ av förädlingsprocess.
d) Den tid som behövs för att återimportera förädlingsprodukterna.
e) Avkastningsgraden eller, om så är tillämpligt, den metod enligt
vilken avkastningsgraden skall fastställas.
f)

Identifieringsmedel.
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Artikel 498 skall gälla i tillämpliga delar.
3. Artikel 502 skall gälla i tillämpliga delar.
Artikel 761
1. Om förädlingsprocesserna avser reparationer av icke-kommersiell
natur, antingen mot ersättning eller kostnadsfritt, skall det av tullmyndigheterna utsedda tullkontoret på begäran av deklaranten tillåta att
deklarationen för övergång till fri omsättning utgör ansökan om tillstånd.
I dessa fall skall mottagandet av deklarationen utgöra tillståndet och
detta mottagande skall omfattas av de villkor som reglererar beviljandet
av tillståndet.
2. Vid tillämpning av punkt 1 förstås med ”reparationer av ickekommersiell natur” reparation av varor, inbegripet återställande av dem
till deras ursprungliga skick och iordningställande av dem, vilket
— utförs på tillfällig grund, och
— endast gäller sådana varor för personligt bruk av importören och
dennes familj som inte genom sin beskaffenhet eller kvantitet
återspeglar något kommersiellt syfte.
3. Det är den sökandes ansvar att bevisa att varorna är av ickekommersiell natur. Tullkontoret skall inte bevilja de lättnader som
föreskrivs i punkt 1, såvida inte alla villkor är uppfyllda.
Av s n i t t 2
Hänförande av varor till förfarandet
Artikel 762
De förfaranden som reglerar hänförande av varor till förfarandet för
passiv förädling skall tillämpas för temporärt exporterade varor,
inbegripet temporärt exporterade varor som används enligt standardutbytessystemet, med eller utan import i förväg.
Underavsnitt 1
Normalförfarande
Artikel 763
1. Deklarationen för hänförande av temporärt exporterade varor till
förfarandet för passiv förädling (exportdeklaration) skall inges vid ett av
de anmälningskontor som "C1 anges i tillståndet 3, utom vid tilllämpning av artiklarna 760 och 761.
2. Om artikel 760 tillämpas skall den i punkt 1 angivna deklarationen
lämnas till ett vederbörligen bemyndigat tullkontor.
Artikel 764
1. Den deklaration som anges i artikel 763 skall upprättas i enlighet
med de bestämmelser som fastställts för export.
2. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 761, skall varubeskrivningen i deklarationen enligt punkt 1 överensstämma med
specifikationerna i tillståndet.
3. Bestämmelserna i artikel 658.3 skall tillämpas.
Underavsnitt 2
Förenklade förfaranden
Artikel 765
De förenklade förfaranden som föreskrivs i artikel 76 i kodexen skall
tillämpas i enlighet med artikel 277.
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Av s n i t t 3
Rätt till befrielse enligt förfarandet
Artikel 766
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 754 (tidsperiod enligt
artikel 149.1 i kodexen) skall rätt till befrielse enligt förfarandet för
passiv förädling vara beroende av ingivandet av en deklaration för
övergång till fri omsättning.
Artikel 767
1. Utom vid tillämpning av artiklarna 760 och 761 skall deklarationen
för övergång till fri omsättning lämnas till ett av de avslutningskontor
som anges i tillståndet.
2. Om artikel 760 tillämpas, skall den deklaration som avses i punkt 1
inges till det tullkontor som utfärdade tillståndet.
3. Om artikel 761 tillämpas, skall deklarationen för övergång till fri
omsättning inges till ett tullkontor som är vederbörligen bemyndigat av
tullmyndigheterna.
4. Kontrollkontoret får dock tillåta att den i punkt 1 angivna
deklarationen uppvisas vid ett annat tullkontor än de som anges i
punkterna 1 och 2.
Artikel 768
1. Den i artikel 767 angivna deklarationen skall upprättas i enlighet
med artikel 198-252.
2. Beskrivningen av förädlingsprodukterna eller ersättningsprodukterna
i den deklaration som avses i punkt 1 skall, utan att det påverkar
tillämpningen av artikel 761, överensstämma med specifikationerna i
tillståndet.
3. Vid tillämpning av artikel 62.2 i kodexen skall de handlingar som
krävs för att varorna skall övergå till fri omsättning enligt artikel 218-221
åtfölja deklarationen, samt
— en kopia av deklarationen för hänförande till förfarandet eller, i fråga
om tresidig trafik formulär INF 2 enligt artikel 781, och
— om deklarationen för övergång till fri omsättning inges efter
utgången av de tidsfrister som fastställts i enlighet med artikel
149.1 i kodexen och artikel 754.3 tillämpas, varje bestyrkande
handling som gör det möjligt att kontrollera att förädlingsprodukterna eller ersättningsprodukterna hänförts till de godkända tullbehandlingarna inom denna tidsperiod.
Artikel 769
De förenklade förfaranden som föreskrivs i artikel 76 i kodexen skall
tillämpas för övergång till fri omsättning enligt förfarandet i enlighet
med artiklarna 254-267 och 278.
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Av s n i t t 4
Bestämmelser om tillämpning av avgifter
Artikel 770
Vid beräkning av det belopp som skall dras av enligt artikel 151.2 första
stycket i kodexen skall ingen hänsyn tas till följande avgifter och tullar
om de
a) skulle ha tillämpats för temporärt exporterade varor om dessa hade
importerats till den ifrågavarande medlemsstaten från det land där de
genomgick förädlingsprocessen eller den sista av dessa processer:
— artikel 14.2 i rådets förordning (EEG) nr 2727/75 om marknaden
för spannmål (1),
— artikel 13.1 i rådets förordning (EEG) nr 2759/75 om marknaden
för griskött (2),
— artikel 8.1 i rådets förordning (EEG) nr 2771/75 om marknaden
för ägg (3),
— artikel 8.1 i rådets förordning (EEG) nr 2777/75 om marknaden
för fjäderfäkött (4),
— artiklarna 25 och 25a i rådets förordning (EEG) nr 1035/72 om
marknaden för frukt och grönsaker (5),
— artikel 53.3 i rådets förordning (EEG) nr 822/87 om marknaden
för vin (6),
b) Antidumpningstullar och utjämningstullar.
Artikel 771
1. Om artikel 151.2 andra stycket i kodexen tillämpas, skall kostnaderna för lastning, "C1 transport 3 och försäkring för de temporärt
exporterade varorna till den plats där förädlingsprocessen eller den sista
av dessa processer sker inte räknas med i
— värdet av de temporärt exporterade varorna som tas i beräkning när
tullvärdet på förädlingsprodukterna fastställs enligt artikel 32.1 b i i
kodexen,
— förädlingskostnaderna, om värdet på de temporärt exporterade
varorna inte kan fastställas genom tillämpning av artikel 32.1 b i
enligt första strecksatsen.
2. I de i punkt 1 angivna förädlingskostnaderna skall medräknas
kostnaderna för lastning, "C2 transport 3 och försäkring för
förädlingsprodukterna från den plats där förädlingsprocessen eller den
sista av dessa processer sker till den plats där de förs in i gemenskapens
tullområde.
3. De reparationskostnader som avses i artikel 153 i kodexen skall bestå
av den totala betalning som har gjorts eller skall göras av tillståndshavaren till eller till förmån för den person som utför reparationerna, för
de utförda reparationerna, och de skall inbegripa alla betalningar som har
gjorts eller skall göras som ett villkor för reparationen av de temporärt
exporterade varorna av tillståndshavaren till den person som utför
reparationerna eller av tillståndshavaren för att uppfylla ett åtagande av
den person som utför reparationerna.
Denna betalning behöver inte nödvändigtvis ha formen av en överföring
av pengar. Betalning får fullgöras direkt eller indirekt med hjälp av
bankkreditiv eller överlåtbara värdepapper.
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr
nr
nr

L
L
L
L
L
L

281, 1.11.1975, s. 1.
282, 1.11.1975, s. 1.
282, 1.11.1975, s. 49.
282, 1.11.1975, s. 77.
118, 20.5.1972, s. 1.
84, 27.3.1987, s. 1.
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Artikel 143 skall tillämpas vid bedömningen av förhållandet mellan
tillståndshavaren och operatören.
Artikel 772
1. Andelen temporärt exporterade varor som inarbetats i förädlingsprodukterna skall beräknas med hjälp av en av de metoder som anges i
artikel 773-775, om alla förädlingsprodukter, andra än de sekundära
förädlingsprodukter som avses i artikel 774.3, som härrör från en
bestämd förädlingsprocess inte övergår till fri omsättning vid samma
tidpunkt.
2. De beräkningar som anges i artiklarna 773-775 skall göras enligt de
exempel som visas i bilaga 105 eller med hjälp av någon annan metod
som ger samma resultat.
Artikel 773
1. När endast ett slag av förädlingsprodukter framställts vid de passiva
förädlingsprocesserna, från ett eller flera slag av temporärt exporterade
varor, skall den kvantitativa fördelningsmetoden (förädlingsprodukter)
användas för att fastställa det belopp som skall dras av vid förädlingsprodukternas övergång till fri omsättning.
2. Vid tillämpning av punkt 1 skall den kvantitet av varje slag av
temporärt exporterade varor som motsvarar den kvantitet av förädlingsprodukter som övergått till fri omsättning som skall tas i beräkning vid
fastställandet av det avdragsbara beloppet beräknas genom att på den
totala kvantiteten av varje slag av dessa varor tillämpa en koefficient som
motsvarar förhållandet mellan den kvantitet av förädlingsprodukter som
övergått till fri omsättning och den totala kvantiteten av förädlingsprodukter.
Artikel 774
1. Den kvantitativa fördelningsmetoden (temporärt exporterade varor)
skall tillämpas för att fastställa avdragsbeloppet vid förädlingsprodukternas övergång till fri omsättning, om flera slag av förädlingsprodukter
framställts vid de passiva förädlingsprocesserna från ett eller flera slag av
temporärt exporterade varor, och alla beståndsdelar i dessa varor finns i
var och en av de olika slagen av förädlingsprodukter.
2. Vid fastställandet av om metoden i punkt 1 skall tilllämpas, skall
förluster inte beaktas.
3. Vid fastställandet av andelen temporärt exporterade varor skall
sekundära förädlingsprodukter som utgör avfall, skrot, återstoder, spill
och restprodukter behandlas som förluster.
4. Om punkt 1 tillämpas, skall kvantiteten av varje slag av temporärt
exporterade varor som använts vid framställningen av varje slag av
förädlingsprodukt bestämmas genom att i tur och ordning på den totala
kvantiteten av varje slag av temporärt exporterade varor tillämpa en
koefficient som motsvarar förhållandet mellan kvantiteten av dessa varor
som finns i varje slag av förädlingsprodukter och den totala kvantiteten
av dessa varor i förädlingsprodukterna som helhet.
5. Kvantiteten av varje slag av temporärt exporterade varor som
motsvarar kvantiteten av varje slag av förädlingsprodukter som övergått
till fri omsättning skall fastställas genom att tillämpa den koefficient som
erhållits genom den i artikel 773.2 angivna metoden på den kvantitet av
varje slag av temporärt exporterade varor som använts i framställningen
av varje slag av dessa produkter, beräknad i enlighet med punkt 4.
Artikel 775
1. Om artiklarna 773 och 774 inte tillämpas, skall den värdemässiga
fördelningsmetoden tillämpas.
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Tullmyndigheterna får dock med tillståndshavarens samtycke och för
förenkling tillämpa den kvantitativa fördelningsmetoden (temporärt
exporterade varor) i stället för den värdemässiga fördelningsmetoden,
om båda metoderna skulle ge liknande resultat.
2. För att bestämma kvantiteten av varje slag av temporärt exporterade
varor som använts i framställningen av varje typ av förädlingsprodukt
skall en koefficient som motsvarar förhållandet mellan tullvärdet av
varje förädlingsprodukt och det totala tullvärdet av dessa produkter i tur
och ordning tillämpas på den totala kvantiteten av de temporärt
exporterade varorna.
3. Om ett slag av förädlingsprodukter inte återimporteras, skall det
värde av dessa produkter som skall användas vid till- lämpning av den
värdemässiga fördelningen vara det senaste försäljningspriset i gemenskapen för identiska eller liknande varor, under förutsättning att detta
pris inte påverkas av förhållandet mellan köpare och säljare.
Artikel 143 skall tillämpas vid bedömningen av förhållandet mellan
köparen och säljaren.
Om värdet inte kan fastställas med tillämpning av ovannämnda
bestämmelser, skall det fastställas av tullmyndigheterna med hjälp av
en rimlig metod.
4. Den kvantitet av varje slag av temporärt exporterade varor som
motsvarar kvantiteten av varje slag av förädlingsprodukter som övergått
till fri omsättning som skall användas vid beräkningen av det belopp som
skall dras av skall fastställas genom att tillämpa den koefficient som
erhållits genom den i artikel 773.2 angivna metoden på kvantiteten av
varje slag av temporärt exporterade varor som använts vid framställningen av dessa varor, beräknad i enlighet med punkt 2.
Artikel 776
1. Om ett tillstånd för passiv förädling utfärdas som inte föreskriver en
reparation och tullmyndigheterna med tillståndshavarens medgivande
kan fastställa ett ungefärligt belopp för den tull som skall betalas enligt
bestämmelserna om partiell befrielse, får denna myndighet bestämma ett
genomsnittligt värde som gäller för alla förädlingsprocesser som skall
genomföras enligt det tillståndet (samlad avslutning) för företag som ofta
genomför passiv förädling.
2. Den sats som avses i punkt 1 skall fastställas för varje period som
inte överstiger sex månader på grundval av
— en ungefärlig uppskattning som görs i förväg av det belopp som skall
betalas för den perioden, eller
— de erfarenheter som gjorts vid uppbörd av det belopp som betalats
för en tidigare likvärdig period.
Tullsatsen skall ökas efter vad som är lämpligt för att säkerställa att det
importtullbelopp som bokförs inte är högre än det belopp som lagligen
skall betalas.
3. Den tullsats som anges i punkt 1 skall tillämpas tillfälligt på
förädlingsavgifterna för förädlingsprodukter som övergått till fri omsättning under en referensperiod som är identisk med den som använts för de
i punkt 2 angivna beräkningarna, och det skall inte vara nödvändigt att
exakt beräkna det importtullbelopp som skall betalas varje gång artiklar
övergår till fri omsättning.
4. Det importtullbelopp som erhållits vid tillämpning av denna artikel
skall bokföras enligt de villkor och inom de tidsperioder som förskrivs i
artikel 217-232 i kodexen.
5. Vid slutet av varje referensperiod skall tullmyndigheterna genomföra
en samlad avslutning av förfarandet och göra den slutliga beräkningen i
enlighet med bestämmelserna om partiell befrielse från importtullar.
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6. Om den slutliga beräkningen visar, att det importtullbelopp som har
bokförts är för högt eller att trots den ökning som gjorts enligt punkt 2
det importtullbelopp som bokförts är mindre än det belopp som enligt lag
skall betalas, skall en justering göras.
Av s n i t t 5
Tresidig trafik
Artikel 777
1. De tullmyndigheter som avses i artikel 751 skall tillåta tresidig trafik
antingen
a) i samband med det tillstånd som anges i artikel 147 eller 152 i
kodexen, eller
b) på särskild begäran av tillståndshavaren, som lämnas efter det att
tillståndet har beviljats men innan förädlingsprodukterna eller
ersättningsprodukterna har övergått till fri omsättning.
2. Tresidig trafik skall inte tillåtas när standardutbytessystemet med
import i förväg används.
Artikel 778
1. Om tresidig trafik används skall, utan att det påverkar tillämpningen
av artikel 783, informationsformulär INF 2 användas.
2. Informationsformuläret INF 2, som överensstämmer med förlagan
och anvisningarna i bilaga 106, skall bestå av ett original och en kopia,
som skall överlämnas samtidigt vid anmälningskontoret.
Informationsformulär INF 2 skall upprättas för den kvantitet av varor
som hänförs till förfarandet. Om förädlingsprodukterna eller ersättningsprodukterna planeras att återimporteras i mer än en försändelse vid olika
tullkontor, skall anmälningskontoret på begäran av tillståndshavaren
utfärda det antal formulär INF 2 som erfordras för den kvantitet av varor
som hänförs till förfarandet.
3. I händelse av stöld, förlust eller förstöring av informationsformulär
INF 2, får innehavaren av tillståndet för passiv förädling begära att
tullkontoret som påtecknade den utfärdar ett duplikat. Detta kontor skall
uppfylla denna begäran, förutsatt att det kan fastställas att de temporärt
exporterade varorna för vilka duplikatet begärs inte har återimporterats.
Det utfärdade duplikatet skall innehålla en av följande beteckningar:
— DUPLICADO
— DUPLIKAT
— DUPLIKAT
— ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ,
— DUPLICATE
— DUPLICATA
— DUPLICATO
— DUPLICAAT
— SEGUNDA VIA
!A1

— KAKSOISKAPPALE — DUPLIKAT
!B

— DUPLIKAT.
4. En begäran om utfärdande av informationsformulär INF 2 skall
innebära tillståndshavarens samtycke enligt artikel 150.1 b i kodexen.
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Artikel 779
1. Anmälningskontoret skall påteckna originalet och kopian av informationsformulär INF 2. Det skall behålla kopian och återlämna
originalet till deklaranten.
2. Om anmälningskontoret finner, att det tullkontor för vilket
deklarationen om övergång till fri omsättning kommer att uppvisas
kräver vissa uppgifter i tillståndet som inte finns angivna på informationsformuläret, skall det fylla i dessa uppgifter på informationsformuläret.
3. Originalet av informationsformulär INF 2 skall uppvisas för det
tullkontor där varorna lämnar gemenskapens tullområde. Det kontoret
skall intyga på originalet att varorna har lämnat detta territorium och
skall återlämna originalet till den person som visade upp det.
Artikel 780
1. Om anmälningskontoret skall påteckna informationsformulär INF 2,
skall det i fält 16 ange de medel som använts för att identifiera de
temporärt exporterade varorna.
2. Om prover tas eller illustrationer eller tekniska beskrivningar
används, skall det i punkt 1 angivna kontoret bestyrka dessa prover,
illustrationer eller tekniska beskrivningar genom att fästa sitt tullsigill
antingen på varorna, om deras beskaffenhet gör detta möjligt, eller på
emballaget på sådant sätt att det inte kan brytas.
En etikett med kontorets stämpel och referensuppgifter om exportdeklarationen skall fästas vid proverna, illustrationerna eller de tekniska
beskrivningarna på ett sätt som förhindrar att utbyte sker.
3. Proverna, illustrationerna eller de tekniska beskrivningarna, bestyrkta och förseglade i enlighet med punkt 2, skall återlämnas till exportören
som skall uppvisa dem med sigillen orörda, när förädlingsprodukterna
eller ersättningsprodukterna återimporteras.
4. Om en analys krävs och resultaten av denna inte kommer att vara
kända förrän efter det att tullkontoret har påtecknat informationsformulär
INF 2, skall den handling som innehåller analysresultaten lämnas till
exportören i ett förseglat kuvert, som är skyddat mot åverkan.
Artikel 781
1. Importören av förädlingsprodukterna eller ersättningsprodukterna
skall uppvisa originalet av informationsformulär INF 2 och om tilllämpligt uppge de identifieringsmedel som avses i artikel 780.3 och
780.4 till avslutningskontoret, när han inger deklarationen för övergång
till fri omsättning.
2. Om förädlingsprodukterna eller ersättningsprodukterna övergår till
fri omsättning i en enda försändelse eller i mer än en försändelse men vid
samma tullkontor, skall det kontoret anteckna på originalet av informationsformulär INF 2 de kvantiteter av temporärt exporterade varor
som motsvarar kvantiteten av förädlingsprodukter eller ersättningsprodukter som övergått till fri omsättning. När informationsformulär INF
2 är färdigbehandlat skall det bifogas den motsvarande deklarationen. I
annat fall skall det återlämnas till deklaranten och detta faktum noteras i
fält 44 i det formulär som föreskrivs i artikel 205.
3. Om förädlingsprodukterna eller ersättningsprodukterna övergår till
fri omsättning i mer än en försändelse vid mer än ett tullkontor och
artikel "C1 778.2 3 inte har tillämpats, skall det tullkontor där den
första deklarationen om övergång till fri omsättning ingavs, på begäran
av deklaranten, ersätta det ursprungliga informationsformuläret INF 2
med ytterligare INF 2 formulär, upprättade för den kvantitet av temporärt
exporterade varor som ännu inte övergått till fri omsättning. Tullkontoret
skall på ersättningsformuläret eller — formulären ange numret på det
ursprungliga informationsformuläret och det tullkontor som utfärdade
det. De kvantiteter som införs på ersättningsformuläret eller —
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formulären skall beräknas efter de kvantiteter som finns angivna på det
ursprungliga informationsformuläret INF 2, vilket, när det väl är
färdigbehandlat på detta sätt, skall bifogas den ursprungliga deklarationen för övergång till fri omsättning. Varje ersättningsformulär som är
färdigbehandlat skall bifogas den deklaration för fri omsättning som det
avser.
Artikel 782
Avslutningskontoret skall vara bemyndigat att begära, att det tullkontor
som påtecknade informationsformulär INF 2 gör en kontroll efter
klareringen, att informationsformuläret är äkta och att uppgifterna i det
och all övrig information som lämnats i det är riktiga.
Det senare tullkontoret skall uppfylla denna begäran så snart som
möjligt.
Artikel 783
Förenklade förfaranden får användas för information och kontroll i fråga
om flöden av tresidig trafik.
De berörda medlemsstaterna skall i förväg sända kommissionen ett
förslag på hur dessa förenklade förfaranden skall hanteras. Kommissionen skall meddela de andra medlemsstaterna.
De förenklade förfaranden som kommissionen underrättats om får
genomföras såvida kommissionen inte meddelar den berörda medlemsstaten inom två månader från den dag då förslaget togs emot att det finns
invändningar mot att genomföra dessa förenklade förfaranden.
Av s n i t t 6
Handelspolitiska åtgärder
Artikel 784
1. Handelspolitiska åtgärder för export skall tillämpas vid den tidpunkt
då deklarationen för hänförande till förfarandet tas emot.
2. Punkt 1 skall inte påverka beslut som tillåter att aska och återstoder
av koppar och kopparlegeringar enligt KN-nr 2620 och avfall av koppar
och kopparlegeringer enligt KN-nr 7404 00 inte skall avräknas mot
exportkvoter.
Artikel 785
1. När de förädlingsprodukter som avses i artikel 145.1 i kodexen
övergår till fri omsättning, skall de särskilda handelspolitiska åtgärder
som gäller för sådana produkter vid den tidpunkt då deklarationen för
övergång till fri omsättning tas emot endast gälla, om dessa varor inte har
ursprung i gemenskapen enligt artikel 23 och 24 i kodexen.
2. Handelspolitiska åtgärder för import skall inte tillämpas i samband
med reparationer, när standardutbytessystemet används och inte heller
vid sådan ytterligare förädling som genomförs i enlighet med artikel 123
i kodexen.
Av s n i t t 7
Administrativt samarbete
Artikel 786
1. Medlemsstaterna skall sända kommissionen de uppgifter som anges i
bilaga 107 för varje ansökan om tillstånd som avslås på grund av att de
ekonomiska villkoren inte anses uppfyllda.
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2. De upplysningar som avses i punkt 1 skall sändas under månaden
efter den i vilken ansökan avslogs. Kommissionen skall sända dessa
upplysningar till de andra medlemsstaterna, och de skall vid behov
undersökas av kommittén
Artikel 787
1. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna
a) en förteckning över de tullmyndigheter till vilka ansökan om
tillstånd skall inges, utom när det gäller artiklarna 760 och 761,
b) en förteckning över de tullkontor som är bemyndigade att utfärda
tillstånd enligt artiklarna 760 och 761.
2. Bestämmelserna i artikel 649.2 och 649.3 skall tillämpas.

AVDELNING IV
TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR EXPORT
KAPITEL 1
Slutgiltig export
Artikel 788
1. Exportör i enlighet med artikel 161.5 i kodexen skall den person
anses vara för vilkens räkning exportdeklarationen upprättas och som är
ägare till varorna eller har en liknande rätt att disponera dem vid den
tidpunkt då deklarationen tas emot.
2. Om äganderätten eller liknande rätt att disponera varorna innehas av
en person som är etablerad utanför gemenskapen enligt det kontrakt som
utgör grunden för exporten, skall exportören anses vara den avtalspart
som är etablerad i gemenskapen.
Artikel 789
I fall som innefattar kontrakt med underleverantörer får exportdeklarationen även inges till det tullkontor som är behörigt på den plats där
underleverantören är etablerad.
Artikel 790
Om första meningen i artikel 161.5 i kodexen av administrativa skäl inte
kan tillämpas, får deklarationen inges till varje tullkontor i den berörda
medlemsstaten som är behörigt för ärendet i fråga.
Artikel 791
1. Om det finns välgrundade och styrkta skäl, får en exportdeklaration
tas emot
— vid ett annat tullkontor än det som anges i första meningen i artikel
161.5 i kodexen,
eller
— vid ett annat tullkontor än det som anges i artikel 790.
Kontroller av tillämpning av förbud och restriktioner skall i detta fall ta
hänsyn till situationens särskilda karaktär.
2. Om i de fall som avses punkt 1 exportformaliteterna inte genomförs i
den medlemsstat där exportören är etablerad, skall det tullkontor där
exportdeklarationen givits in sända en kopia av det administrativa
enhetsdokumentet till ett utsett kontor i den medlemsstat där exportören
är etablerad.
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Artikel 792
Om exportdeklarationen är upprättad med det administrativa enhetsdokumentet som grund, skall exemplar 1, 2 och 3 användas, utan att det
påverkar tillämpningen av artikel 207. Det tullkontor där exportdeklarationen har givits in (exporttullkontoret) skall stämpla fält A och
om tillämpligt fylla i fält D. Vid frigörandet av varorna skall det behålla
exemplar 1, sända exemplar 2 till statistikkontoret i den medlemsstat där
exporttullkontoret ligger och återlämna exemplar 3 till den berörda
personen.
Artikel 793
1. Exemplar 3 av det administrativa enhetsdokumentet och varorna som
frigjorts för export skall uppvisas för tullen vid utfartstullkontoret.
2. Med beteckningen utfartstullkontor förstås
a) för varor som exporteras med järnväg, post, flyg eller båt, det
tullkontor som är behörigt på den plats där varorna övertas av
järnvägsbolag, postmyndigheter, flygbolag eller rederier, för att
enligt ett enda transportavtal transporteras till ett tredje land,
b) för varor som exporteras via rörledning och för elektricitet, det
kontor som är utsett av den medlemsstat där exportören är etablerad,
c) för varor som exporteras på annat sätt eller under omständigheter
som inte omfattas av a och b, det sista tullkontoret innan varorna
lämnar gemenskapens tullområde.
3. "M5 Utfartstullkontoret skall förvissa sig om att de uppvisade
varorna överensstämmer med de som deklarerats och skall övervaka
deras fysiska utförsel. Om deklaranten fyller i ”RET-EXP” i fält 44 eller
på annat sätt uttrycker sin önskan om att få tillbaka exemplar nr 3 skall
kontoret intyga varornas fysiska utförsel genom en påskrift på baksidan
av exemplar nr 3 och överlämna kopian till den person som tillhandahöll
den, eller, om detta inte är möjligt, till en mellanhand, namngiven i fält
50, "C2 som är etablerad i utfartstullkontorets distrikt 3, så att denne
kan återlämna exemplaret till deklaranten. Påskriften skall utgöras av en
stämpel med uppgift om kontorets namn samt datum. 3
Vid export i flera sändningar skall påskriften endast göras för de varor
som verkligen exporteras. Vid export i flera sändningar via flera olika
tullkontor skall det utfartstullkontor där originalet av exemplar 3
uppvisades, vid mottagandet av en vederbörligen bestyrkt begäran
bestyrka en kopia av exemplar 3 för varje del av de ifrågavarande varorna
för att denna skall kunna uppvisas för ett annat tilllämpligt utfartstullkontor. På originalet av exemplar 3 skall en anteckning om detta göras.
När hela förfarandet genomförs i en och samma medlemsstat, får den
medlemsstaten föreskriva att exemplar 3 inte skall påtecknas, och i detta
fall skall detta exemplar inte återlämnas.
4. Om utfartstullkontoret fastställer att varor fattas, skall det anteckna
detta på det uppvisade exemplaret av deklarationen och meddela
exporttullkontoret.
Om utfartstullkontoret fastställer att det finns för många varor, skall det
vägra utförsel av dessa varor till dess att exportformaliteterna har
genomförts.
När utfartstullkontoret "C2 fastställer 3 en avvikelse i varornas
beskaffenhet, skall det vägra utförsel till dess att exportformaliteterna har
genomförts och även meddela exporttullkontoret.
5. I de fall som avses i punkt 2 a skall utfartstullkontoret påteckna
exemplar 3 av exportdeklarationen i enlighet med punkt 3 efter att ha
skrivit beteckningen ”Export” med röd färg på transporthandlingen och
stämplat den med sin stämpel. Om det, i fråga om reguljära sjöfartslinjer
eller direkt transport eller flyglinjer till tredje land, kan garanteras på
annat sätt att verksamheten är regelmässig, skall påteckningen ”Export”
inte krävas.
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6. När det gäller varor som sänds till ett tredje land eller till ett
utfartstullkontor under transiteringsförfarande, "C2 skall avgångstullkontoret påteckna exemplar 3 3 i enlighet med punkt 3 och återlämna
det till deklaranten efter att ha påtecknat alla kopior av transiteringshandlingen eller varje annan handling som ersätter den med ”Export” i
röd färg. Utfartstullkontoret skall kontrollera att varorna fysiskt förs ut.
Det första stycket skall inte tillämpas vid de tillfällen då det inte krävs
uppvisande av dokument vid utfartstullkontoret enligt artikel 419.4 och
419.7 och artikel 434.6 och 494.9.
!M5

6a) Om punktskattepliktiga varor som omfattas av punktskatteuppskov
sänds till ett tredje land med stöd av det "C2 ledsagardokument 3
som föreskrivs i förordning (EEG) nr 2719/92 skall exporttullkontoret
påteckna exemplar nr 3 av det administrativa enhetsdokumentet enligt
punkt 3 "C2 och återlämna det till deklaranten 3 sedan ordet
”Export” skrivits med röd skrift på samtliga kopior av "C2 ledsagardokumentet 3 och dessa stämplats med den stämpel som avses i punkt
3.
På exemplar 3 av det administrativa enhetsdokumentet skall det finnas en
hänvisning till "C2 ledsagardokumentet 3 och vice versa.
Utfartstullkontoret skall övervaka den fysiska utförseln av varorna och
återsända kopian av "C2 ledsagardokumentet 3 enligt artikel 19.4 i
rådets direktiv 92/12/EEG (1).
Om punkt 4 är tillämplig skall en anteckning om detta göras på
"C2 ledsagardokumentet 3.
!B

7. "C2 Exporttullkontoret 3 får begära att exportören lämnar bevis
på att varorna har lämnat gemenskapens tullområde.
Artikel 794
1. Varor som inte omfattas av förbud eller restriktioner och vars värde
inte överstiger 3 000 ecu per sändning och per deklarant får deklareras
vid utfartstullkontoret.
Medlemsstaterna får föreskriva att denna bestämmelse inte skall tilllämpas, när den person som upprättar exportdeklarationen handlar
yrkesmässigt som tullombud för andra personers räkning.
2. Muntliga deklarationer får lämnas endast vid utfartstullkontoret.
Artikel 795
Om varor lämnar gemenskapens tullområde utan en exportdeklaration,
skall denna deklaration inges i efterhand av exportören till det tullkontor
som är behörigt för den plats där han är etablerad. Bestämmelserna i
artikel 790 skall tillämpas vid dessa omständigheter.
Deklarationen skall tas emot endast på villkor att exportören lämnar
tillfredsställande bevis till det berörda tullkontoret avseende de
ifrågavarande varornas beskaffenhet och kvantitet samt under vilka
förhållanden de lämnade gemenskapens tullområde. Tullkontoret skall
även påteckna exemplar 3 av det administrativa enhetsdokumentet.
Ett godkännande i efterhand av deklarationen skall varken hindra tilllämpningen av gällande påföljder eller de konsekvenser som kan uppstå
med avseende på den gemensamma jordbrukspolitiken.
Artikel 796
1. Om varor som frigjorts för export inte lämnar gemenskapens
tullområde, skall exportören genast underrätta exporttullkontoret.
Exemplar 3 av deklarationen skall lämnas tillbaka till det kontoret.
(1) EGT nr L 76, 23.3.1992, s. 1.
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2. Om i de fall som avses i artikel 793.5 eller 793.6 en ändring i
transportavtalet har som följd att en transport som skulle ha avslutats
utanför gemenskapens tullområde i stället avslutas innanför detta, får
företagen eller myndigheterna i fråga endast genomföra det ändrade
avtalet efter medgivande från det tullkontor som avses i artikel 793.2 a
eller, "C2 i fråga om transiteringar, av avgångstullkontoret. 3 I detta
fall skall exemplar 3 återlämnas.
KAPITEL 2
Temporär export med användning av en ATA-carnet
Artikel 797
1. En ATA-carnet får användas för export om följande villkor är
uppfyllda:
a) Den skall utfärdas i en medlemsstat i gemenskapen och påtecknas
och garanteras av en sammanslutning som är etablerad i gemenskapen och är part i en internationell garantikedja.
Kommissionen skall offentliggöra en förteckning över sammanslutningarna.
b) Den skall endast gälla för gemenskapsvaror
— som vid export från gemenskapens tullområde inte har omfattats
av exporttullformaliteter i syfte att erhålla exportbidrag eller
andra exportbelopp enligt den gemensamma jordbrukspolitiken,
— för vilka inga andra ekonomiska förmåner har beviljats enligt
den gemensamma jordbrukspolitiken på villkor att dessa varor
exporteras,
— för vilka ingen begäran om återbetalning har givits in.
c) De handlingar som avses i artikel 221 skall inges. Tullmyndigheterna
får begära att transporthandlingen uppvisas.
d) Varorna skall vara avsedda att återimporteras.
2. Om de varor som omfattas av en ATA-carnet anmäls till temporär
export, skall exporttullkontoret genomföra följande formaliteter:
a) Kontrollera att de uppgifter som lämnats i fält A till G i
exportkupongen överensstämmer med de varor som omfattas av
carneten.
b) Om tillämpligt fylla i fältet med rubriken ”Intyg av tullmyndigheterna” på omslaget av carneten.
c) Fylla i talongen och fält H i exportkupongen.
d) Fylla i sitt namn i fält H b i återimportkupongen.
e) Behålla exportkupongen.
3. Om exporttullkontoret inte är samma kontor som utfartstullkontoret,
skall exporttullkontoret genomföra de i punkt 2 angivna formaliteterna,
men det skall inte fylla i fält 7 på exporttalongen, vilket skall fyllas i av
utfartstullkontoret.
4. Den tidsgräns för återimport av varorna som tullmyndigheterna
fastställt i fält H b i exportkupongen får inte överskrida giltighetstiden
för carneten.
Artikel 798
Om varor som lämnat gemenskapens tullområde med en ATA-carnet inte
längre är avsedda att återimporteras, skall en exportdeklaration innehållande de uppgifter "C2 som anges i bilaga 37 inges till exporttullkontoret. 3
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Vid avlämnandet av carneten i fråga skall exporttullkontoret påteckna
exemplar 3 av exportdeklarationen och göra återimportkupongen och
-talongen ogiltiga.

AVDELNING V
ANDRA GODKÄNDA TULLBEHANDLINGAR
KAPITEL 1
Frizoner och frilager
Av s n i t t 1
Allmänna bestämmelser
Artikel 799
1. Vid tillämpning av detta kapitel förstås med operatör varje person
som genomför en verksamhet som innefattar lagring, behandling,
bearbetning, försäljning eller inköp av varor i en frizon eller ett frilager.
2. Definitionerna i artikel 503 skall tillämpas även för detta kapitel.
Artikel 800
Om gemenskapsrättsakter föreskriver att handelspolitiska åtgärder skall
tillämpas vid
a) varors övergång till fri omsättning, skall dessa åtgärder inte tillämpas
när varorna läggs upp i en frizon eller ett frilager och inte heller
under den tid de stannar där,
b) införsel av varor till gemenskapens tullområde, skall dessa åtgärder
tillämpas när icke-gemenskapsvaror läggs upp i en frizon eller ett
frilager,
c) export av varor, skall dessa åtgärder tillämpas när gemenskapsvaror i
en frizon eller ett frilager exporteras från gemenskapens tullområde.
Dessa varor skall övervakas av tullmyndigheterna.
Artikel 801
Vem som helst får ansöka om att en del av gemenskapens tullområde
utses till en frizon eller att ett frilager inrättas.
!M12
!B

Artikel 802
Avgränsningen av frizoner och lokalerna i ett frilager skall vara sådan att
tullmyndigheternas övervakning utanför frizonen eller frilagret underlättas och inga varor i strid mot reglerna förs ut från frizonen eller
frilagret.
Området omedelbart utanför avgränsningen skall vara sådant, att det
tillåter en fullgod övervakning av tullmyndigheterna. Tillträde till
området skall kräva medgivande av dessa myndigheter.
Artikel 803
1. Tillstånd att bygga i en frizon skall ansökas om skriftligen.
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2. Den i punkt 1 angivna ansökan skall ange den verksamhet som
byggnaden skall användas till och innehålla alla andra uppgifter som gör
det möjligt för tullmyndigheterna att bedöma skälen för att bevilja
tillståndet.
3. Tullmyndigheterna skall bevilja tillstånd om tillämpningen av
tullagstiftningen inte hindras.
4. Punkt 1, 2 och 3 skall även tillämpas om en byggnad i en frizon eller
en byggnad som utgör ett frilager byggs om.
Artikel 804
Utan att det påverkar den övervakning som avses i artikel 168.1 i
kodexen skall tullmyndigheterna genomföra de kontroller som avses i
artikel 168.2 och 168.4 i kodexen endast som stickprovskontroller eller
när det finns rimligt tvivel om att den tillämpliga lagstiftningen följs.
Av s n i t t 2
Verksamhet som utförs i en frizon eller ett frilager och godkännande
av lagerbokföring
Artikel 805
I fråga om de verksamheter som avses i artikel 176.1 i kodexen, skall den
anmälan som avses i artikel 172.1 i kodexen utgöras av inlämnandet av
en ansökan om godkännande av lagerbokföringen enligt artikel 808.
Artikel 806
Operatören skall vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder för att säkerställa
att de personer som han anställer för att bedriva verksamheten iakttar
tullagstiftningen.
Artikel 807
1. Innan operatören påbörjar verksamheter i en frizon eller ett frilager,
skall han erhålla tullmyndigheternas godkännande av den lagerbokföring
som avses i artikel 176 i kodexen.
2. Det godkännande som avses i punkt 1 skall endast ges till personer
som lämnar alla nödvändiga garantier avseende tillämpningen av
bestämmelserna om frizoner och frilager.
Artikel 808
1. Den ansökan om godkännande som avses i artikel 807, nedan kallad
”ansökan” skall inges skriftligen till de tullmyndigheter som utsetts av
den medlemsstat där frizonen eller frilagret ligger.
2. I ansökan skall uppges vilken av verksamheterna i artikel 176.1 i
kodexen som är planerad. Den skall innehålla en detaljerad beskrivning
av den gällande eller framtida bokföringen av lagret, beskaffenhet och
tullstatus för de varor som verksamheten avser, det tullförfarande enligt
vilket verksamheten i förekommande fall skall genomföras, samt all
annan information som tullmyndigheterna behöver för att säkerställa en
korrekt tillämpning av bestämmelserna som reglerar frizoner och
frilager.
3. Ansökningar och tillhörande dokument skall bevaras av tullmyndigheterna under minst tre år från utgången av det kalenderår under vilket
operatören upphör med verksamheten i frizonen eller frilagret.
Artikel 809
Ett godkännande av lagerbokföringen skall utfärdas skriftligen och skall
vara daterat och undertecknat.
Den sökande skall underrättas om godkännandet.
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En kopia skall behållas under den tidsperiod som avses i artikel 808.3.
Artikel 810
1. Tullmyndigheterna skall ändra eller återkalla godkännandet, om de
förbjuder den person till vilken godkännandet utfärdades att fortsätta
med en verksamhet i frizonen eller frilagret enligt artikel 172.2 eller
172.3 i kodexen.
2. Ett godkännande skall återkallas av tullmyndigheterna, om de
upptäcker att varor upprepade gånger försvinner, och detta inte kan
förklaras på ett tillfredsställande sätt för dem.
3. När ett godkännande har återkallats, får den verksamhet som
lagerbokföringen avser inte längre drivas i frizonen eller frilagret.
Av s n i t t 3
Införsel av varor till en frizon eller ett frilager
Artikel 811
Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 812 och 813 behöver
varken varorna eller en tulldeklaration uppvisas, när varorna anländer till
en frizon eller ett frilager.
Vid ankomsten till de platser som används för verksamheten skall alla
varor omedelbart registreras i lagerbokföringen enligt artikel 807.
Artikel 812
De transporthandlingar som avses i artikel 168.4 i kodexen skall utgöras
av varje handling som avser transport, såsom en fraktsedel, följesedel,
manifest eller speditionsdokument, under förutsättning att den innehåller
alla upplysningar som behövs för att identifiera varorna.
Artikel 813
1. Om varor som är hänförda till ett tullförfarande behöver uppvisas för
tullmyndigheterna enligt artikel 170.2 a i kodexen, skall de relevanta
handlingarna uppvisas tillsammmans med varorna, utan att detta
påverkar tillämpningen av de eventuella förenklade förfaranden som är
fastställda för det tullförfarande som skall avslutas.
2. Om förfarandet för aktiv förädling eller temporär import avslutas
genom att hänföra förädlingsprodukterna eller importvarorna till
förfarandet för extern gemenskapstransitering som följs av införsel i en
frizon eller ett frilager i syfte att därefter exportera varorna från
gemenskapens tullområde, skall tullmyndigheterna utföra stickprovskontroller för att övertyga sig om, att de uppgifter som avses i artikel 817.3 f
är registrerade i lagerbokföringen.
De skall även förvissa sig om att, om varor överförs från en operatör till
en annan inom en frizon, detta registreras i lagerbokföringen hos den
operatör som tar emot dem.
Artikel 814
Om ett beslut att återbetala eller efterge importtullar tillåter att varorna
läggs upp i en frizon eller ett frilager, skall tullmyndigheterna utfärda det
intyg som anges i artikel 887.5.
Artikel 815
Utan att det påverkar artikel 823 skall för införsel i en frizon eller ett
frilager av varor som omfattas av exporttullar eller andra exportbestämmelser och som omfattas av ett krav från tullmyndigheterna enligt
artikel 170.3 i kodexen att meddela detta till tullkontoret, varken krävas
uppvisandet av en handling vid uppläggningen eller en systematisk och
allmän kontroll av alla upplagda varor.
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Artikel 816
Om tullmyndigheterna intygar varornas gemenskapsstatus eller ickegemenskapsstatus i enlighet med artikel 170.4 i kodexen, skall de
använda ett formulär som överensstämmer med förlagan och bestämmelserna i bilaga 109.
Av s n i t t 4
Driften av en frizon eller ett frilager
Artikel 817
1. Den operatör som sköter lagerbokföringen i enlighet med artikel 807
skall där föra in alla uppgifter som behövs för att kontrollera att
tullagstiftningen tillämpas riktigt.
2. Om operatören upptäcker, att varor försvinner av andra än naturliga
orsaker, skall han meddela tullmyndigheterna.
3. Utan att det påverkar artikel 824 skall lagerbokföringen innehålla
a) uppgifter om kollinas märkning, nummer, antal och slag, kvantitet
och sedvanlig handelsbeskrivning av varorna och, om tillämpligt,
containerns identifieringsmärken,
b) uppgifter som gör det möjligt att övervaka varorna, framförallt i
fråga om platsen där de finns,
c) hänvisning till de transporthandlingar som används vid införseln och
bortförseln av varorna,
d) uppgifter om varornas tullstatus och om tillämpligt hänvisning till
intyget om denna status enligt artikel 816,
e) uppgifter om vanliga former av hantering,
!M5

f)

om införseln av varor i en frizon eller ett frilager avslutar antingen ett
förfarande för aktiv förädling eller temporär import eller ett
förfarande för extern gemenskapstransitering som i sig avslutar ett
av dessa förfaranden, de uppgifter som anges i
— artikel 610.1 och artikel 644.1,
— artikel 711,

!B

h) uppgifter om varor som vid övergång till fri omsättning eller
temporär import inte skulle omfattas av importtullar eller handelspolitiska åtgärder, och vars användning eller bestämmelse skall
kontrolleras.
4. Om räkenskaper måste föras på grund av ett tullförfarande, behöver
uppgifterna i denna bokföring inte anges i den i punkt 1 angivna
lagerbokföringen.
!M5

Artikel 818
1. De vanliga former för hantering som avses i artikel 173 första stycket
b i kodexen är de som definieras i bilaga 69.
2. På deklarantens begäran och när artikel 178.2 i kodexen är tillämplig
kan informationsformulär INF 8 utfärdas när varor som är upplagda i en
frizon eller ett frilager och som genomgått vanliga former för hantering
deklareras för en godkänd tullbehandling.
Informationsformulär INF 8 skall upprättas i ett original och en kopia på
ett formulär som överensstämmer med förlagan och bestämmelserna i
bilaga 70.
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Informationsformulär INF 8 får användas vid fastställelse av de
taxeringsgrunder som bör beaktas.
Kontrollkontoret skall lämna uppgifter därom i fält 11, 12 och 13,
påteckna fält 15 och återsända informationsformulär INF 8 i original till
deklaranten.
!B

Artikel 819
1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 175.2 i kodexen skall
det förfarande som föreskrivs i artikel 253.3 till- lämpas utan tillstånd i
förväg från tullmyndigheterna, om icke-gemenskapsvaror övergår till fri
omsättning inom en frizon eller ett frilager. I detta fall skall ett
godkännande av den lagerbokföring som avses i artikel 809 även omfatta
användningen av denna lagerbokföring för kontroll av det förenklade
förfarandet för övergång till fri omsättning.
2. Ett intyg om gemenskapsstatus för de varor som övergått till fri
omsättning i enlighet med punkt 1 skall lämnas med hjälp av den
handling som anges i bilaga 109 och skall utfärdas av operatören.
Av s n i t t 5
Bortförande av varor från en frizon eller ett frilager

!M4

Artikel 820
Uppgifter om bortförande av varor från de platser som använts för
verksamheten skall registreras omedelbart i lagerbokföringen enligt
artikel 807.
Artikel 821
Vad gäller återexport av icke-gemenskapsvaror som inte lastas om eller
som transiteras i enlighet med artikel 176.2 i tullkodexen krävs inte den
anmälan som avses i artikel 182.3 i tullkodexen.

!B

Av s n i t t 6
Särskilda bestämmelser om jordbruksvaror i gemenskapen
Artikel 823
1. Förfinansierade varor som lagts upp i en frizon eller ett frilager
enligt artikel 5 i rådets förordning (EEG) nr 565/80 skall uppvisas och en
tulldeklaration inges.
2. Deklarationen enligt punkt 1 skall upprättas i enlighet med artikel
530.
Artikel 824
Den lagerbokföring som avses i artikel 807 skall förutom de uppgifter
som anges i artikel 817 innehålla uppgift om det datum då de
förfinansierade varorna lades upp i frizonen eller frilagret samt en
hänvisning till deklarationen för detta.
Artikel 825
Artikel 532 skall tillämpas vid hantering av de förfinansierade varorna.
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Artikel 826
Förädlingen av förfinansierade basprodukter i en frizon eller ett frilager
skall utföras i enlighet med artikel 4 i rådets förordning (EEG) nr 565/80.
Artikel 827
1. Förfinansierade varor skall deklareras för export och lämna gemenskapens tullområde inom de tidsgränser som fastställs i gemenskapens
jordbrukslagstiftning.
2. Den i punkt 1 angivna deklarationen skall upprättas i enlighet med
artikel 534.
3. Utan att det påverkar bestämmelserna i rådets förordning (EEG)
nr 386/90 (1), skall tullmyndigheterna genomföra stickprovskontroller
som grundar sig på lagerbokföringen för att säkerställa att de i punkt 1
angivna tidsgränserna iakttas.
Artikel 828
Ett proviantlager får inrättas i en frizon eller ett frilager i enlighet med
artikel 38 i kommissionens förordning (EEG) nr 3665/87 (2).
Av s n i t t 7
Förfaranden som skall tillämpas vid aktiv förädling (suspensionssystem) eller bearbetning under tullkontroll i en frizon eller ett
frilager
Artikel 829
Förädlingsprocesser som utförts enligt förfarandet för aktiv förädling
(suspensionssystem) eller förfarandet för bearbetning under tullkontroll i
en frizon eller ett frilager får inte utföras förrän det tillstånd som avses i
artikel 556 "C1 eller artikel 652 3 har beviljats.
Tillståndet skall ange den frizon eller det frilager där verksamheten
kommer att genomföras.
Artikel 830
Tullmyndigheterna skall inte bevilja tillstånd att använda de fö;renklade
förfaranden som avses i detta avsnitt, om de garantier som behövs för att
genomföra verksamheten på ett riktigt sätt inte ställs.
Tullmyndigheterna får vägra tillstånd för de personer som inte
regelbundet utför aktiva förädlingar eller bearbetning under tullkontroll.
Artikel 831
1. Tillståndshavaren skall hålla bokföring för aktiv förädling eller
bearbetning under tullkontroll enligt artikel 556.3 respektive 652.3, vilka
även skall innehålla en hänvisning till tillståndet.
2. För att upprätta avräkningsnota enligt artikel 595 eller artikel 664
skall en hänvisning till den bokföring som avses i punkt 1 ersätta den
hänvisning till deklarationerna och dokumenten som avses i artikel 595.3
eller artikel 664.3.
Artikel 832
1. Om varor hänförs till förfarandet för aktiv förädling eller förfarandet
för bearbetning under tullkontroll vid den tidpunkt då de förs in i
frizonen eller frilagret, skall det lokala klareringsförfarandet enligt
artikel 276 tillämpas.
(1) EGT nr L 42, 16.2.1990, s. 6.
(2) EGT nr L 351, 14.12.1987, s. 1.
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2. Operatören får dock begära att normalförfarandet tilllämpas för att
hänföra varor till aktiv förädling eller bearbetning under tullkontroll.
3. Om det lokala klareringsförfarandet tillämpas i enlighet med artikel
276, skall bokföringen för aktiv förädling eller bearbetning under
tullkontroll ersätta den lagerbokföring som avser frizonen eller frilagret.
4. Bokföringen för aktiv förädling eller bearbetning under tullkontroll
skall hänvisa till de handlingar enligt vilka varorna transporterades.
Artikel 833
1. Om varor som redan befinner sig i en frizon eller frilager hänförs till
förfarandet för aktiv förädling eller bearbetning under tullkontroll, skall
det lokala klareringsförfarandet enligt artikel 276 tillämpas.
2. Referensuppgifter om bokföringen för aktiv förädling eller bearbetning under tullkontroll skall registreras i lagerbokföringen för frizonen
eller frilagret.
Artikel 834
1. Förfarandet för aktiv förädling och förfarandet för bearbetning under
tullkontroll skall avslutas för förädlingsprodukter, bearbetade produkter
eller varor i oförändrat skick som befinner sig i en frizon eller ett frilager
genom registrering i lagerbokföringen för frizonen eller frilagret.
Uppgifterna om denna registrering skall registreras i bokföringen för
aktiv förädling eller bokföringen för bearbetning under tullkontroll,
alltefter omständigheterna.
2. De uppgifter som avses i artikel 610 skall registreras i bokföringen
för frizonen eller frilagret.
Artikel 835
1. Om förfarandet för aktiv förädling i fråga om förädlingsprodukter
eller varor i oförändrat skick eller förfarandet för bearbetning under
tullkontroll i fråga om bearbetade produkter eller varor i oförändrat skick
avslutas vid tidpunkten för bortförandet från frizonen eller frilagret
genom återexport av dessa produkter eller varor, skall det lokala
klareringsförfarandet enligt artikel 283 tillämpas.
!M4
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2. Om förfarandet för aktiv förädling i fråga om förädlingsprodukter
eller varor i oförändrat skick eller förfarandet för bearbetning under
tullkontroll i fråga om bearbetade produkter eller varor i oförändrat skick
avslutas vid tidpunkten för bortförandet från frizonen eller frilagret
genom övergång till fri omsättning av dessa produkter eller varor, skall
det lokala klareringsförfarandet enligt artikel 263-267 tillämpas.
3. Om förfarandet för aktiv förädling eller bearbetning under tullkontroll avslutas när förädlingsprodukterna, de bearbetade produkterna
eller varorna i oförändrat skick förs ut ur frizonen eller frilagret för att
hänföras till ett annat förfarande än övergång till fri omsättning eller
export, skall de normala eller förenklade förfaranden som är fastställda
för det ändamålet tillämpas.
4. Bestämmelserna i artikel 832.2 skall tillämpas i tilllämpliga delar.
5. Om punkt 1 och 2 tillämpas behöver bortförandet av förädlingsprodukter, bearbetade produkter eller varor i oförändrat skick från en
frizon eller ett frilager inte registreras i bokföringen för frizonen eller
frilagret.
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Artikel 836
Artikel 835.2 och 835.5 skall inte påverka tillämpningen av artiklarna
122, 135 och 136 i kodexen om taxering av varor eller produkter som
hänförs till förfarandet för aktiv förädling eller bearbetning under
tullkontroll.
Artikel 837
Före utgången av den månad som följer efter varje kvartal, skall
tullmyndigheterna i Tyskland sända kommissionen de upplysningar som
avses i bilaga 85 om tillstånd för aktiv förädling, som utfärdats eller
ändrats i Hamburgs gamla frihamn under det föregående kvartalet, och
som inte omfattas av de ekonomiska villkor som fastställts för
förfarandet för aktiv förädling.
Artikel 838
Gemenskapsstatus för förädlingsprodukter eller bearbetade produkter
eller varor i oförändrat skick som övergår till fri omsättning när de
befinner sig i eller vid bortförande från en frizon eller ett frilager skall
bestyrkas med de handlingar som avses i bilaga 109 och som operatören
skall utfärda.
Det första stycket skall även tillämpas för förädlingsprodukter eller varor
i oförändrat skick som släpps ut på gemenskapsmarknaden enligt artikel
580.3.
Artikel 839
Den registrering som görs i bokföringen för aktiv förädling eller
bearbetning under tullkontroll skall göra det möjligt för tullmyndigheterna att när som helst kontrollera den exakta situationen för alla varor
eller produkter, som hänförts till ett av förfarandena i fråga eller lagts
upp i en frizon eller ett frilager.
Av s n i t t 8
Information
Artikel 840
1. Tullmyndigheterna i medlemsstaterna skall överlämna följande
upplysningar till kommissionen:
!M12

a) Befintliga frizoner i gemenskapen som är i drift;
!B

b) De utsedda tullmyndigheter till vilka ansökan enligt artikel 808 skall
inges.
c) Ändringar i arrangemangen för kontroll av förfarandet för aktiv
förädling eller bearbetning under tullkontroll enligt artikel 173 i
kodexen.
2. Kommissionen skall offentliggöra den information som avses i punkt
1 a och 1 b i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, serie C.
KAPITEL 2
Återexport, förstöring och överlåtelse
Artikel 841
Om återexport är beroende av att det görs en tulldeklaration, gäller
bestämmelserna i artikel 788-796 i tillämpliga delar utan att detta
påverkar de särskilda bestämmelser som eventuellt är tillämpliga när det
föregående tullförfarandet med ekonomisk verkan avslutas.
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Artikel 842
1. Vid tillämpning av artikel 182.3 i kodexen skall en anmälan om
förstöring av varor göras skriftligen och undertecknas av den berörda
personen. Anmälan skall lämnas i tillräckligt god tid för att tullmyndigheterna skall kunna övervaka förstöringen.
2. Om varorna i fråga redan omfattas av en deklaration som
tullmyndigheterna tagit emot, skall de göra en hänvisning till
förstöringen på deklarationen och ogiltigförklara deklarationen i enlighet
med artikel 66 i kodexen.
De tullmyndigheter som är närvarande när varorna förstörs skall på
formuläret eller deklarationen ange vilket slag och vilken kvantitet av
avfall eller skrot som följer av förstöringen för att kunna fastställa vilka
taxeringsgrunder som skall gälla för det och som skall användas när de
hänförs till en annan godkänd tullbehandling.
3. Bestämmelserna i punkt 2 första stycket skall gälla i tillämpliga
delar för varor som överlåts till statskassan.

AVDELNING VI
VAROR SOM FÖRS UT UR GEMENSKAPENS TULLOMRÅDE

!M18

Artikel 843
1. I denna avdelning fastställs de villkor som skall tillämpas för varor
som befordras från en plats till en annan i gemenskapens tullområde och
som därvid temporärt lämnar detta område och eventuellt befordras
genom tredje lands territorium och vars utförsel eller export från
gemenskapens tullområde omfattas av förbud eller andra restriktioner
eller tullar eller andra pålagor inom ramen för en gemenskapsåtgärd;
detta under förutsättning att tillämpningen av villkoren föreskrivs i
gemenskapsåtgärden och utan att tillämpningen av de särskilda
bestämmelser som åtgärden kan omfatta påverkas.
Villkoren skall dock inte gälla
— om det, i samband med att varor deklareras för export från
gemenskapens tullområde, hos det tullkontor där exportformaliteterna fullgörs kan styrkas att en administrativ åtgärd har vidtagits
genom vilken varorna befrias från restriktioner, att de tullar och
andra pålagor som skall betalas har betalats, eller att varorna med
hänsyn till den situation de befinner sig i utan vidare formaliteter kan
lämna gemenskapens tullområde, eller
— när transporten sker via en direkt rutt med reguljär luftfart utan något
uppehåll utanför gemenskapens tullområde eller via reguljär fartygslinje i den mening som avses i artikel 313a.
2. Om varorna hänförs till förfarandet för gemenskapstransitering skall
den huvudansvarige i det dokument som används för transiteringsdeklarationen, särskilt i fält 44 (Tilläggsupplysningar) i det administrativa enhetsdokumentet, införa en av följande uppgifter:
— Salida de la Comunidad sometida a restricciones o imposiciones en
virtud del (de la) Reglamento/Directiva/Decisión no …
— Udpassage fra Fællesskabet undergivet restriktioner eller afgifter i
henhold til forordning/direktiv/afgørelse nr. …
— Ausgang aus der Gemeinschaft — gemäß Verordnung/Richtlinie/
Beschluß Nr. … Beschränkungen oder Abgaben unterworfen.
— Η ξοδος απ; την Κοιν;τητα υποβBλλεται σε περιορισµο<ς η
σε επιβαρ<νσεις απ; τον κανονισµ;/την οδηγ:α/την απ;φαση
αριθ. …
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— Exit from the Community subject to restrictions or charges under
Regulation/Directive/Decision No …
— Sortie de la Communauté soumise à des restrictions ou à des
impositions par le règlement ou la directive/décision no …
— Uscita dalla Comunità soggetta a restrizioni o ad imposizioni a
norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. …
— Bij uitgang uit de Gemeenschap zijn de beperkingen of heffingen
van Verordening/Richtlijn/Besluit nr. … van toepassing.
— Saída da Comunidade sujeita a restrições ou a imposições pelo(a)
Regulamento/Directiva/Decisão n.o …
— Yhteisöstä vientiin sovelletaan asetuksen/direktiinvinl./päätöksen
N:o … mukaisia rajoituksia tai maksuja
— Utförsel från gemenskapen omfattas i enlighet med förordning/
direktiv/beslut … av restriktioner eller pålagor
3. Om varorna
a) hänförs till ett annat tullförfarande än förfarandet för gemenskapstransitering, eller
b) befordras utan att omfattas av ett tullförfarande,
skall ett T5-kontrollexemplar upprättas i enlighet med artiklarna
912a—912g. I fält 104 i T5-formuläret för kontrollexemplaret skall
rutan ”Annan (anges närmare)” kryssas i och den uppgift som anges i
punkt 2 införas.
I fall enligt led a i första stycket skall T5-kontrollexemplaret upprättas
vid det tullkontor där de formaliteter fullgörs som erfordras för
avsändningen av varorna. I fall enligt led b i första stycket skall
T5-kontrollexemplaret tillsammans med varorna uppvisas för det
tullkontor som är behörigt för den plats där varorna lämnar gemenskapens tillområde.
Dessa tullkontor skall fastställa den tid inom vilken varorna skall visas
upp för bestämmelsetullkontoret och skall, där så är tillämpligt, införa
den uppgift som anges i punkt 2 i det tulldokument med vilket varorna
kommer att transporteras.
Med avseende på T5-kontrollexemplaret skall bestämmelsetullkontoret
anses vara antingen bestämmelsetullkontoret för tullförfarandet enligt
led a i första stycket eller det tullkontor som är behörigt för den plats där
varorna i fall enligt led b i första stycket återinförs till gemenskapens
tullområde.
4. Punkt 3 skall även tillämpas för varor som befordras mellan två
platser belägna i gemenskapens tullområde genom territorium tillhörande ett eller flera Efta-länder, i den mening som avses i artikel 309 f,
och som därvid blir föremål för vidaresändning från något av dessa
länder.
5. Om det i en sådan gemenskapsåtgärd som avses i punkt 1 föreskrivs
att säkerhet skall ställas, skall detta ske i enlighet med artikel 912b.2.
6. Om varorna inte omedelbart efter ankomsten till bestämmelsetullkontoret antingen erkänns ha status som gemenskapsvaror eller blir
föremål för de tullformaliteter som hör samman med införsel till
gemenskapens tullområde, skall bestämmelsetullkontoret vidta alla
åtgärder som föreskrivs med avseende på varorna.
7. I fall enligt punkt 3 skall bestämmelsetullkontoret, efter det att alla
formaliteter har fullgjorts och erforderliga anteckningar har gjorts, utan
dröjsmål sända originalet av T5-kontrollexemplaret till den adress som
anges i fält B (Åter till) i T5-formuläret.
8. Om varorna inte återinförs till gemenskapens tullområde, skall de
anses ha blivit utförda från gemenskapens tullområde på icke
föreskriftsenligt sätt, från den medlemsstat där varorna hänfördes till
det förfarande som anges i punkt 2 eller där T5-kontrollexemplaret
upprättades.
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DEL III
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Förfaranden som omfattas av förmånsbehandling

AVDELNING I
RETURVAROR
!B

Artikel 844
1. I enlighet med artikel 185.2 b i kodexen skall följande varor befrias
från importtullar
— varor som tidigare exporterats från gemenskapens tullområde och för
vilka exporttullformaliteterna har fullgjorts i syfte att erhålla bidrag
eller andra belopp som föreskrivs vid export enligt den gemensamma
jordbrukspolitiken, eller
— varor för vilka en annan ekonomisk fördel än dessa bidrag eller
andra belopp har beviljats enligt den gemensamma jordbrukspolitiken med förpliktelse att exportera dessa varor.
Det ovan nämnda skall ske under förutsättning att det är fastställt,
beroende på omständigheterna, att bidragen eller andra belopp som har
betalats är återbetalda eller att nödvändiga åtgärder har vidtagits av de
behöriga myndigheterna för att hålla inne dessa belopp eller att de andra
beviljade ekonomiska fördelarna har upphävts, och att varorna
i)

inte kunde övergå till fri konsumtion i det land dit de sändes på
grund av gällande lagar i det landet,

ii) returnerades av mottagaren på grund av att de var felaktiga eller inte
i enlighet med bestämmelserna i det tillämpliga kontraktet,
iii) återimporterades till gemenskapens tullområde för att de inte kunde
användas för de avsedda ändamålen på grund av omständigheter
utanför exportörens kontroll.
2. De omständigheter som avses i punkt 1 iii skall innefatta följande:
a) Varor som returneras till gemenskapens tullområde efter skador som
uppstått före leverans till mottagaren, antingen på själva varorna eller
på det transportmedel som de transporterades med.
b) Varor som ursprungligen exporterades för konsumtion eller försäljning under en handelsmässa eller ett liknande arrangemang och
som inte har konsumerats eller sålts.
c) Varor som inte kunde levereras till mottagaren på grund av dennes
fysiska eller juridiska oförmåga att fullfölja det avtal enligt vilket
varorna exporterades.
d) Varor som till följd av naturliga, politiska eller sociala störningar inte
kunde levereras till sin mottagare eller som nådde denne efter den
obligatoriska leveransdagen som föreskrivits i det avtal enligt vilket
varorna exporterades.
e) Produkter som omfattas av den gemensamma organisationen av
marknaden för frukt och grönsaker, som exporterats och sänts för
försäljning i konsignation men som inte såldes på marknaden i det
tredje land som var bestämmelselandet.
3. Varor som exporterats enligt den gemensamma jordbrukspolitiken
med en exportlicens eller en förutfastställelselicens skall inte vara
befriade från importtullar, om det inte är fastställt, att de tillämpliga
gemenskapsbestämmelserna har följts.

1993R2454 — SV — 01.07.2000 — 003.001 — 277
!B

4. De varor som avses i punkt 1 skall inte vara befriade från
importtullar såvida de inte deklareras för övergång till fri omsättning i
gemenskapens tullområde inom tolv månader från den dag då tullformaliteterna för deras export fullgjordes.
!M14

Om varorna deklareras för övergång till fri omsättning efter det att den
period som anges i första stycket har löpt ut, får dock tullmyndigheterna i
återimportmedlemsstaten tillåta att perioden överskrids om detta
motiveras av särskilda omständigheter. Om tullmyndigheterna tillåter
att perioden överskrids, skall de sända kommissionen uppgifter om fallet.
!B

Artikel 845
Returvaror skall befrias från importtullar, även om de endast utgör en del
av de varor som tidigare exporterades från gemenskapens tullområde.
Detta gäller också om varorna består av delar eller tillbehör till maskiner,
instrument, apparater eller andra produkter som tidigare har exporterats
från gemenskapens tullområde.
Artikel 846
1. Utan hinder av artikel 186 i kodexen skall returvaror i en av följande
situationer vara befriade från importtullar:
a) Varor som efter att ha exporterats från gemenskapens tullområde inte
har erhållit någon annan behandling än den som behövs för att
bevara dem i gott skick eller hantering som endast förändrar deras
utseende.
b) Varor som efter att de har exporterats från gemenskapens tullområde
erhållit annan behandling än den som behövs för att bevara dem i
gott skick eller annan hantering än den som förändrar deras utseende,
men som visade sig vara felaktiga eller olämpliga för deras avsedda
användning, under förutsättning att ett av följande villkor är
uppfyllda:
— Varorna underkastades denna behandling eller hantering endast i
syfte att bli reparerade eller återställda i gott skick,
— Det blev uppenbart först efter det att denna behandling eller
hantering hade påbörjats, att de var olämpliga för den avsedda
användningen.
2. Om returvaror har genomgått en behandling eller hantering som är
tilllåten enligt punkt 1 b och denna behandling skulle ha inneburit att de
påförts importtullar om de hade hänförts till förfarandet för passiv
förädling, skall de gällande reglerna för att debitera tull enligt detta
förfarande tillämpas.
Om varor har genomgått en behandling som innebär reparation eller
återställande i gott skick vilken blev nödvändig till följd av oförutsebara
omständigheter som uppstod utanför gemenskapens tullområde, och
detta tillfredsställande fastställs för tullmyndigheterna, skall emellertid
befrielse från importtullar beviljas under förutsättning att värdet på
returvarorna inte är högre, som en följd av denna behandling, än deras
värde vid tidpunkten för export från gemenskapens tullområde.
3. Vid tillämpning av punkt 2 andra stycket gäller följande:
a) Med reparation eller återställande i gott skick som blev nödvändig
förstås behandlingar för att avhjälpa funktionsfel eller materiella
skador som uppstått på varor, när de befann sig utanför gemenskapens tullområde, och utan vilka varorna inte längre kan användas
på normalt sätt för de ändamål som de är avsedda.
b) Värdet av returvarorna skall inte anses vara högre som en följd av
den behandling de genomgått än deras värde vid tidpunkten för
export från gemenskapens tullområde, om behandlingen inte
omfattar mer än det som är absolut nödvändigt, för att de skall
kunna fortsätta att användas på samma sätt som vid den tidpunkten.
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När reservdelar behöver införlivas vid reparation eller återställande i gott
skick av varor, skall detta begränsas till de delar som är absolut
nödvändiga för att varorna skall kunna användas på samma sätt som vid
exporttillfället.
Artikel 847
"C2 När tullformaliteterna för export fullgörs, 3 skall tullmyndigheterna på begäran av den berörda personen utfärda en handling som
innehåller de upplysningar som behövs för att identifiera varorna i den
händelse de skall återinföras till gemenskapens tullområde.

Artikel 848
1. Följande varor skall accepteras som returvaror:
— Varor för vilka följande handlingar uppvisas till stöd för deklarationen för övergång till fri omsättning.
a) det exemplar av exportdeklarationen som återlämnats av
tullmyndigheterna till exportören eller en kopia av denna
handling, bestyrkt som äkta av dessa myndigheter, eller
b) det informationsformulär som föreskrivs i artikel 850.
Om det bevismaterial som tullmyndigheterna har att tillgå vid
tullkontoret för återimport eller som de kan fastställa med hjälp av
den berörda personen visar, att varorna som deklarerats för övergång
till fri omsättning ursprungligen exporterades från gemenskapens
tullområde, och att de vid den tidpunkten uppfyllde villkoren för att
tas emot som returvaror, skall de handlingar som avses i a och b inte
krävas.
— Varor som omfattas av en ATA-carnet som utfärdats i gemenskapen.
Dessa varor får tas emot som returvaror inom de gränser som
fastställs i artikel 185 i kodexen, även sedan giltighetstiden för
ATA-carneten har löpt ut.
Under alla omständigheter skall de formaliteter som fastställs i
artikel 290.2 uppfyllas.
2. Punkt 1 första strecksatsen skall inte tillämpas för internationell
befordran av emballage, transportmedel eller vissa varor som förs in
enligt särskilda tullförfaranden, om autonoma eller konventionella
bestämmelser fastställer, att tullhandlingar inte krävs under dessa
omständigheter.
Den skall inte heller tillämpas i de fall där varor får deklareras muntligen
eller genom någon annan handling för övergång till fri omsättning.
3. Om tullmyndigheterna vid tullkontoret för återimport anser det
nödvändigt, får de begära att den berörda personen lämnar ytterligare
"C2 bevisning, särskilt i syfte att identifiera returvarorna. 3
Artikel 849
1. En deklaration om övergång till fri omsättning avseende returvaror
som vid exporten kan ha givit anledning till uppfyllande av exporttullformaliteter i syfte att erhålla bidrag eller andra belopp som föreskrivs
vid export enligt den gemensamma jordbrukspolitiken, skall åtföljas inte
bara av de handlingar som avses i artikel 848 utan av ett intyg som
utfärdats av de myndigheter som är ansvariga för att bevilja dessa bidrag
eller belopp i den exporterande medlemsstaten. Detta intyg skall
innehålla de upplysningar som behövs för att tullkontoret där de
ifrågavarande varorna deklarerades för övergång till fri omsättning skall
kunna kontrollera att det avser dessa varor.
2. När tullformaliteter för export inte fullgjordes för att erhålla bidrag
eller andra belopp som föreskrivs vid export enligt den gemensamma
jordbrukspolitiken, skall intyget innehålla en av följande texter:
— Sin concesión de restituciones u otras cantidades a la exportación
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— Ingen restitutioner eller andre beløb ydet ved udførslen
— Keine Ausfuhrerstattungen oder sonstige Ausfuhrvergünstigungen
— ∆εν τυχαν επιδοτ#σεων # Bλλων χορηγ#σεων κατB την
εξαγωγ#
— No refunds or other amounts granted on exportation
— Sans octroi de restitutions ou autres montants à l’exportation
— Senza concessione di restituzioni o altri importi all’esportazione
— Geen restituties of andere bij de uitvoer verleende bedragen
— Sem concessão de restituições ou outros montantes na exportação
!A1

— Vietäessä ei myönnetty vientitukea eikä muita määriä — Inga bidrag
eller andra belopp har beviljats vid exporten
!B

— Inga bidrag eller andra belopp har beviljats vid exporten.
3. När tullformaliteter för export fullgjordes för att erhålla bidrag eller
andra belopp som föreskrivs vid export enligt den gemensamma
jordbrukspolitiken, skall intyget innehålla en av följande texter, beroende
på om bidragen eller andra belopp som föreskrivs vid export redan har
betalts av de behöriga myndigheterna eller ej:
— Restituciones y otras cantidades a la exportación reintegradas por …
(cantidad)
— De ved udførslen ydede restitutioner eller andre beløb er tilbagebetalt for … (mængde)
— Ausfuhrerstattungen und sonstige Ausfuhrvergünstigungen für …
(Menge) zurückbezahlt
— Επιδοτ#σεις και Bλλες χορηγ#σεις κατB την εξαγωγ# επεστρBφησαν για … (ποσ;της)
— Refunds and other amounts on exportation repaid for … (quantity)
— Restitutions et autres montants à l’exportation remboursés pour …
(quantité)
— Restituzioni e altri importi all’esportazione rimborsati per …
(quantità)
— Restituties en andere bedragen bij de uitvoer voor … (hoeveelheid)
terugbetaald
— Restituições e outros montantes na exportação reembolsados para …
(quantidade)

!A1

— Vientituki ja muut vietäessä maksetut määrät maksettu takaisin …
(määrä) osalta — De vid exporten beviljade bidragen eller andra
belopp har betalats tillbaka för … (kvantitet)
— De vid exporten beviljade bidragen eller andra belopp har betalats
tillbaka för … (kvantitet)
!B

eller
— Título de pago de restituciones u otras cantidades a la exportación
anulado por … (cantidad)
— Ret til udbetaling af restitutioner eller andre beløb ved udførslen er
annulleret for … (mængde)
— Auszahlungsanordnung über die Ausfuhrerstattungen und sonstigen
Ausfuhrvergünstigungen für … (Menge) ungültig gemacht
— Αποδεικτικ; πληρωµ#ς επιδοτ#σεων # Bλλων χορηγ#σεων
κατB την εξαγωγ# ακυρωµνο για … (ποσ;της)
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— Entitlement to payment of refunds or other amounts on exportation
cancelled for … (quantity)
— Titre de paiement des restitutions ou autres montants à l’exportation
annulé pour … (quantité)
— Titolo di pagamento delle restituzioni o di altri importi all’esportazione annullato per … (quantità)
— Aanspraak op restituties of andere bedragen bij uitvoer vervallen
voor … (hoeveelheid)
— Título de pagamento de restituições ou outros montantes à
exportação anulado para … (quantidade)
!A1

— Oikeus vientitukeen tai muihin vietäessä maksettuihin määriin
peruutettu … (määrä) osalta — Rätt till utbetalning av bidrag och
andra belopp vid exporten har annullerats för … (kvantitet)

!B

— Rätt till utbetalning av bidrag och andra belopp vid exporten har
annullerats för … (kvantitet).
4. I det fall som avses i artikel 848.1 b första strecksatsen skall det
intyg som avses i punkt 1 upprättas på det informationsformulär INF 3
som föreskrivs i artikel 850.
5. När tullmyndigheterna vid det tullkontor där varorna deklareras för
övergång till fri omsättning har möjlighet att fastställa att inget bidrag
eller annat belopp som föreskrivs vid export enligt den gemensamma
jordbrukspolitiken har beviljats och inte senare kan beviljas, skall det i
punkt 1 angivna intyget inte begäras.
Artikel 850
Informationsformulär INF 3 skall upprättas i ett original och två kopior
på formulär som överensstämmer med förlagorna som visas i bilaga 110.
Artikel 851
1. Om inte annat följer av punkt 3 skall informationsformulär INF 3
utfärdas på exportörens begäran av tullmyndigheterna vid exporttullkontoret, vid den tidpunkt då exportformaliteterna för varorna i fråga
uppfylls, om exportören förklarar att det är troligt att dessa varor kommer
att återsändas via ett annat tullkontor än exporttullkontoret.
2. Informationsformulär INF 3 får utfärdas på exportörens begäran av
tullmyndigheterna vid exporttullkontoret även efter det att exportformaliteterna för varorna i fråga har upp- fyllts, under förutsättning att dessa
myndigheter på grundval av de upplysningar som de har tillgång till, kan
fastställa att uppgifterna i exportörens begäran avser de exporterade
varorna.
3. När det gäller de varor som avses i artikel 849.1, får informationsformulär INF 3 utfärdas endast efter det att de tillämpliga exporttullformaliteterna har uppfyllts och med förbehåll för bestämmelserna i
punkt 2.
Dessutom får det endast utfärdas på villkor att
a) fält B har fyllts i och påtecknats av tullmyndigheterna på förhand,
och
b) fält A har fyllts i och påtecknats av tullmyndigheterna på förhand,
om uppgifterna i detta fält behöver anges.
Artikel 852
1. Informationsformulär INF 3 skall innehålla alla de uppgifter som
tullmyndigheterna behöver, för att identifiera de exporterade varorna.
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2. Om det förväntas att de exporterade varorna kommer att återinföras
till gemenskapens tullområde via flera andra tullkontor än exporttullkontoret, får exportören begära att flera informationsformulär INF 3
utfärdas för att täcka den totala kvantiteten av de exporterade varorna.
På liknande sätt får exportören begära att de tullmyndigheter som
utfärdade ett informationsformulär INF 3, skall ersätta det med flera
informationsformulär INF 3, vilka tillsammans omfattar den totala
kvantitet av varor som ingick i det ursprungligen utfärdade informationsformuläret INF 3.
Exportören får även begära att ett informationsformulär INF 3 utfärdas
endast för en del av de exporterade varorna.
Artikel 853
Originalet och en kopia av informationsformulär INF 3 skall lämnas
tillbaka till exportören för att uppvisas vid tullkontoret för återimporten.
Det andra exemplaret skall arkiveras av de tullmyndigheter som
utfärdade det.
Artikel 854
Tullkontoret för återimport skall på originalet
mationsformulär INF 3 anteckna den kvantitet
befriade från importtullar, samt behålla originalet
referensnummer och datum för deklarationen
omsättning till de utfärdande tullmyndigheterna.

och kopian av inforav returvaror som är
och sända kopian med
för övergång till fri

Dessa tullmyndigheter skall jämföra denna kopia med den som de
innehar och arkivera den.
Artikel 855
I händelse av stöld, förlust eller förstörelse av originalet av informationsformulär INF 3 får den berörda personen begära ett duplikat av de
tullmyndigheter som utfärdade det. "C2 De skall bevilja denna
begäran, 3 om omständigheterna berättigar till det. Ett duplikat som
utfärdas på detta sätt skall innehålla en av följande påteckningar:
— DUPLICADO,
— DUPLIKAT,
— DUPLIKAT,
— ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ,
— DULICATE,
— DUPLICATA,
— DUPLICATO,
— DUPLICAAT,
— SEGUNDA VIA,
!A1

— KAKSOISKAPPALE — DUPLIKAT,
!B

— DUPLIKAT.
Tullmyndigheterna skall anteckna på sin kopia av informationsformulär
INF 3, att ett duplikat har utfärdats.
Artikel 856
1. På begäran av tullmyndigheterna vid det tullkontor där återimporten
sker skall tullmyndigheterna vid det exporttullkontoret lämna de förra
alla uppgifter som de innehar, för att de skall kunna fastställa om varorna
uppfyller de nödvändiga villkoren för att dra nytta av bestämmelserna i
denna del.
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2. Informationsformulär INF 3 får användas för denna begäran och för
överföring av de upplysningar som avses i punkt 1.

!M13

AVDELNING II
PRODUKTER FRÅN HAVSFISKE OCH ANDRA PRODUKTER
SOM HÄMTATS UR HAVET I TREDJE LANDS TERRITORIALVATTEN AV GEMENSKAPSFISKEFARTYG
Artikel 856a
1. Befrielse från importtull för de produkter som avses i artikel 188 i
kodexen skall beviljas mot uppvisande av ett intyg till stöd för
deklarationen för övergång till fri omsättning av de produkterna.
2. För produkter som är tänkta att övergå till fri omsättning inom
gemenskapen under de omständigheter som avses i artikel 329 a-d skall
kaptenen på det gemenskapsfiskefartyg som gjort fångsten av produkter
från havsfiske fylla i fält 3, 4 och 5 och, om tillämpligt, fält 9 i intyget.
Om fångsten bearbetats ombord, skall kaptenen även fylla i fält 6, 7 och
8.
Bestämmelserna i artikel 330-332 skall tillämpas då motsvarande fält i
intyget fylls i.
När produkterna deklareras för övergång till fri omsättning skall
deklaranten fylla i fält 1 och 2 i intyget.
3. Det intyg som avses i punkt 1 skall överensstämma med förlagan i
bilaga 110a och skall upprättas enligt punkt 2.
4. När produkterna deklareras för övergång till fri omsättning i den
hamn där de lossats från det gemenskapsfiskefartyg som gjort fångsten
skall undantaget i artikel 326.2 gälla i tillämpliga delar.
5. Vid tillämpningen av denna punkt 1-4 skall definitionerna på
gemenskapsfiskefartyg enligt artikel 325.1 gälla begreppet produkter
omfatta de benämningar på produkter och varor som avses i artikel
326-332, när det hänvisas till de bestämmelserna.
6. I syfte att säkerställa korrekt tillämpning av punkt 1-5 skall
medlemsstaternas myndigheter ömsesidigt hjälpa varandra att kontrollera
intygets äkthet och uppgifternas riktighet.
!B

DEL IV
TULLSKULD

AVDELNING I
SÄKERHET
Artikel 857
1. Andra former av säkerhet än kontant deposition eller borgensman
enligt artikel 193, 194 och 195 i kodexen och kontant deposition eller
ställande av säkerhet som medlemsstaterna får välja, även om de inte
uppfyller de villkor som fastställs i artikel 194.1 i kodexen, skall vara
följande:
a) Pantförskrivning, fastighetsinteckning eller någon annan rätt som är
likvärdig en rätt som angår fast egendom.
b) Överlåtelse av en fordran, pantsättning av lös egendom, med eller
utan överföring av besittningen eller pantförskrivning av säkerheter
eller fordringar i synnerhet sparbanksböcker, eller av införingar i
statsskuldregistret.
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c) Antagandet om solidariskt betalningsansvar för hela skuldbeloppet
av en tredje part, som tullmyndigheterna godkänt för detta ändamål,
och särskilt ingivande av en skuldväxel för vilken betalning
garanteras av denna tredje part.
d) En kontant deposition eller säkerhet som bedöms vara likvärdig
denna och som lämnas i en annan valuta än den som gäller i den
medlemsstat där säkerheten ställs.
e) Deltagande i ett allmänt garantisystem som innebär betalning av ett
bidrag och som administreras av tullmyndigheterna.
2. Tullmyndigheterna skall bestämma under vilka omständigheter eller
enligt vilka villkor de olika formerna av säkerhet enligt punkt 1 får
användas.
Artikel 858
Om en säkerhet lämnas genom en kontant deposition, skall ingen ränta
för denna betalas av tullmyndigheterna.

AVDELNING II
UPPKOMST AV TULLSKULD
KAPITEL 1
Försummelser som inte har någon avgörande inverkan på verksamheten med tillfällig förvaring eller på tullförfarandet
Artikel 859
Följande försummelser skall inte anses ha någon avgörande inverkan på
det korrekta genomförandet av den tillfälliga förvaringen eller på
tullförfarandet i fråga enligt artikel 204.1 i kodexen, under förutsättning
att
— de inte utgör ett försök att föra bort varorna olagligt från tullens
övervakning,
— de inte innebär en uppenbar försumlighet av personen i fråga, och
— alla formaliteter som krävs för att åtgärda förhållandena kring
varorna därefter genomförs:
1) Överskridande av den tillåtna tidsfristen för att hänföra varorna
till en av de godkända tullbehandlingar som är föreskrivna i
samband med tillfällig förvaring eller tullförfarandet i fråga, om
tidsgränsen skulle ha utsträckts om ansökan om förlängning
gjorts i tid,
2) För varor som hänförts till ett transiteringsförfarande, överskridande av tidsgränsen för uppvisande av varorna på
bestämmelsekontoret, om varorna uppvisas senare.
3) För varor som hänförts till tillfällig förvaring eller till
förfarandet för lagring i tullager, hantering som inte godkänts i
förväg av tullmyndigheterna, under förutsättning att denna
hantering skulle ha godkänts om ansökan därom hade gjorts.
4) För varor som hänförts till förfarandet för temporär import,
annan användning av varan än den som föreskrivs i tillståndet,
under förutsättning att denna användning skulle ha godkänts
enligt det förfarandet, om ansökan därom hade gjorts.
5) För varor i tillfällig förvaring eller vilka hänförts till ett
tullförfarande, förflyttning av varorna utan tillstånd, under
förutsättning att varorna kan uppvisas för tullmyndigheterna på
deras begäran.
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6) För varor i tillfällig förvaring eller vilka hänförts till ett
tullförfarande, bortförande av varorna från gemenskapens tullområde eller deras införande i en frizon eller frilager utan att de
nödvändiga formaliteterna har fullgjorts.
7) För varor som erhållit gynnsam behandling i tullhänseende på
grund av deras användning för särskilda ändamål, överföring av
varorna utan underrättelse till tullmyndigheterna, innan de
utnyttjats för den avsedda användningen, föutsatt att
a) överföringen registrerats i den överförande partens lagerbokföring, och
b) den som tar emot varorna är tillståndshavaren för varorna i
fråga.
!M12

8) För varor som berättigar till fullständig eller partiell befrielse
från importtullar enligt artikel 145 i kodexen då de övergår till
fri omsättning, att det föreligger en av de situationer som åsyftas
i artikel 204.1 a eller b i kodexen medan varorna är föremål för
tillfällig förvaring eller är hänförda till annat tullförfarande,
innan deklarationen för övergång till fri omsättning gjorts.
9) För aktiv förädling som utförs kontinuerligt, underlåtelse att
begära förnyelse av det nödvändiga tillståndet, då samtliga
villkor för beviljande av tillståndet är uppfyllda.
!B

Artikel 860
Tullmyndigheterna skall anse att en tullskuld har uppstått enligt artikel
204.1 i kodexen, såvida inte den person som skulle vara gäldenären visar,
att de villkor som anges i artikel 859 är uppfyllda.
Artikel 861
Det faktum, att de försummelser som avses i artikel 859 inte ger upphov
till en tullskuld, skall inte utesluta tillämpning av gällande strafflag eller
bestämmelser som gör det möjligt att annullera eller dra tillbaka ett
tillstånd som utfärdats enligt tullförfarandet i fråga.

KAPITEL 2
Naturligt svinn
Artikel 862
1. Vid tillämpning av artikel 206 i kodexen skall tullmyndigheterna på
begäran av den berörda personen ta hänsyn till de kvantiteter som fattas,
när det kan fastställas att de konstaterade förlusterna enbart beror på
varornas beskaffenhet och inte på försumlighet eller fusk av den berörda
personen.
2. Försumlighet eller fusk skall framförallt innebära varje försummelse
att iaktta de regler för transport, lagring, hantering, bearbetning eller
behandling av varorna i fråga som tullmyndigheterna ålägger eller som
följer av normal praxis för de aktuella varorna.
Artikel 863
Tullmyndigheterna får frångå kravet att den berörda personen skall visa
att varorna oåterkalleligen gått förlorade på grund av varans egen
beskaffenhet, om de är övertygade om att det inte finns någon annan
förklaring till förlusten.
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Artikel 864
De nationella bestämmelser som gäller i de olika medlemsstaterna
beträffande schablontullsatser vid oåterkallelig förlust på grund av
varans egen beskaffenhet skall tillämpas, om den berörda personen inte
kan visa att den verkliga förlusten överstiger den som beräknats genom
tillämpning av schablontullsatsen för varorna i fråga.

!M1

KAPITEL 3
Varor som befinner sig i särskilda situationer
!B

Artikel 865
Ingivandet av en tulldeklaration för varorna i fråga eller någon annan
handling med samma rättsliga verkan och uppvisandet av en handling för
påteckning av de behöriga myndigheterna skall anses som ett undandragande av varor från övervakning enligt artikel 203.1 i kodexen, om
dessa handlingar resulterar i att varorna felaktigt får tullstatus som
gemenskapsvaror.
!M14

Varorna skall dock, om det är fråga om flygbolag som har tillstånd att
använda sig av ett förenklat transiteringsförfarande med hjälp av ett
elektroniskt dataöverföringssystem, inte anses ha undandragits från
tullövervakning om de, på den berörda partens initiativ eller för dennes
räkning, behandlas i enlighet med sin status som icke-gemenskapsvaror,
innan tullmyndigheterna konstaterat oegentligheter och om det inte kan
antas att den berörda parten har handlat bedrägligt.
!B

Artikel 866
Om en tullskuld vid import har uppstått enligt artikel 202, 203, 204 eller
205 i kodexen och importtularna har betalats skall dessa varor, utan att
det påverkar tillämpningen av de bestämmelser som fastställts om förbud
eller restriktioner som kan tillämpas på varorna i fråga, anses som
gemenskapsvaror och behöver inte deklareras för övergång till fri
omsättning.
Artikel 867
Beslag av varor enligt artikel 233 c och 233 d i kodexen skall inte
påverka dessa varors tullstatus.

!M1

Artikel 867a
1. Icke-gemenskapsvaror som har överlåtits till statskassan eller som
har tagits i beslag eller förverkats skall anses ha hänförts till
tullagringsförfarandet.
2. De varor som avses i punkt 1 får bara säljas av tullmyndigheterna på
villkor att köparen omedelbart utför formaliteterna för att hänföra dem
till en godkänd tullbehandling.
Om försäljningen sker till ett pris som inkluderar importtullar skall
försäljningen anses vara likvärdig med en övergång till fri omsättning,
och tullmyndigheterna skall själva beräkna och bokföra tullarna.
I dessa fall skall försäljningen utföras enligt de gällande föreskrifterna i
medlemsstaterna.
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3. Om tullmyndigheten beslutar att själv disponera över de varor som
anges i punkt 1 på annat vis än genom försäljning skall den omedelbart
utföra formaliteterna för att hänföra dem till en av de godkända
tullbehandlingar som föreskrivs i artikel 4.15 a-d i tullkodexen.
!B

AVDELNING III
!M10

UPPBÖRD AV TULLSKULDSBELOPPET
!B

Artikel 868
Medlemsstaterna behöver inte bokföra tullbelopp som är mindre än 10
ecu.
Det skall inte ske någon uppbörd i efterhand av importtullar eller
exporttullar, om beloppet per uppbörd är mindre än 10 ecu.
Artikel 869
Tullmyndigheterna skall själva besluta att inte registrera obetalda tullar i
bokföringen
a) i de fall när en förmånsbehandling i tullhänseende har tillämpats i
samband med en tullkvot, ett tulltak eller annat förfarande när rätten
till denna behandling hade upphört vid tidpunkten för mottagandet
av tulldeklarationen utan att detta faktum hade offentliggjorts i
Europeiska gemenskapernas officiella tidning, innan varorna i fråga
frigjordes eller, om detta faktum inte offentliggörs, utan att det hade
meddelats på lämpligt sätt i den berörda medlemsstaten och den
person som är skyldig att betala för sin del hade handlat i god tro och
följt alla bestämmelser som den gällande lagstiftningen fastställer i
fråga om tulldeklarationen,
b) i de fall de anser att de villkor som fastställs i artikel 220.2 b i
kodexen är uppfyllda, förutsatt att det belopp som inte har tagits ut
av den ifrågavarande gäldenären för en eller flera import- eller
exportärenden men till följd av ett enda misstag är mindre än
"M14 50 000 ecu 3,
c) i de fall när den medlemsstat som dessa myndigheter tillhör har
bemyndigats detta i enlighet med artikel 875.
!M13

Artikel 870
Varje medlemsstat skall för kommissionen hålla tillgänglig en förteckning över de fall på vilka bestämmelserna i artikel 869 a, b eller c har
tillämpats.
!B

Artikel 871
I andra fall än de som avses i artikel 869, om vilka tullmyndigheterna
antingen anser att de villkor som fastställs i artikel 220.2 b i kodexen är
uppfyllda eller tvekar om den riktiga omfattningen av den bestämmelsens villkor för ett särskilt fall, skall dessa myndigheter hänföra ärendet
till kommissionen, så att ett beslut kan fattas i enlighet med det
förfarande som fastställs i artikel 872-876. De fall som hänförs till
kommissionen skall innehålla alla uppgifter som behövs för en
fullständig utredning. "M10 De skall dessutom innehålla en förklaring
som är undertecknad av den person som berörs av det fall som skall
hänföras till kommissionen och i vilken denne intygar att han har kunnat
ta del av ärendehandlingarna och att han antingen inte har något att
tillägga eller ger en beskrivning av alla de ytterligare omständigheter
som han anser vara viktiga för fallets bedömning. 3
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Så snart som kommissionen tagit emot ärendet, skall den underrätta den
berörda medlemsstaten om detta.
Om det visar sig, att de uppgifter som medlemsstaten lämnat inte är
tillräckliga för att kunna fatta ett beslut om ärendet i fråga med
fullständig kännedom om fakta, får kommissionen begära att kompletterande uppgifter lämnas.
Artikel 872
Kommissionen skall inom 15 dagar efter mottagandet av ärendet som
avses i artikel 871 första stycket överlämna en kopia av ärendet till
medlemsstaterna.
En behandling av ärendet i fråga skall så snart som möjligt införas på
dagordningen för ett möte i den kommitté som avses i artikel 247 i
kodexen.

!M14

Artikel 872a
När kommissionen avser att fatta ett beslut som innebär avslag för den
part som berörs av fallet i fråga, skall den när som helst under det
förfarande som avses i artiklarna 872 och 873 skriftligen underrätta
parten om sina invändningar samt om de dokument som den grundar sina
invändningar på. Den part som berörs av det fall som lagts fram för
kommissionen skall skriftligen framföra sina synpunkter inom en
tidsperiod av en månad från det datum invändningarna skickades. Om
han inte har gjort detta inom denna tidsfrist skall han anses ha avstått från
möjligheten att uttrycka sin ståndpunkt.
!B

Artikel 873
Efter samråd med en grupp av experter som består av företrädare från
alla medlemsstaterna och som sammanträder inom kommitténs ramar för
att bedöma ärendet i fråga, skall kommissionen besluta om omständigheterna i fråga är eller inte är sådana att tullbeloppet i fråga inte behöver
registreras i bokföringen.
Detta beslut skall fattas inom "M14 nio månader 3 från den dag då
det ärende som avses i artikel 871 första stycket tas emot av
kommissionen. Om kommissionen har funnit det nödvändigt att begära
kompletterande uppgifter från medlemsstaten för att kunna fatta ett
beslut, skall dessa "M14 nio månader 3 förlängas med en tidsperiod
som motsvarar den dag då kommissionen sände en begäran om
kompletterande upplysningar och den dag då den erhöll dessa
upplysningar.
När kommissionen enligt artikel 872a har överlämnat sina invändningar
till den berörda parten, skall tidsfristen på nio månader förlängas med
den tid som förflyter mellan den dag då kommissionen skickar
invändningarna och den dag då svaret från den berörda parten mottas
eller, om denne inte svarar, den dag då den tidsfrist löper ut som
fastställts för att den berörda parten skall kunna framföra sina
synpunkter.
Artikel 874
Den berörda medlemsstaten skall underrättas om det beslut som avses i
artikel 873 så snart som möjligt och i alla händelser inom 30 dagar efter
utgången av den i nämnda artikel angivna tidsperioden.
En kopia av beslutet skall sändas till de andra medlemsstaterna.
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Artikel 875
Om det genom det beslut som anges i artikel 873 fastställs att de
omständigheter som varit under bedömning är sådana att tullarna i fråga
inte behöver registreras i bokföringen, får kommissionen, enligt villkor
som den skall fastställa, bemyndiga en eller flera medlemsstater att avstå
från registrering i efterhand i sådana fall där sakfrågorna och
rättsfrågorna är jämförbara.
I sådana fall skall det beslut som avses i artikel 873 även anmälas till
varje medlemsstat som är bemyndigad för detta.
Artikel 876
Om kommissionen inte fattar ett beslut inom den tidsperiod som anges i
artikel 873 eller underlåter att meddela ett beslut till den berörda
medlemsstaten inom den tidsperiod som avses i artikel 874, skall
tullmyndigheterna i den medlemsstaten inte registrera de ifrågavarande
tullarna i bokföringen.

!M10

Artikel 876a
1. Tullmyndigheterna skall, tills det att de fattat ett beslut angående
ansökan, medge anstånd med gäldenärens skyldighet att betala tullarna, i
de fall varorna inte kvarstår under tullkontroll, om en säkerhet ställs för
avgiftsbeloppet och ett av följande fall föreligger:
a) En ansökan om att ogiltigförklara en deklaration har ingivits och
denna ansökan sannolikt kan tillmötesgås.
b) En ansökan om eftergift inges enligt artikel 236 i förening med
artikel 220.2 b i kodexen eller enligt artikel 238 eller artikel 239 i
kodexen och tullmyndigheterna anser att villkoren i den tillämpliga
bestämmelsen kan anses vara uppfyllda.
c) Om det i andra fall än de som nämns i b inges en ansökan om
eftergift enligt artikel 236 i kodexen och villkoren i artikel 244 andra
stycket i kodexen är uppfyllda.
Säkerheten behöver inte utkrävas om ett sådant krav på grund av
gäldenärens situation skulle kunna orsaka allvarliga ekonomiska och
sociala svårigheter.
2. Om varor som befinner sig under någon av de omständigheter som
avses i artikel 233 c andra strecksatsen eller artikel 233 d i kodexen
beslagtas, skall tullmyndigheterna medge anstånd med gäldenärens
skyldighet att betala tullarna under förutsättning att de anser villkoren för
förverkande vara uppfyllda.
!B

AVDELNING IV
ÅTERBETALNING ELLER EFTERGIFT AV IMPORT- ELLER
EXPORTTULLAR
KAPITEL 1
Allmänna bestämmelser
Artikel 877
1. I denna avdelning används följande beteckningar med de betydelser
som här anges:
a) bokförande tullkontor: det tullkontor där de import- eller exporttullar
bokfördes som skall återbetalas eller efterges,
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b) beslutande tullmyndighet: den bokförande tullmyndighet som är
behörig att besluta om återbetalning eller eftergift av import- eller
exporttullar i den medlemsstat där de ifrågavarande tullbeloppen
bokfördes,
c) kontrollerande tullkontor: det tullkontor i vars distrikt de varor som
gav upphov till registrering i bokföringen av de import — eller
exportullar vilkas återbetalning eller eftergift begärs befinner sig och
som gör vissa kontroller som krävs för att bedöma ansökan.
d) verkställande tullkontor: det tullkontor som vidtar de åtgärder som är
nödvändiga för att säkerställa att beslutet att återbetala eller efterge
import- eller exporttullar genomförs på ett riktigt sätt.
2. De olika funktionerna att vara bokförande tullkontor, beslutande
tullmyndighet, kontrollerande tullkontor och verkställande tullkontor får
utföras helt eller delvis av samma tullkontor.
KAPITEL 2
Tillämpningsföreskrifter för artiklarna 236—239 i kodexen
Av s n i t t 1
Ansökan
Artikel 878
1. En ansökan om återbetalning eller eftergift av import- eller
exporttullar, nedan kallad ”ansökan om återbetalning eller eftergift”,
skall göras av den person som betalade eller är skyldig att betala dessa
tullar eller de personer som har övertagit dennes rättigheter och
förpliktelser.
En ansökan om återbetalning eller eftergift får även göras av en
representant för den person eller de personer som avses i första stycket.
2. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 882 skall en ansökan
om återbetalning eller eftergift upprättas i ett original och en kopia på ett
formulär som överensstämmer med den förlaga och de bestämmelser
som anges i bilaga 111.
En ansökan om återbetalning eller eftergift får dock göras på begäran av
den person eller de personer som avses i punkt 1 på vanligt papper, under
förutsättning att den innehåller de uppgifter som anges i denna bilaga.
Artikel 879
1. Ansökningar om återbetalning eller eftergift åtföljda av de handlingar som avses i artikel 6.1 i kodexen skall inges till det bokförande
tullkontoret, såvida inte tullmyndigheterna utser något annat kontor för
detta ändamål; detta kontor skall genast efter mottagandet sända ansökan
till den beslutande tullmyndigheten, om det inte själv är en sådan
myndighet.
2. Det tullkontor som avses i punkt 1 skall anteckna mottagningsdagen
på originalet och kopian av ansökan. Det skall återlämna kopian till den
sökande.
Om artikel 878.2 andra stycket tillämpas, skall detta tullkontor
skriftligen bekräfta mottagandet till den sökande.
Artikel 880
Utan att det påverkar tillämpningen av särskilda bestämmelser som
antagits denna fråga enligt den gemensamma jordbrukspolitiken skall en
ansökan rörande varor för vilka en import- eller exportlicens eller
förutfastställelselicens avlämnades, när den relevanta tulldeklarationen
ingavs, även åtföljas av ett intyg utfärdat av den myndighet som är
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ansvarig för utfärdandet av sådana licenser i vilket bekräftas att
nödvändiga åtgärder har vidtagits för att upphäva verkan av nämnda
licens.
Detta intyg skall emellertid inte krävas
— om den tullmyndighet till vilken ansökan ingavs själv utfärdade
licensen i fråga,
— om det som ansökan grundar sig på är ett faktiskt fel som inte har
någon verkan på licensen i fråga.
Artikel 881
1. Det tullkontor som avses i artikel 879 får ta emot en ansökan som
inte innehåller alla upplysningar som föreskrivs i formuläret enligt
artikel 878.2. Ansökan skall dock innehålla åtminstone de uppgifter som
skall anges i fält 1-3 och fält 7.
2. Om punkt 1 tillämpas, skall detta tullkontor fastställa en tidsgräns
för att inlämna alla ytterligare uppgifter och/eller handlingar som fattas.
3. Om den tidsgräns som fastställts av tullkontoret enligt punkt 2 inte
beaktas, skall ansökan anses ha återkallats.
Den sökande skall genast underrättas om detta.
Artikel 882
1. För returvaror för vilka exporttullar har uppburits när de exporterades från gemenskapens tullområde skall återbetalning eller eftergift
av dessa tullar ske, på villkor att en begäran inges till tullmyndigheterna
åtföljd av
a) det dokument som utfärdades som betalningsbevis, om beloppen i
fråga redan har uppburits,
b) originalet eller kopian, bestyrkt av tullkontoret vid återimporten, av
deklarationen för övergång till fri omsättning som avser returvarorna.
Denna handling skall innehålla en av följande påteckningar gjord av
tullkontoret vid återimporten:
— Mercancías de retorno en aplicación de la letra b) del apartado 2
del artículo 185 del Código
— Returvarer i henhold til kodeksens artikel 185, stk. 2, litra b)
— Rückwaren gemäß Artikel 185 Absatz 2 Buchstabe b) des
Zollkodex
— Εµπορε<µατα επανεισαγ;µενα κατ’ εφαρµογ# του Bρθρου
185 παρBγραφος 2 στοιχε:ο β) του κFδικα
— Goods admitted as returned goods under Article 185 (2) (b) of
the Code
— Marchandises en retour en application de l’article 185
paragraphe 2 point b) du code
— Merci in reintroduzione in applicazione dell’articolo 185,
paragrafo 2, lettera b) del codice
— Goederen die met toepassing van artikel 185, lid 2, onder b), van
het Wetboek kunnen worden toegelaten als terugkerende
goederen
— Mercadorias de retorno por aplicação da alínea b) do no 2 do
artigo 185o do código
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— Yhteisön tullikoodeksin 185 artiklan 2 kohdan b alakohdan
mukaista palautustavaraa — Returvaror enligt artikel 185.2 b i
gemenskapens tullkodex
— Returvaror enligt artikel 185.2 b i gemenskapens tullkodex.
c) kopian av exportdeklarationen som återlämnats till exportören, när
exportformaliteterna för varorna var fullgjorda eller en kopia av
denna som är bestyrkt av exporttullkontoret.
Om den beslutande tullmyndigheten redan innehar alla uppgifter som
finns i en eller flera av de deklarationer som avses i a, b eller c ovan,
behöver deklarationen eller deklarationerna i fråga inte uppvisas.
2. Den begäran som avses i punkt 1 skall inges till det tullkontor som
avses i artikel 879 inom 12 månader från den dag då exportdeklarationen
togs emot.
Av s n i t t 2
Förfarande för beviljande av återbetalning eller eftergift
Artikel 883
Den beslutsfattande tullmyndigheten får godkänna, att de tullformaliteter
som kan vara en förutsättning för återbetalning eller eftergift genomförs,
innan den har fattat ett beslut om återbetalning eller eftergift. Detta
godkännande skall inte på något sätt påverka det beslut den skall fatta
avseende ansökan.
Artikel 884
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 883 och till dess att ett
beslut har fattats avseende ansökan om återbetalning eller eftergift, får de
varor för vilka återbetalning eller eftergift av tullar har begärts inte
transporteras till en annan plats än den som anges i ansökan, såvida inte
den sökande anmäler detta i förväg till det tullkontor som avses i artikel
879, som i så fall skall meddela den beslutande tullmyndigheten.
Artikel 885
1. Om en ansökan om återbetalning eller eftergift avser ett ärende där
kompletterande uppgifter behöver erhållas eller om varorna måste
undersökas för att säkerställa att de villkor för återbetalning eller eftergift
som fastställs i kodexen och i denna avdelning är uppfyllda, skall den
beslutande tullmyndigheten vidta de åtgärder som är nödvändiga för
detta, om så behövs genom att begära hjälp av det kontrollerande
tullkontoret med angivande av vilken typ av information som behövs
eller vilka kontroller som skall genomföras.
Det kontrollerande tullkontoret skall skyndsamt uppfylla denna begäran
och överlämna den erhållna informationen och resultaten av de
kontroller som genomförts till den beslutande tullmyndigheten.
2. Om ansökan avser varor som finns i en annan medlemsstat än den i
vilken import- eller exporttullarna bokfördes, skall bestämmelserna i
kapitel 4 i denna avdelning tillämpas.
Artikel 886
1. När den beslutande tullmyndigheten innehar alla nödvändiga
uppgifter, skall den skriftligen meddela sitt beslut om ansökan om
återbetalning eller eftergift i enlighet med artikel 6.2 och 6.3 i kodexen.
2. Om ansökan bifalles, skall beslutet innehålla alla uppgifter som
behövs för dess verkställande.
Beroende på omständigheterna skall några eller alla av följande uppgifter
anges i beslutet:
a) De uppgifter som behövs för att identifiera de varor som omfattas av
ansökan.
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b) Grunderna för återbetalning eller eftergift av import- eller exporttullar och en hänvisning till den motsvarande artikeln i kodexen och,
i förekommande fall, den motsvarande artikeln i denna avdelning.
c) Den användning som varorna är godkända för eller den bestämmelse
till vilken de får sändas beroende på de möjligheter som står till buds
i varje enskilt fall enligt kodexen och i förekommande fall på
grundval av ett särskilt tillstånd av den beslutande tullmyndigheten.
d) Tidsgränsen för att genomföra de tullformaliteter som krä;vs för
återbetalning eller eftergift av import- eller exporttullarna.
e) En förklaring om att import- eller exporttullarna inte kommer att
återbetalas eller efterges, förrän det verkställande tullkontoret har
meddelat den beslutande tullmyndigheten, att de formaliteter som
krävs för återbetalning eller eftergift har uppfyllts.
f)

Uppgifter om varje villkor som varorna är underkastade i avvaktan
på verkställandet av beslutet.

g) Ett meddelande som upplyser mottagaren om att han skall lämna
originalet av beslutet till de verkställande tullkontor som han valt,
när han uppvisar varorna.
Artikel 887
1. Det verkställande tullkontoret skall vidta åtgärder för att säkerställa
— i förekommande fall, att de villkor som avses i artikel 886.2 f är
uppfyllda,
— att varorna i samtliga fall verkligen används på det sätt eller sänds till
den bestämmelse som anges i beslutet om återbetalning eller eftergift
av import- eller exporttullar.
2. Om beslutet anger att varor får läggas upp i ett tullager, en frizon
eller ett frilager och mottagaren utnyttjar denna möjlighet, skall de
nödvändiga formaliteterna genomföras hos det verkställande tullkontoret.
3. Om beslutet om återbetalning eller eftergift av tullar anger att
varorna skall användas på ett särskilt sätt eller sändas till en bestämmelse
som endast kan fastställas i en annan medlemsstat än den där det
verkställande kontoret är beläget, skall ett kontrollexemplar T5 uppvisas
som visar att bestämmelserna följts och som utfärdas och används i
enlighet med bestämmelserna i "M18 artiklarna 912a—912g 3 och i
denna artikel.
Kontrollexemplar T5 skall innehålla följande uppgifter:
a) Fält 33 skall innehålla varornas nummer enligt Kombinerade
nomenklaturen.
b) I fält 103 skall varornas nettokvantitet anges med bokstäver.
c) Fält 104 skall i förekommande fall innehålla antingen orden
”utförsel från gemenskapens tullområde” eller en av följande texter
under rubriken ”annat”:
— Leverans utan kostnad till följande välgörenhetsinrättning ….
— Förstöring under tullkontroll.
— Hänförd till följande tullförfarande ….
— Uppläggning i frizon eller frilager.
d) Fält 106 skall innehålla en hänvisning till det beslut som beviljar
återbetalning eller eftergift av tullar.
e) Fält 107 skall innehålla texten ”Artikel 877-912 i förordning (EEG)
nr 2454/93”.
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4. Det kontrollerande tullkontor som fastställer eller som ansvarar för
att det fastställs att varorna verkligen har använts för det angivna
ändamålet eller att de har ankommit till den föreskrivna bestämmelsen
skall fylla i fältet ”Kontroll av användning och/eller bestämmelse” i
kontrollhandlingen genom att kryssa för ”har erhållit den användning
och/eller den bestämmelse som anges på omstående sida” och ange
tillämpligt datum.
5. När det verkställande tullkontoret har försäkrat sig om, att de villkor
som fastställs i punkt 1 har uppfyllts, skall det sända ett intyg om detta
till den beslutande tullmyndigheten.
Artikel 888
En beslutande tullmyndighet som har godkänt en ansökan om
återbetalning eller eftergift av tullar skall återbetala eller efterge denna
tull endast efter det att den mottagit det intyg som avses i artikel 887.5.
Artikel 889
1. Om begäran om återbetalning eller eftergift som grundar sig på att
det vid den tidpunkt då deklarationen för övergång till fri omsättning
togs emot kunde tillämpas en nedsatt tullsats eller en nolltullsats för
varorna enligt en tullkvot, ett tulltak eller andra förmånsarrangemang,
skall återbetalning eller eftergift beviljas endast på villkor att då ansökan
om återbetalning eller eftergift ingavs tillsammans med de nödvändiga
handlingarna,
— i fråga om en tullkvot, denna inte har uttömts,
— i övriga fall, den normala tullsatsen inte har återinförts.
Om de villkor som fastställs i det föregående stycket inte är uppfyllda,
skall återbetalning eller eftergift i alla fall beviljas, om den nedsatta
tullsatsen eller nolltullsatsen inte kunde till- lämpas för varorna på grund
av ett fel som tullmyndigheterna själva begick, och deklarationen för
övergång till fri omsättning innehöll alla de uppgifter och åtföljdes av
alla de handlingar som krävdes för tillämpning av den nedsatta tullsatsen
eller nolltullsatsen.
!M13

2. Varje medlemsstat skall för kommissionen hålla tillgänglig en
förteckning över de fall på vilka bestämmelserna i punkt 1 andra stycket
har tillämpats.
!B

Artikel 890
Om ett ursprungsintyg, ett varucertifikat, ett dokument för intern
gemenskapstransitering eller annan tillämplig handling uppvisas som
stöd för en ansökan om återbetalning eller eftergift och som anger att
de importerade varorna vid den tidpunkt då deklarationen för övergång
till fri omsättning inges var berättigade till gemenskapsbehandling eller
förmånsbehandling i tullhänseende, skall den beslutande tullmyndigheten bevilja denna ansökan endast, om det är vederbörligen fastställt att
— detta dokument verkligen avser varorna i fråga och att alla villkor
som gäller mottagandet av denna handling är uppfyllda,
— alla andra villkor för att bevilja förmånsbehandling är uppfyllda.
!M15

Återbetalning eller eftergift skall ske mot uppvisande av varorna. Om
vavorna inte kan uppvisas vid det verkställande tullkontoret skall den
beslutande tullmyndigheten bevilja återbetalning eller eftergift endast om
det av de kontrolluppgifter som den förfogar över framgår att det i
efterhand uppvisade dokumentet utan tvivel avser varorna.
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Artikel 891
Återbetalning eller eftergift av tull skall inte beviljas om förutfastställelselicens inges som stöd för ansökan.
Artikel 892
Importtullar skall inte återbetalas eller efterges enligt artikel 238 i
kodexen om
— defekter hos varorna har beaktats vid fastställande av villkoren i det
kontrakt, särskilt när det gäller priset, enligt vilket varorna hänfördes
till ett tullförfarande som innebär en förpliktelse att betala
importtull,
— varorna säljs av importören, efter det att det har konstaterats, att de är
defekta eller att de inte uppfyller villkoren i avtalet.
Artikel 893
1. Utan hinder av artikel 900.1 c skall den beslutande tullmyndigheten
fastställa en tidsfrist för att fullgöra de tullformaliteter som är en
förutsättning för återbetalning eller eftergift av tullar, som inte får vara
längre än två månader från den dag då beslutet att återbetala eller efterge
import- eller exporttullar meddelades.
2. Försummelse att iaktta den i punkt 1 angivna tidsfristen skall
innebära att rätten till återbetalning eller eftergift förloras, utom när den
berörda personen bevisar att han var förhindrad att fullgöra dessa
formaliteter inom denna tidsfrist på grund av oförutsebara händelser eller
force majeure.
Artikel 894
Om det vid förstöring av varor som medgivits av den beslutande
tullmyndigheten erhålls avfall eller skrot till följd av denna, skall avfallet
eller skrotet anses som icke-gemenskapsvaror, när ett beslut väl har
fattats att bifalla ansökan om återbetalning eller eftergift.
Artikel 895
Om den ansökan som avses i artikel 238.2 b andra stycket i kodexen
beviljas, skall tullmyndigheterna vidta alla nödvändiga åtgärder för att
säkerställa att varor som lagts upp i ett tullager, en frizon eller ett senare
kan identifieras som icke-gemenskapsvaror.
Artikel 896
1. Varor, som enligt den gemensamma jordbrukspolitiken hänförs till
ett tullförfarande som innebär en förpliktelse att betala importtullar
enligt en importlicens eller en förutfasttällelselicens, skall dra nytta av
artikel 237-239 i kodexen endast om det visas på nöjaktigt sätt för det
tullkontor som avses i artikel 879 att de åtgärder som krävs för att
upphäva verkan av den licens med vilken importen skedde har vidtagits
av de behöriga myndigheterna.
2. Punkt 1 skall även tillämpas vid återexport, uppläggning i ett
tullager, en frizon eller ett frilager eller förstöring av varor.
Artikel 897
Om inte är hela artikeln som exporteras, återexporteras eller förstörs eller
hänförs till en annan godkänd tullbehandling utan endast en eller flera
delar eller beståndsdelar av den artikeln, skall det belopp som skall
återbetalas eller efterges vara skillnaden mellan importtullbeloppet för
hela artikeln och det importtullbelopp som skulle ha debiterats för resten
av artikeln, om den senare har hänförts i oförändrat skick till ett
tullförfarande som innefattar en förpliktelse att betala dessa tullar den
dag då hela artikeln hänfördes till förfarandet.
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Artikel 898
Det belopp som avses i artikel 240 i kodexen fastställs härmed till 10 ecu.
KAPITEL 3
Särskilda bestämmelser för tillämpning av artikel 239 i kodexen
Av s n i t t 1
Beslut som skall fattas av tullmyndigheterna i medlemsstaterna
Artikel 899
Med förbehåll för andra situationer som skall bedömas från fall till fall i
enlighet med förfarandet i artikel 905-909, och när den beslutande
tullmyndigheten, till vilken den i artikel 239.2 i kodexen omtalade
ansökan om återbetalning eller eftergift lämnats in, konstaterar
— att de grunder som framförs till stöd för ansökan motsvarar en av de
omständigheter som avses i artikel 900-903 och att dessa
omständigheter inte är ett uttryck för att den berörda personen har
handlat bedrägligt eller gjort sig skyldig till uppenbar försumlighet,
skall myndigheten återbetala eller efterge importtullbeloppet i fråga;
med ”den berörda personen” förstås den eller de personer som anges
i artikel 878.1 eller deras representanter, och varje annan person som
har varit medverkande vid fullgörandet av tullformaliteterna för
varorna i fråga eller som har lämnat de nödvändiga instruktionerna
för fullgörandet av dessa formaliteter,
— att de grunder som framförs till stöd för ansökan motsvarar en av de
omständigheter som avses i artikel 904, skall den inte återbetala eller
efterge importtullbeloppet i fråga.
Artikel 900
1. Importtullar skall återbetalas eller efterges om
a) icke-gemenskapsvaror som hänförts till ett tullförfarande som
innefattar hel eller partiell befrielse från importtullar för varor som
övergått till fri omsättning med gynnsam behandling i tullhänseende
på grund av deras särskilda användning stjäls, under förutsättning att
varorna genast återfinns och på nytt hänförs till den ursprungliga
tullbehandlingen i det skick som de var när de stals,
b) icke-gemenskapsvaror av misstag avförs från det tullförfarande med
hel eller partiell befrielse från dessa tullar som de hänförts till, under
förutsättning att varorna genast när misstaget uppdagas på nytt
hänförs till den ursprungliga tullbehandlingen i det skick som de var
när de avfördes,
c) det är omöjligt att öppna det transportmedel med vilket varor som
tidigare övergått till fri omsättning transporteras, och det därför inte
är möjligt att lossa dem vid ankomsten till deras bestämmelse, under
förutsättning att de genast återexporteras,
d) varor som ursprungligen övergått till fri omsättning därefter
återsänds till sin leverantör utanför gemenskapen enligt förfarandet
för passiv förädling, för att denne — utan kostnad — skall kunna
rätta till felaktigheter som fanns innan varorna övergick till fri
omsättning (även om de upptäcktes efter varornas frigörande) eller
för att denna skall anpassa dem till bestämmelserna i det avtal som
övergången till fri omsättning grundade sig på, och denne leverantör
beslutar att behålla varorna för gott, därför att han inte kan åtgärda
felen eller för att det inte skulle löna sig att göra det,
e) det upptäcks när tullmyndigheterna beslutar om registrering i
efterhand i bokföringen av de importtullar som verkligen skall
betalas för varor som övergått till fri omsättning med fullständig
befrielse från dessa tullar, att varorna i fråga har återexporterats från
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gemenskapens tullområde utan tullens övervakning, under förutsättning att det fastställs att de materiella villkor som fastställs i kodexen
för återbetalning eller eftergift av dessa importtullar verkligen skulle
ha uppfyllts vid tidpunkten för återexporten, om beloppet hade
påförts när varorna övergick till fri omsättning,
f)

en juridisk instans har förbjudit försäljning av en artikel som tidigare
hänförts till ett tullförfarande vilket förpliktar den berörda personen
att betala importtullar enligt normala villkor, och denna artikel
återexporteras från gemenskapens tullområde eller förstörs under
tullmyndigheternas övervakning, under förutsättning att det fastställs
att artikeln i fråga faktiskt inte har använts i gemenskapen,

g) varorna har hänförts till ett tullförfarande som innebär en förpliktelse
att betala dessa tullar av en deklarant som har fullmakt att göra detta
på eget initiativ, och det på grund av fel som inte har begåtts av
deklaranten inte har varit möjligt att leverera dem till mottagaren,
h) avsändaren har adresserat varorna av misstag till mottagaren,
i)

varorna inte passar för den användning som mottagaren avsåg, på
grund av ett klart sakfel i hans order,

j)

efter det att varorna har frigjorts för ett tullförfarande som innebär en
förpliktelse att betala importtullar, det upptäcks att varorna vid
tidpunkten för frigivandet inte uppfyllde gällande föreskrifter i fråga
om deras användning eller avsättning och därför inte kan användas
för det ändamål som mottagaren avsåg,

k) den användning som mottagaren avsåg med varorna förhindras eller
väsentligen begränsas till följd av åtgärder med allmän räckvidd som
en myndighet eller ett annat organ som har beslutsbefogenhet på det
aktuella området vidtar efter den dag då varorna frigjordes för ett
tullförfarande som innebär en förpliktelse att betala importtullar,
l)

hel eller partiell befrielse från importtullar som den berörda
personen ansöker om i enlighet med gällande bestämmelser inte
kan beviljas av tullmyndigheterna, trots att den berörda personen inte
kan rå för det, och skall därför bokföra de importtullar som skall
betalas,

m) varorna ankom till mottagaren efter det bindande leveransdatum som
föreskrivits i det avtal enligt vilket de hänfördes till ett tullförfarande
med förpliktelse att betala importtullar,
n) det inte har varit möjligt att sälja varorna i gemenskapens
tullområde, och de levereras utan kostnad till välgörenhetsinrättningar
— om finns representerade i tredje land, förutsatt att de finns
representerade i gemenskapen,
eller
— som utövar sin verksamhet i gemenskapens tullområde, förutsatt
att de har rätt till befrielse vid import för fri omsättning av
liknande varor från tredje land.
!M5
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o) tullskulden uppkommit på annat sätt än enligt artikel 201 i kodexen
och den berörda personen kan visa upp ett ursprungsintyg, ett
dokument för intern gemenskapstransitering eller annan lämplig
handling av vilken det framgår att om de importerade varorna hade
hänförts till fri omsättning, skulle de ha berättigat till gemenskapsbehandling eller förmånsbehandling i tullhänseende, under förutsättning att de övriga villkor som anges i artikel 890 uppfylldes.
2. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 3 skall återbetalning
eller eftergift av importtullar ske i de fall som avses i punkt 1 c och 1 f 1n, utom när varorna förstörs på begäran av en offentlig myndighet eller
levereras utan kostnad till välgörenhetsinrättningar som utövar sin
verksamhet i gemenskapen, på villkor att de återexporteras från
gemenskapens tullområde under tullmyndigheternas övervakning.
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Om så begärs skall den beslutande tullmyndigheten tillåta att återexport
av varorna ersätts med förstöring av dem eller med att, i syfte att
återexportera dem, hänföra dem till förfarandet för extern gemenskapstransitering, förfarandet för tullagring, uppläggning i en frizon eller ett
frilager.
!M12

!B

När det gäller de fall som avses i punkt 1 g, 1 i och 1 l kan den beslutande
tullmyndigheten dock, om så begärs, tillåta att återexport av varorna
ersätts med att de hänförs till tullagerförfarandet eller läggs upp i en
frizon eller i ett frilager.
Varor som hänförs till en av dessa behandlingar skall anses som
icke-gemenskapsvaror.
I detta fall skall tullmyndigheterna vidta alla nödvändiga åtgärder för att
säkerställa att de varor som läggs upp i en frizon eller ett frilager senare
kan identifieras som icke-gemenskapsvaror.
3 skall
3. I de fall som avses i punkt 1 h "M12
återbetalning eller eftergift av importtullar ske på villkor att varorna
återexporteras till den ursprunglige leverantören eller till en annan adress
som han bestämmer.

4. Dessutom skall det kontrollerande tullkontoret ha övertygat sig om
att varorna varken har använts eller sålts, innan de återexporteras.
Artikel 901
1. Importtullar skall återbetalas eller efterges om
a) varor som felaktigt hänförts till ett tullförfarande med förpliktelse att
betala importtullar har återexporterats från gemenskapens tullområde utan att dessförinnan ha hänförts till det tullförfarande till
vilket de skulle har hänförts, under förutsättning att de andra
villkoren som fastställs i artikel 237 i kodexen är uppfyllda,
b) varorna har återexporterats eller förstörts i enlighet med artikel 238.2
b i kodexen utan tullövervakning, under förutsättning att de andra
villkoren som fastställs i denna artikel är uppfyllda,
c) varorna har återexporterats eller förstörts utan tullövervakning i
enlighet med artikel 900.1 c och 900.1 f -900.1n, under förutsättning
att de villkor som fastställs i artikel 900.2 och 900.4 är uppfyllda.
2. Återbetalning eller eftergift av importtullar under de i punkt 1
nämnda omständigheterna skall vara beroende av
a) uppvisande av alla bevis som behövs för att den beslutsfattande
myndigheten skall kunna övertyga sig om att de varor för vilka
återbetalning eller eftergift begärs
— verkligen har återexporterats från gemenskapens tullområde,
eller
— har förstörts under övervakning av myndigheter eller personer
som är officiellt bemyndigade att intyga denna förstöring,
b) återlämnande till den beslutande tullmyndigheten av varje handling
som bestyrker de ifrågavarande varornas gemenskapsstatus och
enligt vilka dessa varor kan ha lämnat gemenskapens tullområde
eller uppvisande av något bevis som dessa myndigheter kräver, för
att de skall kunna övertyga sig om att handlingen i fråga inte kan
användas senare i samband med import av varor till gemenskapen.
Artikel 902
1. Vid tillämpning av artikel 901.2 gäller följande:
a) de bevis som behövs för att den beslutande tullmyndigheten skall
kunna övertyga sig om, att de varor för vilka återbetalning eller
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eftergift begärs verkligen har återexporterats från gemenskapens
tullområde skall bestå av att den sökande uppvisar
— originalet eller ett bestyrkt exemplar av deklarationen för export
av varorna från gemenskapens tullområde,
och
— ett intyg utfärdat av det tullkontor från vilket varorna faktiskt
lämnade gemenskapens tullområde.
Om sådant intyg inte kan inges, får ett bevis på att varorna har
lämnat gemenskapens tullområde uppvisas i form av
— ett intyg av tullkontoret i det tredje land som är bestämmelseland, som bekräftar att varorna har ankommit, eller
— originalet eller ett bestyrkt exemplar av tulldeklarationen för
varorna, upprättad i det tredje land som är bestämmelseland.
Dessa handlingar skall åtföljas av administrativa och kommersiella
handlingar som gör det möjligt för den beslutande tullmyndigheten
att kontrollera, att de varor som exporterades från gemenskapens
tullområde är samma varor som de som har deklarerats för ett
tullförfarande med en förpliktelse att betala importtullar, nämligen
— originalet eller ett bestyrkt exemplar av deklarationen för detta
förfarande,
och
— om detta anses nödvändigt av den beslutande tullmyndigheten,
kommersiella eller administrativa handlingar (t.ex. fakturor,
packsedlar, transiteringshandlingar eller sundhetsintyg) som
innehåller en fullständig varubeskrivning (handelsbeskrivning,
kvantitet, märken och andra identifieringsuppgifter) som ingavs
med deklarationen för detta förfarande eller med deklarationen
för export från gemenskapens tullområde eller tulldeklarationen
som upprättades för varorna i det tredje land som var
bestämmelseland, allt efter omständigheterna.
b) Det bevis som behövs för att den beslutande tullmyndigheten skall
kunna övertyga sig om att de varor för vilka återbetalning eller
eftergift begärts verkligen har förstörts under övervakning av
myndigheter eller personer som är bemyndigade att officiellt
bestyrka sådan förstöring skall bestå av att den sökande inger
— en rapport eller deklaration om förstöring som de myndigheter
som övervakade förstöringen upprättat eller ett bestyrkt
exemplar av denna handling, eller
— ett intyg som upprättats av den person som är bemyndigad att
bestyrka förstöringen, åtföljd av ett bevis på dennes behörighet.
Dessa handlingar skall innehålla tillräckligt med uppgifter om de
förstörda varorna (handelsbeskrivning, kvantitet, märke och andra
identifieringsuppgifter) för att tullmyndigheterna skall kunna övertyga sig om, genom jämförelse med uppgifterna i deklarationen för
ett tullförfarande med förpliktelse att betala importtullar och de
kommersiella dokument som medföljer (fakturor, packlistor m.m.),
att de förstörda varorna är de som hade deklarerats för detta
förfarande.
2. Om det bevis som avses i punkt 1 är otillräckligt för att den
beslutande tullmyndigheten skall kunna fatta ett beslut om det inlämnade
ärendet med fullständig kännedom om fakta eller om vissa bevis inte
finns tillgängliga, får detta bevis kompletteras eller ersättas av varje
annan handling som denna myndighet anser nödvändig.
Artikel 903
1. För returvaror för vilka en exporttull påfördes när de exporterades
från gemenskapens tullområde skall övergång till fri omsättning ge rätt
till återbetalning av de påförda beloppen.
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2. Punkt 1 skall tillämpas endast för varor som befinner sig i en av de
situationer som anges i artikel 844.
Det skall tillfredsställande bevisas för det tullkontor där varorna
deklareras för övergång till fri omsättning, att varorna befinner sig i en
av de situationer som avses i artikel 185.2 b i kodexen.
3. Punkt 1 skall tillämpas även, om returvarorna endast utgör en del av
de varor som tidigare exporterades från gemenskapens tullområde.
Artikel 904
Importtullar skall inte återbetalas eller efterges, om de enda grunder som
ansökan om återbetalning eller eftergift baserar sig på, alltefter
omständigheterna, är
a) återexport från gemenskapens tullområde av varor som tidigare
hänförts till ett tullförfarande som innebär förpliktelse att betala
importtullar av andra skäl än de som anges i artikel 237-238 i
kodexen eller i artiklarna 900 eller 901, i synnerhet för att de inte har
blivit sålda,
b) förstöring av vilken orsak som helst, utom i de fall som uttryckligen
föreskrivs av gemenskapslagstiftningen, av varor som hänförs till ett
tullförfarande som innebär en förpliktelse att betala importtullar
efter det att de har frigjorts av tullmyndigheterna,
c) ingivande av handlingar, som sedan visar sig vara förfalskade eller
inte giltiga för det ändamålet, för att erhålla förmånsbehandling i
tullhänseende av varor som deklarerats för övergång till fri
omsättning, även om dessa handlingar ingivits i god tro.
Av s n i t t 2
Beslut som skall fattas av kommissionen
Artikel 905
1. Om den beslutande tullmyndighet till vilken en ansökan om
återbetalning eller eftergift enligt artikel 239.2 i kodexen har ingivits
inte kan fatta ett beslut på grundval av artikel 899, men ansökan är
bestyrkt med bevis som kan ge upphov till en särskild situation till följd
av omständigheter under vilka inget bedrägeri eller klar försumlighet kan
tillskrivas personen i fråga, skall den medlemsstat som denna myndighet
tillhör överlämna ärendet till kommissionen för ett avgörande enligt det
förfarande som fastställs i artikel 906-909.
!M14
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Den beslutande tullmyndigheten får dock, utom i händelse av tveksamhet, själv besluta om återbetalning eller eftergift av tullavgifterna om
den anser att de villkor som avses i artikel 239.1 i kodexen är uppfyllda,
under förutsättning att det belopp som berör varje aktör till följd av
samma särskilda situation och som i förekommande fall avser flera
import- eller exporttransaktioner, inte överstiger 50 000 ecu.
Beteckningen ”den berörda personen” skall tolkas på samma sätt som i
artikel 899.
I alla andra fall skall den beslutande tullmyndigheten avslå ansökan.
2. Det ärende som hänförs till kommissionen skall innehålla alla fakta
som behövs för en fullständig utredning av det överlämnade ärendet.
"M10 Dessa handlingar skall dessutom innehålla en förklaring som är
undertecknad av den person som ansöker om återbetalning eller eftergift
och i vilken denne intygar att han har kunnat ta del av handlingarna och
att han antingen inte har något att tillägga eller ger en beskrivning av alla
de ytterligare omständigheter som han anser vara viktiga för fallets
bedömning 3.
Så snart som kommissionen tar emot ärendet, skall den underrätta de
berörda medlemsstaterna om detta.
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Om det visar sig, att de upplysningar som medlemsstaten lämnat inte är
tillräckliga för att ett beslut skall kunna fattas om ärendet i fråga med
fullständig kännedom om fakta, får kommissionen begära kompletterande upplysningar.
3. Utan att avvakta att det förfarande som fastställs i artikel 906-909
avslutas, får den beslutande tullmyndigheten, om så begärs, tillåta att
tullformaliteterna som gäller återexport eller förstöring av varorna
genomförs innan kommissionen har fattat ett beslut om ansökan i fråga.
Detta tillstånd skall inte ha någon inverkan på det slutliga beslutet om
ansökan.
Artikel 906
Kommissionen skall inom 15 dagar efter mottagandet av det ärende som
avses i artikel 905.2 överlämna ett exemplar av ärendet till medlemsstaterna.
En behandling av ärendet i fråga skall så snart som möjligt införas på
dagordningen för ett möte i den kommitté som avses i artikel 247 i
kodexen.

!M14

Artikel 906a
När kommissionen avser att fatta ett beslut som innebär avslag för den
part som ansöker om återbetalning eller eftergift, skall kommissionen när
som helst under det förfarande som avses i artiklarna 906 och 907
skriftligen underrätta parten om sina invädningar samt om de dokument
som den grundar sina invändningar på. Den part som ansökt om
återbetalning eller eftergift skall skriftligen framföra sina synpunkter
inom en tidsperiod av en månad från det datum invändningarna
skickades. Om han inte har gjort detta inom denna tidsfrist skall han
anses ha avstått från möjligheten att uttrycka sin ståndpunkt.
!B

Artikel 907
Efter samråd med en grupp av experter som består av företrädare från
alla medlemsstaterna som sammanträder inom ramen för kommittén för
att behandla ärendet i fråga, skall kommissionen besluta, om den
särskilda situation som har behandlats berättigar till återbetalning eller
eftergift.
Beslutet skall fattas inom "M14 nio månader 3 från den dag då
kommissionen tog emot det ärende som avses i artikel 905.2. Om
kommissionen har funnit det nödvändigt att begära ytterligare upplysningar från medlemsstaten för att kunna fatta sitt beslut, skall de
"M14 nio månaderna 3 förlängas med en tidsperiod som motsvarar
tiden mellan den dag då kommissionen överlämnade sin begäran om
ytterligare upplysningar och den dag då den erhöll dessa upplysningar.
!M14

När kommissionen enligt artikel 906 a har underrättat den part som
ansöker om återbetalning eller eftergift om sina invändningar skall
tidsfristen på nio månader förlängas med den tid som förflyter mellan
den dag då kommissionen skickar invändningarna och den dag då svaret
från den berörda parten mottas eller, om denne inte svarar, den dag då
den tidsfrist löper ut som fastställts för att den berörda parten skall kunna
framföra sina synpunkter.
!B

Artikel 908
1. Den berörda medlemsstaten skall underrättas om det beslut som
avses i artikel 907 så snart som möjligt och i alla händelser inom 30
dagar efter utgången av den i artikel 907 angivna tidsfristen.
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Ett exemplar av beslutet skall lämnas till de andra medlemsstaterna.
2. Den beslutande myndigheten skall besluta, om den skall bevilja eller
avslå ansökan som ingivits till den på grundval av det beslut som
kommissionen meddelat i enlighet med punkt 1.
3. Om det fastställs genom det beslut som avses i artikel 907, att de
behandlade omständigheterna berättigar till återbetalning eller eftergift,
får kommissionen på villkor som den skall fastställa, bemyndiga en eller
flera medlemsstater att återbetala eller efterge tullar i fråga om sådana
ärenden som innehåller jämförbara sakfrågor och lagfrågor.
I sådana fall skall det beslut som avses i artikel 907 även delges varje
medlemsstat som är bemyndigad på detta sätt.
Artikel 909
Om kommissionen inte fattar ett beslut inom den tidsfrist som fastställs i
artikel 907 eller inte meddelar ett beslut till den berörda medlemsstaten
inom den tidsfrist som fastställs i artikel 908, skall den beslutande
tullmyndigheten bevilja ansökan.
KAPITEL 4
Administrativt samarbete mellan tullmyndigheterna i medlemsstaterna
Artikel 910
I de fall som avses i artikel 885.2 skall den beslutande tullmyndigheten
sända det kontrollerande tullkontoret två exemplar av sin begäran
upprättad skriftligen på ett formulär som överensstämmer med den
förlaga som visas i bilaga 112. Begäran skall åtföljas av original eller
kopior av ansökan om återbetalning eller eftergift och alla handlingar
som behövs för att det koontrollerande tullkontoret skall ha möjlighet att
inhämta de upplysningar och göra de kontroller som begärs.
Artikel 911
1. Det kontrollerande tullkontoret skall inom två veckor från den dag
då det tog emot begäran inhämta de upplysningar eller genomföra de
kontroller som den beslutande tullmyndigheten begärt. Det skall
registrera de erhållna resultaten i den för detta ändamål reserverade
delen av den originalhandling som avses i artikel 910 och återlämna
denna handling till den beslutande tullmyndigheten tillsammans med alla
handlingar som den erhållit.
2. Om det inte kan inhämta de upplysningar eller utföra de kontroller
som begärts inom de två veckor som avses i punkt 1, skall det
kontrollerande tullkontoret bekräfta mottagandet av erhållna begäran
inom den tidsperioden genom att återsända ett exemplar av den handling
som avses i artikel 910 försedd med egna kommentarer till den
beslutande tullmyndigheten.
Artikel 912
Den verkställande tullkontoret skall sända det intyg som avses i artikel
887.5 till den beslutande tullmyndigheten med användning av ett
formulär som överensstämmer med förlagan i bilaga 113.
!M18

DEL IVa
KONTROLL AV VARORS ANVÄNDNING ELLER BESTÄMMELSE
Artikel 912a
1. I denna del används följande beteckningar med de betydelser som
här anges:

1993R2454 — SV — 01.07.2000 — 003.001 — 302
!M18

a) behöriga myndigheter: Tullmyndigheter eller andra myndigheter i
medlemsstaterna som ansvarar för tillämpningen av denna del.
b) kontor: Tullkontor eller organ på lokal nivå som ansvarar för tilllämpningen av denna del.
c) T5-kontrollexemplar: Kontrollexemplar som upprättas på originalet
och kopian av ett T5-formulär enligt förlagan i bilaga 63, vilket
eventuellt kompletteras antingen med ett eller flera T5 bis-formulär
upprättade på originalet och kopian enligt förlagorna i bilaga 64 eller
med en eller flera T5-lastspecifikationer upprättade på originalet och
kopian enligt förlagorna i bilaga 65. Formulären skall tryckas och
ifyllas i enlighet med anvisningarna i bilaga 66, och i förekommande
fall med beaktande av kompletterande anvisningar för användningen i
andra gemenskapsregler.
2. Om tillämpningen av gemenskapsregler som avser import eller
export av varor eller befordran av varor inom gemenskapens tullområde
är beroende av bevis för att de berörda varorna har fått den användning
eller bestämmelse som föreskrivs inom ramen för reglerna, skall
bevisningen utgöras av uppvisandet av ett T5-kontrollexemplar som
upprättats och använts i enlighet med bestämmelserna i denna del.
3. Endast varor som lastas på ett enda transportmedel, i den mening
som avses i artikel 347.2 andra stycket, och är avsedda för en enda
mottagare och för samma användning eller bestämmelse får tas upp i ett
och samma T5-kontrollexemplar.
De behöriga myndigheterna får tillåta att T5-lastspecifikationer som
upprättas med hjälp av ett elektroniskt eller automatiskt databehandlingssystem eller beskrivande förteckningar som upprättas för fullgörandet av avsändnings- eller exportformaliteterna används i stället för
lastspecifikationsformulär enligt förlagorna i bilaga 65, om de innehåller
alla de uppgifter som begärs i dessa formulär, är utformade och ifyllda på
ett sådant sätt att de behöriga myndigheterna utan svårighet kan begagna
sig av dem samt erbjuder de garantier som dessa myndigheter anser
erforderliga.
4. Utöver sitt ansvar enligt särskilda regler skall den person som
undertecknar ett T5-kontrollexemplar ansvara för att de varor som tas
upp i dokumentet får den deklarerade användningen eller bestämmelsen.
Denna person skall bära ansvaret för allt missbruk — även från andra
personers sida — av de T5-kontrollexemplar som han upprättat.
5. Genom undantag från punkt 2 och om inte något annat föreskrivs i
de gemenskapsregler som föranleder kontrollen av varornas användning
eller bestämmelse får varje medlemsstat bestämma att bevis för att
varorna har fått den användning eller bestämmelse som föreskrivs skall
framläggas i enlighet med ett nationellt förfarande, under förutsättning
att varorna inte lämnar medlemsstatens territorium innan de får den
användning eller bestämmelse som föreskrivs.
Artikel 912b
1. T5-kontrollexemplaret skall upprättas av den berörda personen i ett
original och minst en kopia. Vart och ett av dokumenten för kontrollexemplaret skall undertecknas av den berörda personen och skall, vad
beträffar varubeskrivning och tilläggsupplysningar, innehålla de uppgifter som krävs enligt de gemenskapsregler som föranleder kontrollen.
2. Om det i de gemenskapsregler som föranleder kontrollen föreskrivs
att säkerhet skall ställas, skall denna ställas
— vid det organ som utses genom de gemenskapsreglerna, eller i annat
fall antingen vid det kontor där T5-kontrollexemplaret utfärdas eller
vid ett annat kontor som utses för detta ändamål av den medlemsstat
som kontoret hör till, och
— på det sätt som fastställs genom de gemenskapsreglerna, eller i annat
fall på det sätt som fastställs av myndigheterna i medlemsstaten.
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I detta fall skall en av följande uppgifter införas i fält 106 i
T5-formuläret:
— Garantía constituida por un importe de … euros
— Sikkerhed på … EUR
— Sicherheit in Höhe von … EURO geleistet
— Κατατεθε:σα εγγ<ηση ποσο< … ΕΥΡΩ
— Guarantee of EUR … lodged
— Garantie d’un montant de … euros déposée
— Garanzia dell’importo di … EURO depositata
— Zekerheid voor … euro
— Entregue garantia num montante de … EURO
— Annettu … euron suuruinen vakuus
— Säkerhet ställd till et belopp av … euro.
3. Om det i de gemenskapsregler som föranleder kontrollen föreskrivs
en tidsram inom vilken varorna skall ha fått sin användning eller
bestämmelse, skall uppgiften ”Tid för genomförande: … dagar” i fält
104 i T5-formuläret ifyllas.
4. Om varorna befordras inom ramen för ett tullförfarande, skall
T5-kontrollexemplaret utfärdas av det tullkontor från vilket varorna
avsänds.
Det dokument som avser det förfarande som används skall innehålla en
hänvisning till det utfärdade T5-kontrollexemplaret. T5-kontrollexemplaret skall i fält 109 i T5-formuläret innehålla en hänvisning till
dokumentet.
5. Om varorna inte omfattas av ett tullförfarande, skall T5-kontrollexemplaret utfärdas av det kontor från vilket varorna avsänds.
T5-formuläret skall i fält 109 vara försett med en av följande uppgifter:
— Mercancías no incluidas en un régimen aduanero
— Ingen forsendelsesprocedure
— Nicht in einem Zollverfahren befindliche Waren
— Εµπορε<µατα εκτ;ς τελωνειακο< καθεστFτος
— Goods not covered by a customs procedure
— Marchandises hors régime douanier
— Merci non vincolate ad un regime doganale
— Geen douaneregeling
— Mercadorias não sujeitas a regime aduaneiro
— Tullimenettelyn ulkopuolella olevat tavarat
— Varorna omfattas inte av något tullförfarande.
6. T5-kontrollexemplaret skall påtecknas av det kontor som avses i
punkterna 4 och 5. Påteckningen skall omfatta följande uppgifter, vilka
skall införas i fältet ”Avgångskontor” i dokumenten:
a) I fråga om T5-formulär, kontorets namn och stämpel, behörig
persons underskrift, påteckningsdag och ett registreringsnummer,
som får vara förtryckt.
b) I fråga om T5 bis-formulär eller T5-lastspecifikationer, det
registreringsnummer som anges på T5-formuläret. Detta nummer
skall införas antingen med hjälp av en stämpel som även anger
kontorets namn eller för hand. I det senare fallet skall även kontorets
officiella stämpel införas.
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7. Om inte något annat föreskrivs i de gemenskapsregler som
föranleder kontrollen av varornas användning eller bestämmelse, skall
artikel 349 gälla i tillämpliga delar. Det kontor som avses i punkterna 4
och 5 skall utföra kontroll av sändningen samt ifylla och påteckna fält D
(Kontroll av avgångskontoret) på framsidan av T5-formuläret.
8. Det kontor som avses i punkterna 4 och 5 skall behålla en kopia av
varje T5-kontrollexemplar. Originalen av dokumenten skall återlämnas
till den berörda personen så snart alla administrativa formaliteter har
fullgjorts och fälten A ”Avgångskontor” och, i T5-formuläret, B ”Åter
till” vederbörligen har ifyllts.
9. Artiklarna 353, 354 och 355 skall gälla i tillämpliga delar.
Artikel 912c
1. Varorna och original av T5-kontrollexemplar skall visas upp för
bestämmelsekontoret.
Om inte något annat föreskrivs i de gemenskapsregler som föranleder
kontrollen av varornas användning eller bestämmelse, får bestämmelsekontoret tillåta att varorna levereras direkt till mottagaren, på sådana av
kontoret fastställda villkor som gör att det kan utföra kontroll i samband
med eller efter varornas ankomst.
Den person som för bestämmelsekontoret uppvisar ett T5-kontrollexemplar samt den varusändning som detta hänför sig till kan på begäran
få ett kvitto, upprättat på ett formulär som överensstämmer med förlagan
i bilaga 47. Kvittot kan inte ersätta T5-kontrollexemplaret.
2. Om gemenskapsreglerna föranleder kontroll av varornas utförsel från
gemenskapens tullområde och varorna lämnar detta område
— sjövägen, skall bestämmelsekontoret vara det kontor som är behörigt
för den hamn där varorna lastas på ett fartyg som går på en annan
fartygslinje än en reguljär fartygslinje i den mening som avses i
artikel 313a,
— luftvägen, skall bestämmelsekontoret vara det kontor som är
behörigt för den internationella gemenskapsflygplats, i den mening
som avses i artikel 190 b, där varorna lastas på ett luftfartyg för
transport till en flygplats utanför gemenskapen,
— på annan väg eller under andra omständigheter, skall bestämmelsekontoret vara det utförselkontor som avses i artikel 793.2.
3. Bestämmelsekontoret skall sörja för kontrollen avseende den
användning eller bestämmelse som föreskrivs. Kontoret skall, vid behov
genom att behålla en kopia, registrera uppgifterna från T5-kontrollexemplaren och resultatet av de kontroller som utförts.
4. Bestämmelsekontoret skall efter det att alla formaliteter har
fullgjorts och erforderliga anteckningar har gjorts sända originalet av
T5-kontrollexemplaret till den adress som anges i fält B (Åter till) i
T5-formuläret.
Artikel 912d
1. Om utfärdandet av T5-kontrollexemplaret är förbundet med ställande av säkerhet i enlighet med artikel 912b.2 skall bestämmelserna i
punkterna 2 och 3 gälla.
2. Vad beträffar sådana varukvantiteter som — i förekommande fall
inom en fastställd tid enligt artikel 912b.3 — inte har fått den användning
eller bestämmelse som föreskrivs, skall de behöriga myndigheterna vidta
nödvändiga åtgärder för att det kontor som avses i artikel 912b.2 skall
kunna ta ut ett belopp — där så är tillämpligt av den ställda säkerheten
— som står i proportion till dessa varukvantiteter.
På begäran av den berörda personen får dock dessa myndigheter besluta
att det skall tas ut ett belopp — där så är tillämpligt av den ställda
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säkerheten — som skall motsvara produkten av en multiplikation av det
belopp av:
— säkerheten vilket står i proportion till de varukvantiteter som inom
den fastställda tiden inte har fått den användning eller bestämmelse
som föreskrivs med kvoten mellan det antal dagar som den
fastställda tiden har överskridits med innan dessa varukvantiteter
har fått den användning eller bestämmelse som föreskrivs och det
antal dagar som den fastställda tiden omfattar.
Denna punkt skall inte gälla om den berörda personen kan visa att
varorna har gått förlorade på grund av force majeure.
3. Om det av bestämmelsekontoret med vederbörliga anteckningar
försedda T5-kontrollexemplaret inte inom sex månader efter dagen för
dess utfärdande — eller i förekommande fall efter den fastställda tiden
som angivits i ”Tid för genomförande: … dagar” i fält 104 i
T5-formuläret — har anlänt till det i fält B i dokumentet angivna kontor
som det skall återsändas till, skall de behöriga myndigheterna vidta
nödvändiga åtgärder för att beloppet för den säkerhet som avses i artikel
912b.2 skall tas ut av det kontor som avses i den artikeln.
Denna punkt skall inte gälla om överskridandet av tiden för återsändning
av T5-kontrollexemplaret inte kan läggas den berörda personen till last.
4. Bestämmelserna i punkterna 2 och 3 skall tillämpas om inte något
annat föreskrivs i de gemenskapsregler som föranleder kontrollen av
varornas användning eller bestämmelse, och utan att tillämpningen av
bestämmelserna om tullskuld påverkas.
Artikel 912e
1. Om inte något annat föreskrivs i de gemenskapsregler som
föranleder kontrollen av varornas användning eller bestämmelse, får
T5-kontrollexemplaret och den sändning som det medföljer delas upp
före slutet av det förfarande som kontrollexemplaret har utfärdats för.
Sändningar som har varit föremål för uppdelning får delas upp på nytt.
2. Det kontor där uppdelningen sker skall, i enlighet med bestämmelserna i artikel 912b, för varje del av den uppdelade sändningen utfärda
ett utdrag av T5-kontrollexemplaret.
Varje utdrag skall bl.a. innehålla de tilläggsupplysningar som lämnats i
fälten 100, 104, 105, 106 och 107 i det ursprungliga T5-kontrollexemplaret, och vikten och nettokvantiteten för de varor som omfattas av
utdraget. I fält 106 i T5-formuläret av varje utdrag skall en av följande
uppgifter införas:
— Extracto del ejemplar de control T5 inicial (número de registro,
fecha, oficina y país de expedición): …
— Udskrift af det oprindelige kontroleksemplar T5 (registreringsnummer, dato, sted og udstedelsesland): …
— Auszug aus dem ursprünglichen Kontrollexemplar T5 (Registriernummer, Datum, ausstellende Stelle und Ausstellungsland): …
— Απ;σπασµα του αρχικο< αντιτ<που ελγχου Τ5 (αριθµ;ς
πρωτοκ;λλου, ηµεροµην:α, τελωνε:ο και χFρα κδοσης): …
— Extract of the initial T5 control copy (registration number, date,
office and country of issue): …
— Extrait de l’exemplaire de contrôle T5 initial (numéro d’enregistrement, date, bureau et pays de délivrance): …
— Estratto dell’esemplare di controllo T5 originale (numero di
registrazione, data, ufficio e paese di emissione): …
— Uittreksel van het oorspronkelijke controle-exemplaar T5 (registratienummer, datum, kantoor en land van afgifte): …
— Extracto do exemplar de controlo T5 inicial (número de registo, data,
estância e país de emissão): …
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— Ote alun perin annetusta T5-valvontakappaleesta (kirjaamisnumero,
antamispäivämäärä, -toimipaikka ja -maa): …
— Utdrag ur ursprungligt kontrollexemplar T5 (registreringsnummer,
datum, utfärdande kontor och land): ….
I fält B (Åter till) i T5-formuläret skall uppgifterna från det motsvarande
fältet i det ursprungliga T5-formuläret införas.
I fält J (Kontroll av användning eller bestämmelse) i det ursprungliga
T5-formuläret skall en av följande uppgifter införas:
— … (número) extractos expedidos — copias adjuntas
— … (antal) udstedte udskrifter — kopier vedføjet
— … (Anzahl) Auszüge ausgestellt — Durchschriften liegen bei
— È (αριθµ;ς) εκδοθντα αποσπBσµατα — συνηµµνα αντ:γραφα
— … (number) extracts issued — copies attached
— … (nombre) extraits délivrés — copies ci-jointes
— … (numero) estratti rilasciati — copie allegate
— … (aantal) uittreksels afgegeven — kopieën bijgevoegd
— … (número) de extractos emitidos — cópias juntas
— Annettu … (lukumäärä) otetta — jäljennökset liitteenä
— … (antal) utdrag utfärdade — kopier bifogas.
Det ursprungliga T5-kontrollexemplaret skall, tillsammans med kopior
av de utdrag som utfärdats, utan dröjsmål sändas till den adress som
anges i fält B (Åter till) i T5-formuläret.
Det kontor där uppdelningen sker skall behålla en kopia av det
ursprungliga T5-kontrollexemplaret och av utdragen. Originalen av
utdragen av T5-kontrollexemplaret skall medfölja delsändningarna till de
respektive bestämmelsekontoren, där bestämmelserna i artikel 912c skall
tillämpas.
3. Vid ytterligare uppdelning i enlighet med punkt 1 skall bestämmelserna i punkt 2 gälla i tillämpliga delar.
Artikel 912f
1. T5-kontrollexemplaret får utfärdas i efterhand
— under förutsättning att underlåtelsen att begära kontrollexemplaret i
samband med avsändningen av varorna eller det faktum att
kontrollexemplaret inte utfärdats vid den tidpunkten inte kan läggas
den berörda personen till last, eller under förutsättning att den
berörda personen kan visa att underlåtelsen att begära kontrollexemplaret inte beror på bedräglig avsikt eller uppenbar vårdslöshet
från hans sida,
— under förutsättning att den berörda personen kan visa att kontrollexemplaret hänför sig till varor för vilka alla formaliteter har
fullgjorts,
— under förutsättning att den berörda personen lägger fram de
handlingar som krävs för utfärdande av kontrollexemplaret,
— under förutsättning att det på ett för de behöriga myndigheterna
tillfredsställande sätt kan visas att utfärdande i efterhand av
kontrollexemplaret inte kan leda till att ekonomiska fördelar erhålls
som med hänsyn till tullförfarandet för varorna eller varornas
tullstatus och till varornas användning eller bestämmelse skulle vara
otillbörliga.
Om T5-kontrollexemplaret utfärdas i efterhand, skall T5-formuläret
förses med en av nedanstående uppgifter i röd skrift, och den berörda
personen skall däri ange identiteten för det transportmedel som varorna
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sänts med och avsändningsdagen, och där så är tillämpligt dagen för
uppvisandet av varorna för bestämmelsekontoret:
— Expedido a posteriori
— Udstedt efterfølgende
— nachträglich ausgestellt
— Εκδοθν εκ των υστρων
— Issued retrospectively
— Délivré a posteriori
— Rilasciato a posteriori
— achteraf afgegeven
— Emitido a posteriori
— Annettu jälkikäteen
— Utfärdat i efterhand
2. Vid förlust av originalet av ett T5-kontrollexemplar eller ett utdrag
av ett T5-kontrollexemplar får, på begäran av den berörda personen, det
kontor som utfärdat originalet utfärda ett duplikat av dokumentet.
Duplikatet skall vara försett med kontorets stämpel och behörig
tjänstemans underskrift, samt med en av följande uppgifter med stora
bokstäver i röd skrift:
— DUPLICADO
— DUPLIKAT
— DUPLIKAT
— ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
— DUPLICATE
— DUPLICATA
— DUPLICATO
— DUPLICAAT
— SEGUNDA VIA
— KAKSOISKAPPALE
— DUPLIKAT.
3. Bestämmelsekontoret får göra anteckningar i T5-kontrollexemplar
som utfärdats i efterhand och i duplikat av dessa kontrollexemplar endast
om det fastställer att de varor som dokumenten avser har fått den
användning eller bestämmelse som föreskrivs i gemenskapsreglerna.
Artikel 912g
1. De behöriga myndigheterna i varje medlemsstat får, inom ramen för
sin behörighet, tillåta att en person som uppfyller villkoren i punkt 4
(nedan kallad ”godkänd avsändare”) och som har för avsikt att sända
varor för vilka ett T5-kontrollexemplar skall upprättas inte behöver visa
upp varorna och T5-kontrollexemplaret för avgångskontoret.
2. Vad gäller de T5-kontrollexemplar som används av godkända
avsändare, får dessa myndigheter
a) bestämma att formulären skall vara försedda med ett särskiljande
märke för identifiering av de enskilda godkända avsändarna,
b) tillåta att fältet ”Avgångskontor” i formulären
— på förhand förses med ett avtryck av avgångskontorets stämpel
och en underskrift av en tjänsteman vid kontoret, eller
— av den godkände avsändaren förses med ett avtryck av en
godkänd särskild metallstämpel enligt förlagan i bilaga 62 eller
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— förtrycks- om tryckningen utförs av ett för detta ändamål
godkänt tryckeri — med ett avtryck av en särskild stämpel enligt
förlagan i bilaga 62 eller förses med ett sådant avtryck med hjälp
av ett elektroniskt eller automatiskt databehandlingssystem,
c) tillåta den godkända avsändaren att inte underteckna sådana
formulär som försetts med ett avtryck av en särskild stämpel enligt
förlagan i bilaga 62 och upprättats med hjälp av ett elektroniskt eller
automatiskt databehandlingssystem. I så fall skall det utrymme i fält
110 i formulären som är avsett för deklarantens underskrift förses
med en av följande uppgifter:
— Dispensa de la firma, artículo 912 octavo del Reglamento (CEE)
no 2454/93
— Underskriftsdispensation, artikel 912g i forordning (EØF) nr.
2454/93
— Freistellung von der Unterschriftsleistung, Artikel 912g der
Verordnung (EWG) Nr. 2454/93
— Απαλλαγ# απ; την υποχρωση υπογραφ#ς, Bρθρο 912 ζ
του κανονισµο< (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93
— Signature waived — Article 912g of Regulation (EEC) No
2454/93
— Dispense de signature, article 912 octies du règlement (CEE) no
2454/93
— Dispensa dalla firma, articolo 912 octies del regolamento (CEE)
n. 2454/93
— Vrijstelling van ondertekening — artikel 912 octies van
Verordening (EEG) nr. 2454/93
— Dispensada a assinatura, artigo 912o — G do Regulamento (CE)
n. 2454/93
— Vapautettu allekirjoituksesta — asetuksen (ETY) N:o 2454/93
912g artikla
— Befriad från underskrift, artikel 912g i förordning (EEG) nr
2454/93.
3. Den godkände avsändaren skall fylla i T5-kontrollexemplaret och
komplettera det med de uppgifter som föreskrivs, särskilt följande:
— I fältet A ”Avgångskontor” dagen för avsändningen av varorna, samt
det nummer som tilldelats deklarationen.
— I fält D ”Kontroll av avgångskontoret” i T5-formuläret en av
nedanstående uppgifter, samt där så är tillämpligt den tid inom
vilken varorna skall uppvisas för bestämmelsekontoret, de vidtagna
identifieringsåtgärderna och en hänvisning till det dokument som
avser sändningen:
— Procedimiento simplificado, artículo 912 octavo del Reglamento
(CEE) no 2454/93
— Forenklet fremgangsmåde, artikel 912g i forordning (EØF) nr.
2454/93
— Vereinfachtes Verfahren, Artikel 912g der Verordnung (EWG)
Nr. 2454/93
— Απλουστευµνη διαδικασ:α, Bρθρο 912 ζ) του κανονισµο<
(ΕΟΚ) αριθ. 2454/93
— Simplified procedure — Article 912g of Regulation (EEC) No
2454/93
— Procédure simplifiée, article 912 octies du règlement (CEE) no
2454/93
— Procedura semplificata, articolo 912 octies del regolamento
(CEE) n. 2454/93
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— Vereenvoudigde procedure, artikel 912 octies van Verordening
(EEG) nr. 2454/93
— Procedimento simplificado, artigo 912.o — G do Regulamento
(CE) no 2454/93
— Yksinkertaistettu menettely — asetuksen (ETY) N:o 2454/93
912g artikla
— Förenklat förfarande, artikel 912g i förordning (EEG) nr
2454/93
Ett sådant T5-kontrollexemplar, vederbörligen ifyllt och där så är tilllämpligt undertecknat av den godkände avsändaren, skall anses ha
utfärdats av det kontor vars namn framgår av det avtryck som avses i
punkt 2 b.
Efter avsändningen av varorna skall den godkände avsändaren utan
dröjsmål sända en kopia av T5-kontrollexemplaret till avgångskontoret,
tillsammans med de dokument som legat till grund för upprättandet av
kontrollexemplaret.
4. Tillstånd enligt punkt 1 skall endast beviljas personer vilka sänder
varor regelbundet, vilka har sådan bokföring som gör det möjligt för de
behöriga myndigheterna att kontrollera verksamheten och vilka inte har
begått allvarliga eller upprepade överträdelser av gällande lagstiftning.
Tillståndet skall bl.a. fastställa följande:
— Det eller de kontor som har behörighet som avgångskontor för
sändningarna.
— Hur lång tid i förväg och det sätt på vilket den godkände avsändaren
skall underrätta avgångskontoret om sändningar som skall genomföras, så att kontoret före varornas avgång eventuellt, eller när
gemenskapsreglerna så kräver, kan utföra kontroll.
— Den tid inom vilken varorna skall uppvisas för bestämmelsekontoret.
Denna tid skall fastställas antingen på grundval av transportvillkoren
eller i enlighet med vad som föreskrivs inom ramen för gemenskapsreglerna.
— De åtgärder för identifiering av varorna som skall vidtas, där så är
tillämpligt genom användning av förseglingar av särskild modell
vilka godkänts av de behöriga myndigheterna och anbringas av den
godkände avsändaren.
— Sättet för ställande av säkerhet i de fall då utfärdandet av
T5-kontrollexemplaret är förbundet med ställande av säkerhet.
5. Den godkände avsändaren skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att
säkerställa att den särskilda stämpeln eller de formulär som är försedda
med ett avtryck av avgångskontorets stämpel eller av den särskilda
stämpeln förvaras säkert.
Den godkände avsändaren skall bära hela ansvaret — särskilt det
ekonomiska ansvaret — för fel och brister i de T5-kontrollexemplar som
han upprättat, och i samband med de förfaranden som han i enlighet med
det tillstånd som avses i punkt 1 måste tillämpa.
Vid missbruk från någon persons sida av T5-kontrollexemplar som på
förhand försetts med ett avtryck av avgångskontorets stämpel eller av en
särskild stämpel skall den godkände avsändaren, utan att det påverkar
tillämpningen av straffrättsliga åtgärder, ansvara för betalning av sådana
tullar och andra pålagor med avseende på vilka betalning inte har skett
och för återbetalning vad gäller sådana ekonomiska fördelar som oriktigt
erhållits till följd av missbruket, om han inte kan visa de behöriga
myndigheter som godkände honom att han vidtagit alla nödvändiga
åtgärder för att säkerställa att den särskilda stämpeln eller de formulär
som är försedda med ett avtryck av avgångskontorets stämpel eller av
den särskilda stämpeln förvaras säkert.
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DEL V
SLUTBESTÄMMELSER
Artikel 913
Följande förordningar och direktiv skall upphöra att gälla:
— Kommissionens förordning (EEG) nr 37/70 av den 9 januari 1970
om fastställande av ursprung av viktiga reservdelar avsedda för
tidigare avsända utrustningar, maskiner, apparater eller fordon (1),
— Kommissionens förordning (EEG) nr 2632/70 av den 23 december
1970 om fastställande av ursprung av radio- och televisionsmottagare (2),
— Kommissionens förordning (EEG) nr 315/71 av den 12 februari 1971
om fastställande av ursprung av basviner avsedda att användas vid
beredning av vermouth, samt ursprung av vermouth (3),
— Kommissionens förordning (EEG) nr 861/71 av den 27 april 1971
om fastställande av ursprung av bandspelare (4),
— Kommissionens förordning (EEG) nr 3103/73 av den 14 november
1973 om ursprungsintyg och ansökningar om dessa intyg i handeln
inom gemenskapen (5),
— Kommissionens förordning (EEG) nr 2945/76 av den 26 november
1976 om bestämmelser för genomförandet av rådets förordning
(EEG) nr 754/76 om tullbehandling av varor som återinförs till
gemenskapens tullområde (6), senast ändrad genom Anslutningsakten för Spanien och Portugal,
— Kommissionens förordning (EEG) nr 137/79 av den 19 december
1978 om införande av en särskild metod för administrativt samarbete
vid gemenskapsbehandling av fiskefångster av medlemsstaternas
fartyg (7), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3999/91 (8),
— Kommissionens förordning (EEG) nr 1494/80 av den 11 juni 1980
om förklarande anmärkningar och allmänt erkända redovisningsprinciper rörande tull- värde (9),
— Kommissionens förordning (EEG) nr 1495/80 av den 11 juni 1980
om genomförande av vissa bestämmelser i rådets förordning (EEG)
nr 1224/80 om värdering av varor för tulländamål (10), senast ändrad
genom förordning (EEG) nr 558/91 (11),
— Kommissionens förordning (EEG) nr 1496/80 av den 11 juni 1980
om deklaration av uppgifter avseende tullvärde och om dokument
som skall framläggas (12), senast ändrad genom förordning (EEG)
nr 979/93 (13),
— Kommissionens förordning (EEG) nr 1574/80 av den 20 juni 1980
om fastställande av tillämpningsföreskrifter för artiklarna 16 och 17 i
rådets förordning (EEG) nr 1430/79 om återbetalning eller eftergift
av import- eller exporttullar (14),
— Kommissionens förordning (EEG) nr 3177/80 av den 5 december
1980 om den införselplats som skall tas i beaktande vid tillämpning
av artikel 14.2 i rådets förordning (EEG) nr 1224/80 om värdering av
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )
(7 )
(8 )
(9 )
(10)
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(13)
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7, 10.1.1970, s. 6.
279, 24.12.1970, s. 35.
36, 13.2.1971, s. 10.
95, 28.4.1971, s. 11.
315,16.11.1973, s. 34.
335, 4.12.1976, s. 1.
20, 27.1.1979, s. 1.
320, 22.11.1991, s. 19.
154, 21.6.1980, s. 3.
154, 21.6.1980, s. 14.
62, 8.3.1991, s. 24.
154, 21.6.1980, s. 16.
101,27.4.1993, s. 7.
161, 26.6.1980, s. 3.
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varor för tulländamål (1), senast ändrad genom förordning (EEG)
nr 2779/90 (2),
— Kommissionens förordning (EEG) nr 3179/80 av den 5 december
1980 om de postavgifter som skall tas i beaktande vid fastställande
av tullvärdet av varor som sänds per post (3), senast ändrad genom
förordning (EEG) nr 1264/90 (4),
— Kommissionens förordning (EEG) nr 553/81 av den 12 februari 1981
om ursprungsintyg och ansökningar om dessa intyg (5),
— Kommissionens förordning (EEG) nr 1577/81 av den 12 juni 1981
om införande av ett system med förenklade förfaranden vid
fastställande av tullvärdet av vissa lättfördärvliga varor (6), senast
ändrad genom förordning (EEG) nr 3334/90 (7),
— Kommissionens direktiv 82/57/EEG av den 17 december 1981 om
vissa genomförandebestämmelser till rådets direktiv 79/695/EEG om
harmonisering av förfaranden vid varors övergång till fri omsättning (8), senast ändrat genom direktiv 83/371/EEG (9),
— Kommissionens direktiv 82/347/EEG av den 23 april 1982 om vissa
genomförandebestämmelser till rådets direktiv 81/177/EEG om
harmonisering av förfaranden vid export av gemenskapsvaror (10),
— Kommissionens förordning (EEG) nr 3040/83 av den 28 oktober
1983 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för artiklarna 2 och
14 i rådets förordning (EEG) nr 1430/79 om återbetalning eller
eftergift av import- eller exporttullar (11),
— Kommissionens förordning (EEG) nr 3158/83 av den 9 november
1983 om betydelsen av royalties och licensavgifter för tullvärdet (12),
— Kommissionens förordning (EEG) nr 1751/84 av den 13 juni 1984
om fastställande av vissa tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 3599/82 (13), senast ändrad genom förordning (EEG)
nr 3693/92 (14),
— Kommissionens förordning (EEG) nr 3548/84 av den 17 december
1984 om fastställande av vissa tillämpningsföreskrifter till förordning (EEG) nr 2763/83 om tillstånd att bearbeta varor under
tullkontroll före övergång till fri omsättning (15), senast ändrad
genom förordning (EEG) nr 2361/87 (16),
— Kommissionens förordning (EEG) nr 1766/85 av den 27 juni 1985
om de växelkurser som skall användas vid fastställande av
tullvärdet (17), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 593/91 (18),
— Kommissionens förordning (EEG) nr 3787/86 av den 11 december
1986 om upphävande eller återkallelse av tillstånd som utfärdats i
samband med vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan (19),
— Kommissionens förordning (EEG) nr 3799/86 av den 12 december
1986 om fastställande av tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 1430/79 om återbetalning eller eftergift av importeller exporttullar (20),
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204, 28.7.1983, s. 63.
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168, 28.6.1985, s. 21.
66, 13.3.1991, s. 14.
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— Kommissionens förordning (EEG) nr 2458/87 av den 31 juli 1987
om fastställande av tillämpningsföreskrifter till rådets förordning
(EEG) nr 2473/86 om passiv förädling och standardutbytessystemet (1), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3692/92 (2),
— Kommissionens förordning (EEG) nr 4128/87 av den 9 december
1987 om fastställande av villkor för hänförande av röktorkad
Virginia-tobak, ljus lufttorkad Burley-tobak (inbegripet Burleyhybrider), ljus lufttorkad Maryland-tobak samt eldtorkad tobak till
undernummer 2401 10 10 -l 2401 10 49 och 2401 10 49 och
2401 20 10 - 2401 20 49 i Kombinerade nomenklaturen (3),
— Kommissionens förordning (EEG) nr 4129/87 av den 9 december
1987 om fastställande av villkoren för hänförande av vissa levande
tamdjur av arten nötkreatur och vissa slag av nötkött till de
undernummer i Kombinerade nomenklaturen som avses i bilaga C
till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Jugoslavien (4),
— Kommissionens förordning (EEG) nr 4130/87 av den 9 december
1987 om fastställande av villkoren för hänförande av färska
bordsdruvor av varieteten Emperor (Vitis vinifera cv) till undernummer 0806 10 11 i Kombinerade nomenklaturen (5),
— Kommissionens förordning (EEG) nr 4131/87 av den 9 december
1987 om fastställande av villkoren för hänförande av viner av typen
port, madeira, sherry, Moscatel de Setubal och tokajer (Aszu och
Szamorodni) till undernummer 2204 21 41, 2204 21 51,
2204 29 41, 2204 29 45, 2204 29 51 och 2204 29 55 i Kombinerade nomenklaturen (6), senast ändrad genom förordning (EEG)
nr 2490/91 (7),
— Kommissionens förordning (EEG) nr 4132/87 av den 9 december
1987 om fastställande av villkoren för hänförande av bourbonwhisky till undernummer 2208 30 11 och 2208 30 19 i Kombinerade nomenklaturen (8),
— Kommissionens förordning (EEG) nr 4133/87 av den 9 december
1987 om fastställande av villkoren för hänförande av vodka till
undernummer 2208 90 31 och 2208 90 59 i Kombinerade nomenklaturen vid import till gemenskapen, enligt de tulltaxevillkor som
föreskrivs i överenskommelsen mellan Europeiska ekonomiska
gemenskapen och Finland om ömsesidig handel med vin och
spritdrycker (9),
— Kommissionens förordning (EEG) nr 4134/87 av den 9 december
1987 om fastställande av villkoren för hänförande av beredningar
med beteckningen ostfondue till undernummer 2106 90 10 i
Kombinerade nomenklaturen (10),
— Kommissionens förordning (EEG) nr 4135/87 av den 9 december
1987 om fastställande av villkoren för hänförande av naturligt
natriumnitrat och naturligt kaliumnatriumnitrat till undernummer
3102 50 10 respektive 3105 91 10 i Kombinerade nomenklaturen (11),
— Kommissionens förordning (EEG) nr 4136/87 av den 9 december
1987 om fastställande av villkoren för hänförande av hästar avsedda
för slakt till undernummer 0101 19 10 i Kombinerade nomenklaturen (12),
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— Kommissionens förordning (EEG) nr 4137/87 av den 9 december
1987 om fastställande av villkoren för hänförande av varor till
undernummer 0408 11 90, 0408 91 90, 0408 99 90, 1106 20 10,
2501 00 51, 3502 10 10 och 3502 90 10 i Kombinerade nomenklaturen (1),
— Kommissionens förordning (EEG) nr 4138/87 av den 9 december
1987 om fastställande av villkoren för berättigande till en gynnsam
ordning i tullhänseende vid import av potatis, sockermajs, viss
spannmål, vissa oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter, på grund av
deras användning för särskilda ändamål (2),
— Kommissionens förordning (EEG) nr 4139/87 av den 9 december
1987 om fastställande av villkoren för berättigande till en gynnsam
ordning i tullhänseende vid import av vissa petroleumprodukter på
grund av deras användning för särskilda ändamål (3),
— Kommissionens förordning (EEG) nr 4140/87 av den 9 december
1987 om fastställande av villkoren för hänförande av siktduk, ej
konfektionerad, till undernummer 5911 20 00 i Kombinerade
nomenklaturen (4),
— Kommissionens förordning (EEG) nr 4141/87 av den 9 december
1987 om fastställande av villkoren för berättigande till en gynnsam
ordning i tullhänseende vid import av flygplan och fartyg på grund
av deras användning för särskilda ändamål (5), senast ändrad genom
förordning (EEG) nr 1418/81 (6),
— Kommissionens förordning (EEG) nr 4142/87 av den 9 december
1987 om fastställande av villkoren för berättigande till en gynnsam
ordning i tullhänseende vid import av vissa varor på grund av deras
användning för särskilda ändamål (7), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3803/92 (8),
— Kommissionens förordning (EEG) nr 693/88 av den 4 mars 1988 om
definition av begreppet ursprungsvaror vid tillämpning av de
tullpreferenser som beviljas av Europeiska ekonomiska gemenskapen för vissa varor från utvecklingsländer (9), senast ändrad
genom förordning (EEG) nr 3660/92 (10),
— Kommissionens förordning (EEG) nr 809/88 av den 14 mars 1988
om definition av begreppet ursprungsvaror och metoder för
administrativt samarbete vid import till gemenskapen av varor med
ursprung i de ockuperade områdena (11), senast ändrad genom
förordning (EEG) nr 2774/88 (10),
— Kommissionens förordning (EEG) nr 4027/88 av den 21 december
1988 om bestämmelser för temporär import av containrar (12), senast
ändrad genom förordning (EEG) nr 3348/89 (13),
— Kommissionens förordning (EEG) nr 288/89 av den 3 februari 1989
om fastställande av integrerade kretsars ursprung (14),
— Kommissionens förordning (EEG) nr 597/89 av den 8 mars 1989 om
fastställande av tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG)
nr 2144/87 om tullskuld (15),
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L
L
L
L
L
L
L

387, 31.12.1987, s. 63.
387, 31.12.1987, s. 67.
387, 31.12.1987, s. 70.
387, 31.12.1987, s. 74.
387, 31.12.1987, s. 76.
135, 30.5.1991, s. 28.
387, 31.12.1987, s. 81.
384, 30.12.1992, s. 15.
77, 22.3.1988, s. 1.
370, 19.12.1992, s. 11.
86, 30.3.1988, s. 1.
355, 23.12.1988, s. 22.
323, 8.11.1989, s. 17.
33, 4.2.1989, s. 23.
65, 9.3.1989, s. 11.
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— Kommissionens förordning (EEG) nr 2071/89 av den 11 juli 1989
om fastställande av ursprung av fotokopieringsapparater med ett
system för optisk läsning eller kontakt (1),
— Kommissionens förordning (EEG) nr 3850/89 av den 15 december
1989 om fastställande av tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 802/68 av den 27 juni 1968 om den gemensamma
definitionen av begreppet varors ursprung med avseende på vissa
jordbruksprodukter som omfattas av särskilda importbestämmelser (2),
— Kommissionens förordning (EEG) nr 2561/90 av den 30 juli 1990
om fastställande av tillämpningsföreskrifter till rådets förordning
(EEG) nr 2503/88 om tullager (3), senast ändrad genom kommissionens förordning (EEG) nr 3001/92 (4),
— Kommissionens förordning (EEG) nr 2562/90 av den 30 juli 1990
om fastställande av tillämpningsföreskrifter till rådets förordning
(EEG) nr 2504/88 om frizoner och frilager (5), senast ändrad genom
kommissionens förordning (EEG) nr 2485/91 (6),
— Kommissionens förordning (EEG) nr 2883/90 av den 5 oktober 1990
om fastställande av ursprung av druvsaft (7),
— Kommissionens förordning (EEG) nr 2884/90 av den 5 oktober 1990
om fastställande av ursprung av vissa varor som framställts från
ägg (8),
— Kommissionens förordning (EEG) nr 3561/90 av den 11 december
1990 om fastställande av ursprung av vissa keramikprodukter (9),
— Kommissionens förordning (EEG) nr 3620/90 av den 14 december
1990 om fastställande av ursprung av kött och slaktbiprodukter, av
vissa tamdjur, färskt, kylt eller fruset (10),
— Kommissionens förordning (EEG) nr 3672/90 av den 18 december
1990 om fastställande av ursprung av kullager, rullager eller
nållager (11),
— Kommissionens förordning (EEG) nr 3716/90 av den 19 december
1990 om fastställande av tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 4046/89 om den säkerhet som skall ställas för att
säkerställa betalning av en tullskuld (12),
— Kommissionens förordning (EEG) nr 3796/90 av den 21 december
1990 om fastställande av tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 1714/90 om upplysningar från medlemsstaternas
tullmyndigheter avseende klassificering av varor i tullnomenklaturen (13), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2674/92 (14),
— Kommissionens förordning (EEG) nr 1364/91 av den 24 maj 1991
om fastställande av ursprung av textilier och textilvaror enligt
avdelning 11 i Kombinerade nomenklaturen (15),
— Kommissionens förordning (EEG) nr 1365/91 av den 24 maj 1991
om fastställande av ursprung av bomullslinters, impregnerad filt och
bondad duk, kläder av läder, skodon och urarmband av textilier (16),
— Kommissionens förordning (EEG) nr 1593/91 av den 12 juni 1991
om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 719/91
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )
(7 )
(8 )
(9 )
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
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EGT
EGT
EGT
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nr
nr
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nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
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L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

196,
374,
246,
301,
246,
228,
276,
276,
347,
351,
356,
358,
365,
271,
130,
130,

12.7.1989, s. 24.
22.12.1989, s. 8.
10.9.1990, s. 1.
17.10.1992, s. 16.
10.9.1990, s. 33.
17.8.1991, s. 34.
6.10.1990, s. 13.
6.10.1990, s. 14.
12.12.1990, s. 10.
15.12.1990, s. 25.
19.12.1990, s. 30.
21.12.1990, s. 48.
28.12.1990, s. 17.
16.9.1992, s. 5.
25.5.1991, s. 18.
25.5.1991, s. 28.
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om användning i gemenskapen av TIR-carnet och ATA-carnet som
transiteringshandlingar (1),
— Kommissionens förordning (EEG) nr 1656/91 av den 13 juni 1991
om särskilda bestämmelser för vissa former av aktiv förädling eller
bearbetning under tullkontroll (2),
— Kommissionens förordning (EEG) nr 2164/91 av den 23 juli 1991
om tillämpningsföreskrifter till artikel 5.2 i rådets förordning (EEG)
nr 1697/79 om uppbörd i efterhand av import- eller exporttullar, som
inte har krävts av den betalningsskyldiga personen för varor som
hänförts till ett tullförfarande som innebär en förpliktelse att betala
sådana tullar (3),
— Kommissionens förordning (EEG) nr 2228/91 av den 26 juni 1991
om fastställande av tillämpningsföreskrifter till förordning (EEG)
nr 1999/85 om förenklad behandling vid aktiv förädling (4), senast
ändrad genom förordning (EEG) nr 3709/92 (5),
— Kommissionens förordning (EEG) nr 2249/91 av den 25 juli 1991
om fastställande av tillämpningsföreskrifter till förordning (EEG)
nr 1855/89 om temporär import av transportmedel (6),
— Kommissionens förordning (EEG) nr 2365/91 av den 31 juli 1991
om fastställande av villkoren för användning av ATA-carnet vid
temporär import av varor till gemenskapens tullområde eller vid
temporär export från detta område (7),
— Kommissionens förordning (EEG) nr 3717/91 av den 18 december
1991 om upprättande av en förteckning över de varor som får
hänföras till den ordning som tillåter att varor bearbetas under
tullkontroll innan de övergår till fri omsättning (8), senast ändrad
genom förordning (EEG) nr 209/93 (9),
— Kommissionens förordning (EEG) nr 343/92 av den 22 januari 1992
om definition av begreppet ursprungsvaror och metoder för
administrativt samarbete vid import till gemenskapen av varor med
ursprung i republikerna Kroatien och Slovenien och de jugoslaviska
republikerna Bosnien-Hercegovina och Makedonien (10), senast
ändrad genom förordning (EEG) nr 3660/92 (11),
— Kommissionens förordning (EEG) nr 1214/92 av den 12 april 1992
om tillämpningsföreskrifter till förfarandet för gemenskapstransitering och vissa förenklingar av det förfarandet (12), senast ändrad
genom förordning (EEG) nr 3712/92 (13),
— Kommissionens förordning (EEG) nr 1823/92 av den 3 juli 1992 om
närmare tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG)
nr 3925/91 om avskaffande av kontroller och formaliteter för
handbagage och incheckat bagage tillhörande personer som flyger
inom gemenskapen samt för bagage tillhörande personer som reser
sjöledes inom gemenskapen (14),
— Kommissionens förordning (EEG) nr 2453/92 av den 31 juli 1992
om tillämpning av rådets förordning (EEG) nr 717/91 om det
administrativa enhetsdokumentet (15), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 607/93 (16),
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )
(7 )
(8 )
(9 )
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
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148, 13.6.1991, s. 11.
151. 15.6.1991, s. 39.
201, 24.7.1991, s. 16.
210, 31.7.1991, s. 1.
378, 21.12.1992, s. 6.
204, 27.7.1991, s. 31.
216, 3.8.1991, s. 24.
351, 20.12.1991, s. 23.
25, 2.2.1993, s. 18.
38, 14.2.1992, s. 1.
370, 19.12.1992, s. 11.
132, 16.5.1992, s. 1.
378, 23.12.1992, s. 15.
185, 4.7.1992, s. 8.
249, 28.8.1992, s. 1.
65, 17.3.1993, s. 5.
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— Kommissionens förordning (EEG) nr 2674/92 av den 15 september
1992 om kompletterande bestämmelser för tillämpningsföreskrifterna till rådets förordning (EEG) nr 1715/90 om upplysningar från
medlemsstaternas tullmyndigheter avseende klassificering av varor i
tullnomenklaturen (1),
— Kommissionens förordning (EEG) nr 2713/92 av den 17 september
1992 om varors förflyttning mellan vissa delar av gemenskapens
tullområde (2),
— Kommissionens förordning (EEG) nr 3269/92 av den 10 november
1992 om vissa tillämpningsföreskrifter till artiklarna 161, 182 och
183 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en
tullkodex för gemenskapen avseende förfarandet för export och
återexport och varor som lämnar gemenskapens tullområde (3),
— Kommissionens förordning (EEG) nr 3566/92 av den 8 december
1992 om de handlingar som skall användas för genomförandet av
gemenskapsåtgärder som medför kontroll av varors användning
och/eller bestämmelse (4),
— Kommissionens förordning (EEG) nr 3689/92 av den 21 december
1992 om närmare tillämpningsföreskrifter till rådets förordning
(EEG) nr 719/91 om användning i gemenskapen av TIR-carnet och
ATA-carnet som transiteringshandlingar och till rådets förordning
(EEG) nr 3599/82 om ordningen för temporär import (5),
— Kommissionens förordning (EEG) nr 3691/92 av den 21 december
1992 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG)
nr 719/91 om användning i gemenskapen av TIR-carnet och
ATA-carnet som transiteringshandlingar och rådets förordning
(EEG) nr 3599/82 om ordningen för temporär import (6),
— Kommissionens förordning (EEG) nr 3710/92 av den 21 december
1992 om fastställande av förfaranden för överföring av varor eller
produkter som omfattas av förfarandet för aktiv förädling (suspensionssystemet) (7),
— Kommissionens förordning (EEG) nr 3903/92 av den 21 december
1992 om flygtransportkostnader som skall innefattas i tullvärdet (8).
Artikel 914
Hänvisningar till de upphävda bestämmelserna skall anses som en
hänvisning till denna förordning.
Artikel 915
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har
offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 januari 1994.

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )
(7 )
(8 )

EGT
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L
L
L
L
L
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271,
275,
326,
362,
374,
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393,

16.9.1992, s. 1.
18.9.1992, s. 11.
12.11.1992, s. 11.
11.12.1992, s. 11.
22.12.1992, s. 14.
22.12.1992, s. 25.
23.12.1992, s. 9.
31.12.1992, s. 1.

1993R2454 — SV — 01.07.2000 — 003.001 — 317
!M5
!B

Artikel 791.2 skall upphöra att gälla från och med den 1 januari 1996.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tilllämplig i alla
medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 2 juli 1993.
På kommissionens vägnar
Christiane SCRIVENER
Ledamot av kommissionen
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BILAGOR
FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR

Nr

Ämne

1
1
2
3
4
5
6
6
7
8
9

a

a

10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
38 a
38 b

Bindande tulltaxeupplysningar,
Anmälningsformulär
Bindande ursprungsupplysningar
Äkthetsintyg, färska bordsdruvor (Emperor)
Intyg för tillagade varor benämnda ”ostfonduer”
Intyg för ursprungsbeteckning tokajer (Aszu, Szamorodni)
Äkthetsintyg Bourbon-whiskey
Upphävd
Upphävd
Äkthetsintyg, tobak
Kvalitetsintyg, Chilensalpeter
Inledande anmärkningar till förteckningarna över bearbetnings- eller behandlingsförfaranden som tilldelar
tillverkade produkter ursprungs- eller icke-ursprungsstatus, då de utförs på icke-ursprungsmaterial
Förteckning över behandling eller bearbetning som skall utföras på icke-ursprungsmaterial för att de
framställda varorna skall kunna få ursprungsstatus — Textilier och textilartiklar enligt avsnitt 11
Förteckning över behandling eller bearbetning som skall utföras på icke-ursprungsmaterial för att de
framställda varorna skall kunna få ursprungsstatus — Andra produkter än textilier och textilartiklar enligt
avsnitt 11
Ursprungscertifikat
Ursprungsintyg för import av jordbruksvaror till Europeiska ekonomiska gemenskapen
Inledande anmärkningar till de tre preferensordningarna
Lista över bearbetning eller behandling av icke-ursprungsvaror som krävs för att den framställda
produkten skall få ursprungsstatus (GSP)
Bearbetningar som är uteslutna från regional kumulation (GSP)
Ursprungsintyg Formulär A
Fakturadeklaration
Lista över behandling eller bearbetning som skall utföras på icke-ursprungsmaterial för att den framställda
produkten skall få ursprungsstatus (Västbanken och Gazaremsan)
Lista över behandling eller bearbetning som skall utföras på icke-ursprungsmaterial för att den framställda
produkten skall få ursprungsstatus (Bosnien-Herzegovina, Kroatien, före detta jugoslaviska republiken
Makedonien, Förbundsrepubliken Jugoslavien)
Varucertifikat EUR.1 och relevanta tillämpningar
Fakturadeklaration
Förklarande anmärkningar om tullvärde
Tillämpning av allmänt erkända redovisningsprinciper för bestämning av tullvärdet
Flygtransportkostnader som skall inbegripas i tullvärdet
Klassificering av varor som omfattas av enhetsvärden
Marknadscentra för beräkning av enhetsvärden för varje position i nomenklaturen
Tullvärdedeklaration — D.V.1
Fortsättningsblad — D.V.1 BIS
Lapp som skall anbringas på incheckat bagage som lämnats in på en flygplats i gemenskapen
SAD — administrativt enhetsdokument
SAD — bearbetningssystem för datoriserade deklarationer
SAD — kompletterande formulär
SAD — kompletterande formulär
Lista över de exemplar av blandketterna i bilagorna 31 och 33 på vilka uppgifterna skall anges genom
självkopiering
Lista över de exemplar av blanketterna i bilagorna 31 och 33 på vilka uppgifterna skall anges genom
självkopiering
Förklarande anvisningar
Koder som skall användas på blanketterna
Tulldeklaration för polletterat resgods
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Ämne

39
40

41
42
42 a
42 b
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
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63
64
65
66
67
68
69
69
70
71
72
73
74
75
75
76
77
78
79
80
81
82
83

a

a

Förteckning över petroleumprodukter för vilka villkoren för införsel med gynnsam taxebehandling på
grund av särskild användning är tillämpliga
"C1 Förteckning över produkter avsedda för luftfartyg, fartyg och borr- eller produktionsplattformar, för
vilka villkoren för införsel med gynnsam taxebehandling på grund av deras användning för särskilda
ändamål är tillämpliga 3
Förteckning över de varor för vilka på grund av deras användning för särskilda ändamål de i artikel 291 —
304 angivna villkoren för införsel med gynnsam taxebehandling inte gäller
Gul etikett
Tillstånd till reguljär fartygslinje
Gul etikett
Blankett T2M
Anmärkningar (införs i häftet med T2M-formulär)
Lastspecifikation
TC 10 — Transiteringsintyg
TC 11 — Ankomstbevis
Gemensamt transiteringsförfarande/gemenskapens traniteringsförfarande
Gemensamt transiteringsförfarande/gemenskapens traniteringsförfarande
Gemensamt transiteringsförfarande/gemenskapens traniteringsförfarande
TC 31 — Garanticertifikat
Förteckning över varor som vid transport ger anledning till förhöjning av den fasta säkerheten
Utgått
TC 32 — Garantikupong
Befrielse från att ställa garanti — åtagande av den berörda personen
Utgått
TC 33 — Certifikat för befrielse från garanti
Etikett (artiklarna 417 och 432)
Förlaga för det upplysningsblad som anges i artikel 459
Avgiftsformulär
Förlaga för frigivande
Särskild stämpel
Blankett för kontrollexemplar T5
Blankett för kontrollexemplar T5 bis
Lastspecifikation T5
Anvisningar för användandet av de blanketter som erfordras för upprättande av kontrollexemplar T5
Förlagor för ansökningar om tillstånd för olika tullförfaranden med ekonomisk verkan
Förlagor för tillstånd för olika tullförfaranden med ekonomisk verkan
Förteckning över de vanliga former av hantering som avses i artiklarna 522 och 818
Förteckning över de inskränkningar som avses i artikel 510.3.
Informationsformulär INF 8
Överföring av varor mellan tullager — normalt förfarande
Överföring av varor mellan tullager — förenklat förfarande
Förfinansierade varor — förteckning över de former av hantering som avses i artikel 532
Förteckning över de varor som avses i artikel 550 (hjälpmaterial) — aktiv förädling
Varor vars sammanlagda värde enligt artikel 552.1 a v inte får överstiga 150 000 ecu
INF 9 informationsblad
Exempel på månatliga och kvartalsvisa sammanställningar
Schablonavkastningsgrader
Särskilda bestämmelser avseende systemet för likvärdiga varor och export i förväg för vissa typer av varor
Förädlingsprodukter för vilka särskilda tullar får tillämpas enligt första strecksatsen i artikel 122.1 a i
tullkodexen
Exempel på beräkning av andelen importvaror som ingår som en del i förädlingsprodukter
Informationsblad INF 5
Informationsblad INF 1
Överföringar av varor eller produkter som omfattas av arrangemenagen från en tillståndshavare till en
annan
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84
85
86
87
88
89
90
91
91 a
91 b
92
93
93 a
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
110
111
112
113

a

Informationsblad INF 7
Förfarande för aktiv förädling — Upplysningar enligt artikel 648.1a i förordning (EEG) nr 2454/93
Förfarande för aktiv förädling — Upplysningar enligt artikel 648.1 b i förordning (EEG) nr 2454/93
Förteckning över de bearbetningar som avses i artikel 650
Förfarandet för bearbetning under tullkontroll. Upplysningar enligt artikel 668.1 a. (Beviljade tillstånd.)
Förfarandet för bearbetning under tullkontroll. Upplysningar enligt artikel 668.1 b. (Ej beviljade
ansökningar.)
Förteckning över yrkesmässig utrustning — Exempel
Förteckning över undervisningsmateriel — Exempel
Andra varor som importeras i samband med aktiviteter för utbildning, vetenskap eller kultur
Konstverk, samlarföremål eller antikviteter
Resenärers personliga effekter och varor som importeras för idrottsändamål — Exempel
Material för turistreklam — Exempel
Djur — förteckning med exempel
Välfärdsmaterial för sjöfolk — Exempelförteckning
Varor undantagna från rätt till partiell befrielse
Förteckning över varor enligt artikel 697.2 som får importeras temporärt mot uppvisande av ATA-carnet
Fall enligt artikel 700 där de behöriga myndigheterna inte skall kräva att säkerhet ställs
Informationsformulär INF 6
Förteckning över länder enligt artikel 727.1 vilka får godkänna cointainrar för transport under
tullförsegling
Åtgärder för att säkerställa att containrar som godkänts för internationell transport under tullförsegling
uppfyller de relevanta specifikationerna. Återkallande av godkännande
Förklarande anmärkning om användningen i intern trafik av containrar som hänförts till förfarandet för
tillfällig import (artikel 725.4)
Tillfällig import, upplysningar enligt artikel 746.1 b (beviljade tillstånd)
Tillfällig import, upplysningar enligt artikel 746.1 c (beviljade tillstånd)
Informationsblad för att underlätta tillfällig export av varor som skickas från ett land för tillverkning,
behandling eller reparation i ett annat land
Beräkningsmetoder, Andelen tillfälligt exporterade varor som ingår i förädlingsprodukterna
Informationsformulär INF 2
Förfarande för passiv förädling. Återsändande av information enligt artikel 786 (avslagna ansökningar)
Utgått
Intyg om tullstatus
Informationsformulär INF 3 — returvaror
Certifikat — för fiskeriprodukter fångade av gemenskapsfiskefartyg i tredje lands territorialvatten
Ansökan om återbetalning/eftergift
Begäran om kontroll. Återbetalning/eftergift av tullar
Intyg om återbetalning eller eftergift av tull
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BILAGA 1
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BILAGA 1A
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BILAGA 1B
ANSÖKAN OM BINDANDE KLASSIFICERINGSBESKED (BKB)

1993R2454 — SV — 01.07.2000 — 003.001 — 330
!M18

1993R2454 — SV — 01.07.2000 — 003.001 — 331
!M18

1993R2454 — SV — 01.07.2000 — 003.001 — 332
!B
BILAGA 6

!A1
Upphävd
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BILAGA 6a
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Upphävd
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BILAGA 9
INLEDANDE ANMÄRKNINGAR TILL FÖRTECKNINGARNA ÖVER
BEARBETNINGS- ELLER BEHANDLINGSFÖRFARANDEN SOM TILLDELAR TILLVERKADE PRODUKTER URSPRUNGS- ELLER ICKEURSPRUNGSSTATUS, DÅ DE UTFÖRS PÅ ICKE-URSPRUNGSMATERIAL

ALLMÄNT

Anmärkning 1
1.1. De bägge första kolumnerna i förteckningarna i bilagorna 10 och 11
beskriver den färdiga produkten. Den första kolumnen anger det KNnummer eller det kapitelnummer som används i Kombinerade nomenklaturen, och den andra kolumnen anger den varubeskrivning som används i
Kombinerade nomenklaturen för detta nummer eller kapitel. För varje
uppgift i de bägge första kolumnerna anges en bestämmelse i kolumn 3. När
uppgiften i den första kolumnen föregås av ”ur” betyder detta att
bestämmelsen i kolumn 3 endast gäller den del av detta nummer eller
kapitel som beskrivs i kolumn 2.
1.2. När flera nummer placeras gruppvis i kolumn 1, eller ett kapitelnummer
anges, och varubeskrivningen i kolumn 2 därför ges i allmänna ordalag,
gäller den därtill hörande bestämmelsen i kolumn 3 för alla varor som enligt
Kombinerade nomenklaturen är klassificerade enligt kapitlets nummer eller
i några av de nummer som placerats gruppvis i kolumn 1.
1.3. När förteckningarna omfattar olika bestämmelser som gäller olika varor
inom ett nummer, innehåller varje strecksats beskrivningen av den del av
numret, för vilken den därtill hörande bestämmelsen i kolumn 3 gäller.

Anmärkning 2
2.1. Termen tillverkning omfattar all slags behandling eller bearbetning
inbegripet sammansättning eller särskilda processor.
2.2. Termen material omfattar alla beståndsdelar, råmaterial, komponenter eller
delar etc. som används vid tillverkningen av produkten.
2.3. Termen produkt avser den produkt som tillverkas, även om den är avsedd för
senare användning i en annan tillverkningsprocess.

Anmärkning 3
3.1. Den behandling eller bearbetning som krävs enligt en bestämmelse i kolumn
3 skall endast utföras i fråga om de icke-ursprungsmaterial som används. De
inskränkningar som ingår i en bestämmelse i kolumn 3 gäller likaledes
endast för de icke-ursprungsmaterial som används.
3.2. Om en produkt som tillverkats av icke-ursprungsmaterial och som själv har
erhållit ursprungsstatus under tillverkningen används som material vid
tillverkningen av en annan produkt, gäller inte för den produkten den
bestämmelse i förteckningen, som är tillämplig på den produkt den är
inarbetad i.
Exempel:
Icke broderat tyg kan erhålla ursprungsstatus genom att vävas av garn. Om
tyget sedan används vid tillverkning av broderat sänglinne, är i detta fall den
procentuella värdebegränsning som gäller för användning av icke broderat
tyg inte tillämplig.

Anmärkning 4
4.1. Bestämmelserna i förteckningarna återger den minsta bearbetning eller
behandling som krävs, och om ytterligare behandling eller bearbetning
utförs, ger också detta ursprungsstatus. Omvänt kan utförandet av mindre
bearbetning eller behandling inte ge ursprungsstatus. Därför är det, om en
bestämmelse anger att icke-ursprungsmaterial på en viss tillverkningsnivå
får användas, tillåtet att använda detta material på ett tidigare tillverknings-
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stadium, men det är inte tillåtet att använda detta material på ett senare
stadium.
4.2. När en bestämmelse i en förteckning anger att en produkt får tillverkas av
mer än ett material, betyder detta att vilket som helst av materialen eller flera
material får användas. Det innebär inte att alla måste användas.
Exempel:
Bestämmelsen om garner anger att naturfibrer får användas och att bland
annat kemiska material också får användas. Detta betyder inte att bägge
måste användas, utan att det ena eller det andra eller bägge kan användas.
4.3. När en bestämmelse i en förteckning anger att en vara skall tillverkas av ett
särskilt material, förhindrar detta villkor inte att andra material används, som
på grund av sin natur inte kan uppfylla bestämmelsen.

Anmärkning 5
För alla produkter som inte nämns i bilaga 11 (utom textilier enligt avsnitt
11) bestäms ursprunget från fall till fall genom utvärdering av varje
behandling eller bearbetning i förhållande till begreppet den senaste
påtagliga tillverkningsfasen eller behandlingen enligt artikel 24 i tullkodexen.

Anmärkning 6
6.1. Termen fibrer som används i förteckningen i bilaga 10 omfattar naturfibrer
och konstfibrer enligt KN-numren 5501-5507, samt fibrer av den typ som
används vid papperstillverkning.
6.2. Termen naturfibrer används i förteckningen i bilaga 10 för andra fibrer än
konstgjorda eller syntetiska fibrer och är begränsad till stadierna innan
spinning äger rum, inbegripet avfall, och om inte annat anges, omfattar
termen naturfibrer fibrer som har kardats, kammats eller på annat sätt
behandlats men inte spunnits.
6.3. Termen naturfibrer omfattar hästtagel enligt KN-nummer 0503, silke enligt
KN-numren 5002 och 5003 jämte ullfibrer, fint eller grovt djurhår enligt
KN-numren 5101-5105, bomullsfibrer enligt KN-numren 5201-5203 samt
andra vegetabiliska fibrer enligt KN-numren 5301-5305.
6.4. Termen konststapelfibrer används i förteckningen i bilaga 10 för syntetiska
fibrer eller konstfilamentband (tow), konststapelfibrer eller avfall enligt
KN-numren 5501-5507.
6.5. Termerna textilmassa och kemiska material används i förteckningen i bilaga
10 för att beskriva icke-textila material (dessa är inte klassificerade i
kapitlen 50-63) som kan användas för att tillverka konstfibrer eller
syntetiska fibrer eller garner, eller sådana fibrer som används vid
papperstillverkning.
6.6. För produkter som erhållits av två eller flera textilmaterial skall
föreskrifterna i kolumn 3 tillämpas på varje textilmaterial som blandningen
består av.

Anmärkning 7
7.1. Termen förblekt som används i förteckningen i bilaga 10 för att känneteckna
den tillverkningsfas som krävs, då vissa icke-ursprungsmaterial används,
gäller för vissa garner, vävda textilier och stickade eller virkade textilier som
endast har tvättats sedan de spunnits eller vävts.
Förblekta produkter befinner sig på ett tidigare tillverkningsstadium än
blekta produkter, som har genomgått flera bad i blekmedel (oxidationsmedel
som t.ex. väteperoxid och reduceringsmedel).
7.2. Termen fullständig konfektionering som används i förteckningen i bilaga 10
betyder att alla processer som följer efter det att det vävda tyget har skurits
till eller trikån har tillverkats i rätt form skall ha utförts.
Emellertid måste inte färdigställandet nödvändigtvis anses vara ofullständigt, om en eller flera avslutande tillverkningsprocesser inte genomförts.
Följande är en förteckning över exempel på avslutande tillverkningsprocesser:
— Isyning av knappar eller andra slag av fästanordningar
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— Tillverkning av knapphål.
— Fållning och avslutning av byxben och ärmar eller nederkant på kjolar
och klänningar.
— Påsättning av garneringar och tillbehör som t.ex. fickor, etiketter,
märken etc..
— Strykning och andra förberedelser av plagg för försäljning som
konfektionsvaror.
Kommentarer angående avslutande tillverkningsprocesser — särskilda fall
Det är möjligt att det vid särskilda tillverkningsprocesser är så viktigt att de
avslutande tillverkningsprocesserna utförs, särskilt i fråga om en kombination av processerna, att dessa processer måste anses omfatta mera än ett
enkelt färdigställande.
Om i dessa särskilda fall de avslutande tillverkningsprocesserna inte
genomförts, kommer det att leda till att varan inte räknas som komplett.
7.3. Termen Impregnering, bestrykning, beläggning eller laminering omfattar
inte de processer som är avsedda att sammanfoga textilier.
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BILAGA 10
FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLING ELLER BEARBETNING SOM SKALL UTFÖRAS
PÅ ICKE-URSPRUNGSMATERIAL FÖR ATT DE FRAMSTÄLLDA VARORNA SKALL
KUNNA FÅ URSPRUNGSSTATUS

Textilier och textilartiklar enligt avsnitt 11

KN-nummer

Varubeskrivning

Bearbetningar eller behandlingar utförda på icke
ursprungsvaror som

(1)

(2)

(3)

ex 5101

Ull, okardad och okammad:
— Avfettad, inte karboniserad ull:

Tillverkning baserad på otvättad ull, inbegripet avfall av ull, vars värde inte överstiger
50 % av varans pris från fabrik

— Karboniserad ull:u

Tillverkning baserad på avfettad, inte karboniserad ull, vars värde inte överstiger 50 % av
varans pris från fabrik

ex 5103

Avfall av ull eller fina eller grova Tillverkning baserad på inte karboniserat
djurhår, karboniserat
avfall, vars värde inte överstiger 50 % av
varans pris från fabrik

ex 5201

Bomull, orkardad eller okammad, Tillverkning baserad på råbomull, vars värde
blekt:
inte överstiger 50 % av varans pris från fabrik

55015507

Konststapelfibrer:
— Inte kardade, kammade eller på Tillverkning baserad på av kemiska material
annat sätt beredda för spinning eller textilmassa
—

ex kap 50-55

kardade eller kammade eller Tillverkning baserad på av kemiska material
andra
eller textilmassa eller avfall enligt KN-nummer5505

Garn, monofilament och tråd, annat
än pappersgarn
— tryckt eller färgat

Tillverkning baserad på
— naturfibrer, inte kardade eller kammade
eller på annat sätt beredda för spinning
— råsilke eller avfall av silke
— kemiska material av textil eller textilmassa,
eller
— konststapelfibrer, filamentkabel eller avfall av fibrer, inte kardade eller kammade eller på annat sätt beredda för
spinning
eller
Tryckning eller färgning av garn eller
monofilament, oblekt eller förblekt (1), åtföljd av förberednings- eller färdigställningsoperationer, utom tvinning eller texturering,
varvid värdet av icke-ursprungsmaterial (inbegripet garn) inte överstiger 48 % av varans
pris från fabrik
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(1)

ex kap 50-55
(forts.)

(2)

— andra

(3)

Tillverkning baserad på
— naturfibrer, inte kardade eller kammade
eller på annat sätt beredda för spinning
— råsilke eller avfall av silke
— kemiska material eller textilmassa, eller
— konststapelfibrer, filamentkabel eller avfall av fibrer, inte kardade eller kammade eller på annat sätt beredda för
spinning

Vävnader andra än vävnader av
pappersgarn
— tryckta eller färgade

Tillverkning baserad på garn
eller
Tryckning eller färgning av oblekta eller
förblekte vävnader, åtfold av förberedningseller färdigställningsoperationer (1) (2)

— andra

Tillverkning baserad på garn

5601

Vadd av textilmaterial och varor av Tillverkning baserad på fibrer
sådan vadd; textilfibrer med en
längd av högst 5 mm (flock) samt
stoft och noppor av textilmaterial

5602

Filt, även impregnerad, överdragen,
belagd eller laminerad
— tryckt eller färgad

—

impregnerad, överdragen, be- Impregnering, överdragning, beläggning eller
lagd eller laminerad
laminering av bondad duk, oblekt (3)

— andra
5603

Tillverkning baserad på fibrer

Bondad duk, även impregnerad,
överdragen, belagd eller laminerad
— tryckt eller färgad

—

Tillverkning baserad på fibrer
eller
Tryckning eller färgning av oblekt eller
förblekt bondad duk, åtföljd av förberednings- eller färdigställningsoperationer (1) (2)

impregnerad, överdragen, be- Impregnering, överdragning, beläggning eller
lagd eller laminerad
laminering av bondad duk, oblekt (3)

— andra
5604

Tillverkning baserad på fibrer
eller
Tryckning eller färgning av oblekt eller
förblekt filt åtföld av förberednings- eller
färdigställningsoperationer (1) (2)

Tillverkning baserad på fibrer

Tråd och rep av gummi, textilöverdragna; textilgarn samt remsor o.d.
enligt nr 5404 eller 5405, impregnerade, överdragna, belagda eller försedda med hölje av gummi eller
plast
— tråd och rep av gummi, textil- Tillverkning baserad på tråd eller rep av
överdragna
gummi, inte textilöverdragna
— andra

Impregnering och överdragning, beläggning
eller överdragning med textilgarn och remsor
eller liknande, oblekta
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(1)

(2)

(3)

5607

Surrningsgarn och tågvirke, även Tillverkning baserad på fibrer, kokosfibrer,
flätade och även impregnerade, syntetfibrer eller konstfilament eller monofiöverdragna eller belagda med gum- lament
mi eller plast eller försedda med
hölje av gummi eller plast

5609

Varor av garn, remsor o.d. enligt Tillverkvning baserad på fibrer, kokosfibrer,
nr 5404 eller 5405, eller av surr- syntetfibrer eller konstfilament eller monofiningsgarn eller tågvirke inte nämnda lament
eller inbegripna någon annanstans

5704

Mattor och annan golvbeläggning av Tillverkning baserad på fibrer
filt, inte tuftade eller flockade, även
konfektionerade

Kapitel 58

Speciella vävnader; tuftade dukvaror
av textilmaterial, spetsar, tapisserier,
snörmakeriarbeten, broderier:
— broderier som längdvara eller i Tillverkning där materialets värde inte överform av motiv (KN-nr 5810)
skrider 50 % av den färdiga varans pris fritt
fabrik
— tryckta eller färgade

Tillverkning baserad på garn
eller
Tryckning eller färgning av oblekta eller
blekta vävnader, filt eller bondad duk, åtföljd
av förberednings- eller färdigställningsoperationer (1) (2)

— impregnerade, överdragna eller Tillverkning baserad på oblekta vävnader, filt
belagda
eller bondad duk
— andra

Tillverkning baserad på garn

5901

Textilvävnader överdragna med Tillverkning baserad på oblekta vävnader
gummi arabicum e.d. eller med
stärkelseprodukter, av sådana slag
som används till bokpärmar o.d.;
kalkerväv; preparerad målarduk;
kanfas och liknande styva textilvävnader av sådana slag som används
till hattstommar

5902

Kordväv av högstyrkegarn av nylon Tillverkning baserad på garn
eller andra polyamider, polyestrar
eller viskos

5903

Textilvävnader, impregnerade, över- Tillverkning baserad på oblekta vävnader
dragna, belagda eller laminerade
med plast, andra än vävnader enligt
KN-nr 5902
eller
Tryckning eller färgning av oblekta eller
förblekta vävnader, åtföljd av förberedningseller färdigställningsoperationer (1) (2)

5904

Linoleummattor o.d., även tillskurna Tillverkning baserad på oblekta vävnader, filt
stycken; golvbeläggning bestående eller bondad duk
av en textilbotten med överdrag eller
beläggning, även tillskurna stycken

5905

Textiltapeter

Tillverkning baserad på oblekta vävnader
eller
Tryckning eller färgning av oblekta eller
förblekta vävnader, åtföljd av förberedningseller färdigställningsoperationer (1) (2)
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(1)

(2)

(3)

5906

Gummibehandlade textilvävnader, Tillverkning baserad på blekta stickade eller
andra än vävnader enligt KN-nr 5902 virkade vävnader, eller från andra oblekta
vävnader

5907

Textilvävnader med annan impreg- Tillverkning baserad på oblekta vävnader
nering, annat överdrag eller annan
beläggning; målade teaterkulisser,
ateljéfonder o.d., av textilvävnad
eller
Tryckning eller färgning av oblekta eller
förblekta vävnader, åtföljd av förberedningseller färdigställningsoperationer (1) (2)

5908

Vekar av vävt, flätat eller stickat Tillverkning baserad på garn
textilmaterial, för lampor, kaminer,
tändare, ljus o.d.; glödstrumpor och
rundstickad glödstrumpsväv, även
impregnerade

5909

Brandslangar och liknande slangar Tillverkning baserad på garn eller fibrer
av textilmaterial, även med invändig
beläggning, armering eller tillbehör
av annat material

5910

Drivremmar eller transportband av Tillverkning baserad på garn eller fibrer
textilmaterial, även förstärkta med
metall eller annat material

5911

Produkter och artiklar av textilmaterial, för tekniskt bruk, specificerade
i anm. 7 till kapitel 59 i Kombinerade nomenklaturen
— polerskivor eller ringar andra Tillverkning baserad på garn, avfallsvävnader
än av filt
eller lump enligt nr 6310
— andra

Kapitel 60

Kapitel 61

Dukvaror av trikå
— tryckta eller färgade

Tillverkning baserad på garn
eller
tryckning eller färgning av oblekta eller
förblekta vävnader, åtföljd av förberedningseller färdigställningsoperationer (1) (2)

— andra

Tillverkning baserad på garn

Kläder och tillbehör till kläder, av
trikå
—

erhållna genom att sy, eller Fullständig konfektionering (4)
sammanfoga på annat sätt, två
eller flera stycken av trikå som
antingen har tillskurits eller
erhållits tillskurna

— andra
ex Kapitel 62

Tillverkning baserad på garn eller fibrer

Tillverkning baserad på garn

Kläder och tillbehör till kläder, av
annan textilvara än trikå utom sådana enligt nr 6213 och 6214, för vilka
bestämmelserna anges nedan
— slutförda eller fullständiga

Fullständig konfektionering (4)
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(1)

ex Kapitel 62
(forts.)
6213
och
6214

6301ex 6306
(forts.)

(2)

— inte slutförda eller fullständiga

(3)

Tillverkning baserad på garn

Näsdukar, sjalar, scarfar, halsdukar,
mantiljer, slöjor o.d.
— broderade

Tillverkning baserad på garn
eller
tillverkning baserad på obroderad vävnad,
förutsatt att värdet av den använda obroderade vävnaden inte överstiger 40 % av den
färdiga varans pris fritt fabrik

— andra

Tillverkning baserad på garn

Res- och sängfiltar; sänglinne,
bordslinne, toaletthanddukar och
kökshanddukar; gardiner (inklusive
draperier) och rullgardiner; gardinkappor och sängomhängen; andra
inredningsartiklar (andra än sådana
enligt nr 9494); säckar och påsar av
sådana slag som används för förpackning av varor; presenningar,
markiser och campingutrustning
— av filt eller bondad duk:
— inte impregnerad, överdragen, Tillverkning baserad på fibrer
belagd eller laminerad
—

impregnerad, överdragen, be- Impregnering, överdragning, beläggning eller
lagd eller laminerad
laminering av filt eller bondad duk, oblekt (4)

— andra:
— av trikå
— obroderad

Fullständig konfektionering (5)

— broderad

Fullständig konfektionering (5)
eller
tillverkning baserad på obroderad trikå,
förutsatt att värdet av den använda obroderade trikån inte överstiger 40 % av den färdiga
varans pris fritt fabrik

— inte av trikå
— obroderad

Tillverkning baserad på garn

— broderad

Tillverkning baserad på garn,eller
tillverkning baserad på obroderad vävnad,
förutsatt att värdet av den obroderade vävnaden inte överstiger 40 % av den färdiga
varans pris fritt fabrik
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(1)

6307

(2)

Andra konfektionerade artiklar (inbegripet tillskärningsmönster), utom
för solfjädrar och handskärmar, icke
mekaniska, ramar och handtag till
dessa och delar av sådana ramar och
handtag:
—

6308

(3)

Skurtrasor, disktrasor, damm- Tillverkning baserad på garn
handdukar och liknande

— andra

Framställning vid vilken materialens värde
inte överstiger 40 % av den färdiga varans
pris fritt fabrik

Satser bestående av vävnadsstycken
och garn, med eller utan tillbehör,
avsedda för tillverkning av mattor,
tapisserier, broderade borddukar eller servetter eller liknande artiklar av
textilmaterial samt föreliggande i
detaljhandelsförpackningar

Införlivande i en sats av vilken det sammanlagda värdet av alla icke-ursprungsartiklar
inte överstiger 25 % av satsens pris fritt
fabrik

(1) Se inledande anmärkning 7.1 i bilaga 9.
(2) För att betraktas som bearbetning eller behandling som ger ursprungsstatus skall emellertid termotryckning
åtföljas av tryckning av överföringspapperet.

(3) Se inledande anmärkning 7.3 i bilaga 9.
(4) Se inledande anmärkning 7.2 i bilaga 9.
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BILAGA 11
FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLING ELLER BEARBETNING SOM SKALL UTFÖRAS
PÅ ICKE-URSPRUNGSMATERIAL FÖR ATT DE FRAMSTÄLLDA VARORNA SKALL
KUNNA FÅ URSPRUNGSSTATUS
Andra produkter än textilier och textilartiklar enligt avsnitt 11

KN-nummer

Varubeskrivning

Behandling eller bearbetning av icke-ursprungsmaterial, som tilldelar varorna ursprungsstatus

(1)

(2)

(3)

0201

Kött av nötkreatur eller andra ox- Slakt, föregången av en gödningsperiod på
djur, färskt eller kylt
minst tre månader (1)

0202

Kött av nötkreatur eller andra ox- Slakt, föregången av en gödningsperiod på
djur, fryst
minst tre månader (1)

0203

Griskött, färskt, kylt eller fryst

0204

Kött av får eller get, färskt, kylt eller Slakt, föregången av en gödningsperiod på
fryst
minst två månader (1)

0205

Kött av häst, åsna, mula eller Slakt, föregången av en gödningsperiod på
mulåsna, färskt, kylt eller fryst
minst tre månader (1)

0206

Ätbara slaktbiprodukter av nötkrea- Slakt, föregången av en gödningsperiod på
tur, andra oxdjur, svin, får, get, häst, minst tre månader, eller två månader för svin,
åsna, mula eller mulåsna, färska, får eller get (1)
kylda eller frysta

ex 0408

Fågelägg utan skal, torkade, och Torkning (efter knäckning och delning, om så
äggula, torkad
är tillämpligt) av
— fågelägg med skal, färska eller konserverade, enligt KN-nr ex 0407
— fågelägg utan skal, andra än torkade,
enligt KN-nr ex 0408
— äggvitor, andra än torkade, enligt
nr ex 0408

ex 1404

Bomullslinters, blekta

Slakt, föregången av en gödningsperiod på
minst två månader (1)

Tillverkning baserad på råbomull vars värde
inte överstiger 50 % av den färdiga varans
pris från fabrik
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KN-nummer

Varubeskrivning

Behandling eller bearbetning av icke-ursprungsmaterial som tilldelar varorna ursprungsstatus

(1)

(2)

(3)

ex 2009

Druvsaft (inbegripet druvmust), Tillverkning baserad på druvmust
ojäst och utan tillsats av alkohol,
även med tillsats av socker eller
annat sötningsmedel

ex 2204

Vin av färska druvor, avsett för Tillverkning baserad på vin av färska druvor
framställning av vermouth, innehållande tillsatt must till färska druvor,
även koncentrerad, eller alkohol

KN-nummer

Varubeskrivning

Behandling eller bearbetning av icke-ursprungsmaterial som tilldelar varorna ursprungsstatus

(1)

(2)

(3)

ex 2205

Vermouth

ex 3401

Filt och bondad duk, impregnerad, Framställning av filt eller bondad duk
överdragen eller belagd med såpa
eller rengöringsmedel

ex 3405

Filt och bondad duk, impregnerad, Tillverkning baserad på filt eller bondad duk
överdragen eller belagd med putsoch polermedel, för skodon, möbler,
golv, karosserier, glas eller metall,
skurpasta och skurpulver och liknande preparat

ex 3502

Torkat äggalbumin

Torkning (efter knäckning och delning om så
är tillämpligt) av
— fågelägg med skal, färska eller konserverade, enligt KN-nr ex 0407
— fågelägg, utan skal, andra än torkade,
enligt KN-nr ex 0408 eller
— äggvitor, andra än torkade, enligt
nr ex 3502

ex 4203

Kläder av läder eller konstläder

Sömnad eller sammansättning av två eller
flera bitar av läder eller konstläder

ex 4910

Almanackor av alla slag, av kera- Dekorering av den berörda keramiska artimiskt material tryckta, inbegripet keln, förutsatt att denna dekorering har
almanacksklockor, dekorerade
resulterat i klassificering av de erhållna
varorna enligt ett annat nummer än det som
omfattar de använda varorna

64016405

ex 6911ex 6913

Framställning av vin av färska druvor innehållande eller inte innehållande must av
färska druvor, koncentrerad eller inte, eller
alkohol, enligt nr 2204

Skodon

Tillverkning baserad på material enligt vilket
nummer som helst med undantag för sammansättning av överdelar med innersulor
eller med andra suldelar enligt KN-nr 6406

Bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar och toalettartiklar av
keramiskt material; statyetter och
andra prydnadsföremål av keramiskt
material; dekorerade

Dekorering av den berörda keramiska artikeln, förutsatt att denna dekorering har
resulterat i klassificering av de erhållna
varorna enligt ett annat nummer än det som
omfattar de använda varorna

1993R2454 — SV — 01.07.2000 — 003.001 — 346
!B

(1)

(2)

(3)

ex 7117

Oäkta smycken av keramik, dekore- Dekorering av den berörda keramiska artirade
keln, förutsatt att denna dekorering har
resulterat i klassificering av de erhållna
varorna enligt ett annat nummer än det som
omfattar de använda varorna

ex 8482

Kullager, rullager eller nållager, Sammansättning, föregången av värmebehandling, slipning och polering av de inre
sammansatta (2)
och yttre ringarna

ex 8520

Bandspelare, även innehållande an- Framställning där den värdestegring som
ordning för ljudåtergivning
erhållits genom sammansättningen och, om
så är tillämpligt, genom insättning av delar
som har sitt ursprung i sammansättningslandet, utgör minst 45% av den färdiga varans
pris från fabrik.
Om 45%-regeln inte uppfylls, skall apparaten
anses ha sitt ursprung i ursprungslandet för
de delar vars pris från fabrik utgör mer än
35% av apparatens pris från fabrik.
Om 35%-regeln uppfylls i två länder, skall
apparaten anses ha sitt ursprung i ursprungslandet för de delar som utgör den större
procentuella andelen av värdet.

ex 8523 20 90

Oinspelade 3,5-tums magnetiska
mikrodisketter, förformaterade eller
ej och med eller utan analog signal
inspelad för kontroll av kvaliteten på
diskens beläggning.

ex 8527

Rundradiomottagare, även med in- Framställning där den värdestegring som
byggd utrustning för inspelning och erhållits genom sammansättningen och, om
återgivning av ljud eller inbyggd så är tillämpligt, genom insättning av delar
klocka
som har sitt ursprung i sammansättningslandet, utgör minst 45% av den färdiga varans
pris från fabrik.
Om 45%-regeln inte uppfylls, skall apparaten
anses ha sitt ursprung i ursprungslandet för
de delar vars pris fritt fabrik utgör mer än
35% av apparatens pris från fabrik.
Om 35%-regeln uppfylls i två länder, skall
apparaten anses ha sitt ursprung i ursprungslandet för de delar som utgör den större
procentuella andelen av värdet.

ex 8528

Televisionsmottagare (med undantag
av videotuner, televisionsprojekteringsutrustning och videomonitorer),
även med inbyggd rundradiomottagare och inbyggd utrustning för
inspelning och återgivning av videosignaler

!M10
Montering av disketten (inbegripet isättning
av magnetdisken och montering av höljet)
samt tillverkning av: antingen magnetdisken
(inklusive polering) eller över- och underdel
till höljet.
Om varken disken eller över- och underdelen
till höljet har tillverkats i det land där
monteringen av disketten äger rum, skall
disketterna tilldelas ursprung i det land där de
delar som motsvarar den största procentuella
andelen av priset fritt fabrik har sitt ursprung.
Enbart emballering och montering av disketten (inbegripet isättning av magnetdisken
och montering av höljet) skall inte tilldela
varorna ursprungsstatus.

!B

Framställning där den värdestegring som
erhållits genom sammansättningen och, om
så är tillämpligt, genom insättning av delar
som har sitt ursprung i sammansättningslandet, utgör minst 45 % av den färdiga
varans pris fritt fabrik.
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(1)

(2)

ex 8528 (forts.)

ex 8542

(3)

Om 45%-regeln inte uppfylls, skall apparaten
anses ha sitt ursprung i ursprungslandet för
de delar vars pris fritt fabrik utgör över 35%
av apparatens pris fritt fabrik.
Om 35%-regeln uppfylls i två länder, skall
apparaten anses ha sitt ursprung i ursprungslandet för de delar som utgör den större
procentuella andelen av värdet
Integrerade kretsar

Diffusionsoperationen (då integrerade kretsar
skapas på en halvledare genom selektivt
införande av ett lämpligt dopingmedel)

KN-nummer

Varubeskrivning

Behandling och bearbetning av på icke-ursprungsmaterial som inte tilldelar varorna ursprungsstatus

(1)

(2)

(3)

ex 9009

Fotokopieringsapparater med optiskt Sammansättning av fotokopieringsapparaten
system eller av kontakttyp
samt framställning av ledningar, trumma,
rullar, sidoplattor, rullager, skruvar och muttrar

KN-nummer

Varubeskrivning

Behandling och bearbetning av icke-ursprungsmaterial som tilldelar varorna ursprungsstatus

(1)

(2)

(3)

ex 9113

Urarmband och delar till urarmband, Framställning vid vilken värdet av de anav textil
vända materialen inte överskrider 40 % av
varans pris fritt fabrik

ex 9401 och
ex 9403

Sittmöbler (andra än möbler enligt
KN-nr 9402), även bäddbara, och
andra möbler och delar av möbler av
keramiskt material, dekorerade

ex 9405

Belysningsarmatur och andra belys- Dekorering av den berörda artikeln, förutsatt
ningsartiklar, inbegripet strålkastare att genom denna dekorering varorna får en
och spotlights och delar till dessa, annan klassificering än de använda varorna
inte nämnda eller inbegripna någon
annanstans, dekorerade ljusskyltar,
namnplåtar med belysning o.d. med
fast ljuskälla samt delar till sådana
artiklar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans av keramiskt
material, dekorerade

Dekorering av den berörda artikeln, förutsatt
att genom denna dekorering de keramiska
varorna får en annan klassificering än de
använda varorna

(1) Om dessa villkor inte uppfylls skall köttet el. slaktbiprodukterna anses ha sitt ursprung i det land där de djur från
vilka varorna har erhållits göddes eller vistades den längsta tiden.

(2) Termen sammansatta inbegriper delvis sammansatta men utesluter delar som inte har sammansatts
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BILAGA 14
INLEDANDE ANMÄRKNINGAR TILL FÖRTECKNINGEN I BILAGA 15
Anmärkning 1:
I förteckningen anges de krav som gäller för alla produkter för att de skall anses
tillräckligt bearbetade eller behandlade i den mening som avses i artiklarna 69 och
100.
Anmärkning 2:
2.1

I förteckningens två första kolumner beskrivs den framställda produkten.
Den första kolumnen innehåller det tulltaxe- eller kapitelnummer som
används i Harmoniserade systemet och den andra kolumnen innehåller den
varubeskrivning som används i det systemet för detta tulltaxenummer eller
kapitel. För varje post i de första två kolumnerna finns en regel angiven i
kolumn 3 eller 4. Om en post i den första kolumnen föregås av ordet ”ex”,
betyder detta att reglerna i kolumn 3 eller 4 endast gäller för den del av
numret eller kapitlet som anges i kolumn 2.

2.2

Om flera tulltaxenummer grupperats tillsammans i kolumn 1, eller ett
kapitelnummer angivits och beskrivningen av produkterna i kolumn 2 därför
angivits i allmänna termer, gäller de motsvarande reglerna i kolumn 3 eller 4
för alla produkter som enligt Harmoniserade systemet klassificeras enligt de
olika numren i kapitlet eller enligt något av de tulltaxenummer som är
grupperade i kolumn 1.

2.3

Om olika regler i förteckningen gäller för olika produkter inom samma
tulltaxenummer, innehåller varje strecksats beskrivningen av den del av
tulltaxenumret för vilken bredvidstående regel i kolumn 3 eller kolumn 4
gäller.

2.4

Om en regel anges både i kolumn 3 och 4 för en post i de två första
kolumnerna, kan exportören välja mellan den regel som anges i kolumn 3
och den som anges i kolumn 4. Om ingen ursprungsregel anges i kolumn 4,
måste den regel som anges i kolumn 3 tillämpas.

Anmärkning 3:
3.1

Bestämmelserna i artiklarna 69 och 100 om produkter som erhållit
ursprungsstatus och som används vid tillverkningen av andra produkter
gäller oavsett om denna status erhållits i den fabrik där dessa produkter
används eller i en annan fabrik i ett förmånsland eller förmånsrepublik eller i
gemenskapen.
Exempel:
En motor enligt tulltaxenummer 8407, för vilken regeln anger att värdet av
det icke-ursprungsmaterial som ingår inte får överstiga 40 % av priset fritt
fabrik, är tillverkad av ”smidda, halvfärdiga produkter av annat legerat stål”,
tulltaxenummer ex 7224.
Om detta smide har smitts i ett förmånsland eller förmånsrepublik av ett göt
med icke-ursprungsstatus, har det redan fått ursprungsstatus med stöd av
regeln för tulltaxenummer ex 7224 i förteckningen. Smidet kan då räknas
som ursprungsprodukt vid beräkningen av värdet på motorn, oberoende av
om det framställts i samma fabrik eller i en annan fabrik i ett förmånsland
eller förmånsrepublik. Värdet av götet med icke-ursprungsstatus skall därför
inte räknas med när värdet av icke-ursprungsmaterial som använts läggs
samman.

3.2

Regeln i förteckningen anger den minsta bearbetning eller behandling som
fordras och ytterligare bearbetning eller behandling ger också ursprungsstatus. Däremot kan utförandet av mindre bearbetning eller behandling inte
ge ursprungsstatus. Således gäller att om en regel fastslår att icke-ursprungsmaterial i ett visst tillverkningsstadium får användas, är användning av
sådana material i ett tidigare tillverkningsstadium tillåten medan användningen av sådana material i ett senare tillverkningsstadium inte är tillåten.

3.3

Utan att det påverkar anmärkning 3.2 kan, om en regel anger att ”material
enligt vilket tulltaxenummer som helst” får användas, material med samma
nummer som produkten också användas, dock med förbehåll för alla
särskilda begränsningar som också kan ingå i regeln. Uttrycket ”tillverkning
från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, även andra material
med tulltaxenummer …” innebär däremot att endast material som
klassificerats under samma nummer som en produkt med en annan
varubeskrivning än den som anges för produkten i kolumn 2 får användas.
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3.4

Om en regel i förteckningen anger att en produkt får tillverkas av mer än ett
material, innebär detta att vilket eller vilka som helst av dessa material får
användas. Det krävs inte att alla material används.
Exempel:
Regeln för vävnader enligt tulltaxenummer 5208 — 5212 anger att naturliga
fibrer får användas och att bl.a. kemiska material också får användas. Denna
regel innebär inte att både naturfibrer och kemiska material måste användas.
Det är möjligt att använda det ena eller det andra av dessa material eller
båda.

3.5

Om en regel i förteckningen anger att en produkt måste tillverkas av ett
särskilt material, hindrar villkoret självklart inte användning av andra
material som på grund av sin beskaffenhet inte kan uppfylla det villkoret (se
också anmärkning 6.2 nedan i samband med textilier).
Exempel:
Regeln för livsmedelsberedningar enligt nr 1904, som uttryckligen utesluter
användning av spannmål eller av produkter härledda från spannmål, hindrar
inte användning av mineralsalter, kemikalier och andra tillsatsämnen som
inte har framställts av spannmål.
Detta gäller dock inte produkter vilka, trots att de inte kan tillverkas av det
särskilda material som anges i förteckningen, kan tillverkas av material av
samma slag på ett tidigare tillverkningsstadium.
Exempel:
I fråga om ett klädesplagg enligt ex kapitel 62 tillverkat av bondad duk är
det, om endast garn som utgör icke-ursprungsprodukt är tillåtet för detta
slags plagg, inte möjligt att utgå från bondad duk, även om bondad duk
normalt inte kan tillverkas av garn. I sådana fall skulle utgångsmaterialet
normalt vara i stadiet före garnstadiet, dvs. fiberstadiet.

3.6

Om två eller flera procentsatser anges i en regel i förteckningen för det
högsta värdet för icke-ursprungsmaterial som kan användas, får dessa
procentsatser inte läggas samman. Värdet av allt icke-ursprungsmaterial som
används får med andra ord aldrig överstiga den högsta av de angivna
procentsatserna. Dessutom får de enskilda procentsatserna för de särskilda
material som de är tillämpliga på inte överskridas.

Anmärkning 4:
4.1

Begreppet ”naturfibrer” används i förteckningen för att ange andra fibrer än
konst- eller syntetfibrer. Det är begränsat till stadiet innan spinningen äger
rum, inklusive avfall, och inbegriper, om inte annat anges, även sådana
fibrer som har kardats, kammats eller beretts på annat sätt, men inte
spunnits.

4.2

Begreppet ”naturfibrer” inbegriper tagel enligt nr 0503, natursilke enligt nr
5002 och 5003 samt ullfibrer, fina eller grova djurhår enligt nr 5101 —
5105, bomullsfibrer enligt nr 5201 — 5203 och andra vegetabiliska fibrer
enligt nr 5301 — 5305.

4.3

Begreppen ”textilmassa”, ”kemiska material” och ”material för papperstillverkning” används i förteckningen för att ange de material som inte
klassificeras enligt kapitel 50 — 63 och som kan användas för tillverkning
av konst-, syntet- eller pappersfibrer eller pappersgarn.

4.4

Begreppet ”konststapelfibrer” används i förteckningen för att ange
fiberkabel av syntetfilament eller av regenatfilament, stapelfibrer eller
avfall enligt nr 5501 — 5507.

Anmärkning 5:
5.1

Om det i fråga om en viss produkt i förteckningen görs en hänvisning till
denna anmärkning, skall inte villkoren i kolumn 3 i förteckningen tillämpas
på grundtextilmaterial som används vid tillverkning av denna produkt, som
sammanlagt utgör 10 procent eller mindre av totalvikten på alla de
grundtextilmaterial som har använts (se också anmärkning 5.3 och 5.4
nedan).

5.2

Den tolerans som nämns i anmärkning 5.1 gäller emellertid endast för
blandprodukter som har tillverkats av två eller flera grundtextilmaterial.
Följande är grundtextilmaterial:
— Silke.
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— Ull.
— Grova djurhår.
— Fina djurhår.
— Tagel.
— Bomull.
— Material för papperstillverkning och papper.
— Lin.
— Mjukhampa.
— Jute och andra bastfibrer för textilt ändamål.
— Sisal och andra textilfibrer från växter av släktet Agave.
— Kokosfibrer, manillahampa, rami och andra vegetabiliska textilfibrer.
— Syntetiska konstfilament.
— Regenatkonstfilament.
— Elektriskt ledande fibrer.
— Syntetiska konststapelfibrer av polypropen.
— Syntetiska konststapelfibrer av polyester.
— Syntetiska konststapelfibrer av polyamid.
— Syntetiska konststapelfibrer av polyakrylnitril.
— Syntetiska konststapelfibrer av polyimid.
— Syntetiska konststapelfibrer av polytetrafluoretylen.
— Syntetiska konststapelfibrer av polyfenylensulfid.
— Syntetiska konststapelfibrer av polyvinylklorid.
— Andra syntetiska konststapelfibrer.
— Regenatkonststapelfibrer av viskos.
— Andra regenatkonststapelfibrer.
— Garn av segmenterad polyuretan med mjuka segment av polyeter, även
överspunnet.
— Garn av segmenterad polyuretan med mjuka segment av polyester, även
överspunnet.
— Produkter enligt nr 5605 (metalliserat garn) som innehåller remsor som
utgörs av en kärna, bestående av antingen aluminiumfolie eller av
plastfilm med eller utan överdrag av aluminiumpulver, med en bredd
som inte överstiger 5 mm, och som är sammanfogad mellan två
plastfilmer med hjälp av genomskinligt eller färgat klister.
— Andra produkter enligt nr 5605.
Exempel:
Ett garn enligt nr 5205 tillverkat av bomullsfibrer enligt nr 5203 och
syntetstapelfibrer enligt nr 5506 är ett blandgarn. Därför får syntetstapelfibrer som inte uppfyller ursprungsreglerna (vilka kräver tillverkning
från kemiska material eller textilmassa) användas upp till 10 procent av
garnets vikt.
Exempel:
En vävnad av ull enligt nr 5112 tillverkad av ullgarn enligt nr 5107 och garn
av syntetiska stapelfibrer enligt nr 5509 är en blandväv. Därför får syntetiskt
garn som inte uppfyller ursprungsreglerna (vilka kräver tillverkning från
kemiska material eller textilmassa) eller garn av ull som inte uppfyller
ursprungsreglerna (vilka kräver tillverkning från naturfibrer, inte kardade
eller kammade eller på annat sätt förberedda för spinning) eller en
kombination av dessa två användas om deras sammanlagda vikt utgör högst
10 procent av vävens vikt.

1993R2454 — SV — 01.07.2000 — 003.001 — 356
!M18
Exempel:
En tuftad dukvara av textilmaterial enligt nr 5802 tillverkad av bomullsgarn
enligt nr 5205 och bomullsväv enligt nr 5210 är en blandprodukt endast om
bomullsväven själv är en blandväv framställd av garn som klassificeras
enligt två skilda tulltaxenummer, eller om de använda bomullsgarnerna
själva utgör blandningar.
Exempel:
Om den tuftade dukvaran av textilmaterial vore tillverkad av bomullsgarn
enligt nr 5205 och syntetisk väv enligt nr 5407 är de använda garnerna
självklart två skilda grundtextilmaterial och den tuftade dukvaran av
textilmaterial är följaktligen en blandprodukt.
5.3

I fråga om produkter som innehåller ”garn av segmenterad polyuretan med
mjuka segment av polyeter, även överspunnet” är denna tolerans 20 procent
för sådant garn.

5.4

I fråga om produkter som innehåller ”remsor som utgörs av en kärna,
bestående av antingen aluminiumfolie eller av plastfilm med eller utan
överdrag av aluminiumpulver, med en bredd som inte överstiger 5 mm, och
som är sammanfogad mellan två plastfilmer med hjälp av klister”, är denna
tolerans 30 procent för sådana remsor.

Anmärkning 6:
6.1

I fråga om de textilprodukter som i förteckningen är märkta med en fotnot
som hänvisar till denna anmärkning, får textilmaterial, med undantag av
foder och mellanfoder, vilka inte uppfyller regeln i kolumn 3 i förteckningen
för de berörda färdiga produkterna användas, om de klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än produkten och deras värde inte överstiger 8 procent
av produktens pris fritt fabrik.

6.2

Utan att det påverkar anmärkning 6.3 får material som inte klassificeras
enligt kapitlen 50 — 63 användas fritt vid tillverkning av textilprodukter,
oavsett om de innehåller textilmaterial.
Exempel:
Om en regel i förteckningen föreskriver att garn måste användas för en viss
textilvara, t.ex. byxor, hindrar inte detta användning av metallföremål som
t.ex. knappar, eftersom knappar inte klassificeras enligt kapitlen 50 — 63.
Av samma skäl utgör blixtlås inget hinder även om blixtlås normalt
innehåller textilmaterial.

6.3

Då en procentregel gäller, måste hänsyn tas till värdet av de material som
inte är klassificerade enligt kapitlen 50 — 63 vid beräkningen av värdet av
ingående icke-ursprungsmaterial.

Anmärkning 7:
7.1

(1 )

Med ”särskild process” enligt numren ex 2707, 2713 — 2715, ex 2901,
ex 2902 och ex 3403 avses följande:
a)

Vakuumdestillation.

b)

Omfattande fraktionerad omdestillation (1).

c)

Krackning.

d)

Reformering.

e)

Extraktion med selektiva lösningsmedel.

f)

Den process som omfattar alla följande behandlingar: behandling med
koncentrerad svavelsyra, oleum (rykande svavelsyra) eller svaveltrioxid
och efterföljande neutralisering med alkali samt blekning och rening
med naturligt aktiva jordarter, aktiverade jordarter, aktiverat kol eller
bauxit.

g)

Polymerisering.

h)

Alkylering.

i)

Isomerisering.

Se kompletterande anmärkning 4 b till kapitel 27 i Kombinerade nomenklaturen.
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7.2

Med ”särskild process” enligt nr 2710, 2711 och 2712 avses följande:
a)

Vakuumdestillation.

b)

Omfattande fraktionerad omdestillation (1).

c)

Krackning.

d)

Reformering.

e)

Extraktion med selektiva lösningsmedel.

f)

Den process som omfattar alla följande behandlingar: behandling med
koncentrerad svavelsyra, oleum (rykande svavelsyra) eller svaveltrioxid
och efterföljande neutralisering med alkali samt blekning och rening
med naturligt aktiva jordarter, aktiverade jordarter, aktiverat kol eller
bauxit.

g)

Polymerisering.

h)

Alkylering.

ij) Isomerisering.
k)

Endast för tungoljor enligt nr ex 2710: avsvavling med hydrogen om de
bearbetade produkternas svavelinnehåll reduceras med minst 85 procent
(ASTM D 1266—59 T metoden).

l)

Endast för produkter enligt nr 2710: avparaffinering på annat sätt än
genom enkel filtrering.

m) Endast för tungoljor enligt nr ex 2710: hydrogenbehandling, annan än
avsvavling, vid vilken hydrogen vid ett tryck över 20 bar och en
temperatur över 250 °C aktivt deltar i en kemisk reaktion med hjälp av
en katalysator. Efterföljande hydrering av smörjoljor enligt nr ex 2710
(t.ex. hydrofinishing eller avfärgning) för att framför allt förbättra färg
eller stabilitet skall emellertid inte räknas som en särskild process.

7.3

(1 )

n)

Endast för eldningsoljor enligt nr ex 2710: atmosfärisk destillation om
mindre än 30 volymprocent destillat (inklusive destillationsförluster)
erhålls vid 300 °C enligt ASTM D 86 metoden.

o)

Endast för andra tungoljor än dieselbrännoljor och eldningsoljor enligt
nr ex 2710: bearbetning genom elektrisk högfrekvensurladdning.

I fråga om tulltaxenumren ex 2707, 2713 — 2715, ex 2901, ex 2902 och
ex 3403 skall enkel behandling såsom rengöring, dekantering, avsaltning,
vattenseparering, filtrering, färgning, märkning, uppnående av viss svavelhalt genom blandning av produkter med olika svavelhalt eller någon
kombination av dessa eller liknande behandlingar inte medföra ursprungsstatus.

Se kompletterande anmärkning 4 b till kapitel 27 i Kombinerade nomenklaturen.
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BILAGA 15
FÖRTECKNING ÖVER BEARBETNING ELLER FÖRÄDLING SOM SKALL UTFÖRAS PÅ ICKE-URSPRUNGSMATERIAL FÖR ATT DEN TILLVERKADE PRODUKTEN SKALL FÅ URSPRUNGSSTATUS

HS-nr

Produktbeskrivning

(1)

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial som ger ursprungsstatus
(3),

eller

Kapitel 1

Levande djur

Kapitel 2

Kött och andra ätbara djurdelar Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitlen 1
och 2 skall vara helt framställt

Kapitel 3

Fisk samt kräftdjur, blötdjur och Tillverkning vid vilken allt anandra ryggradslösa vattendjur
vänt material enligt kapitel 3
skall vara helt framställt

ex Kapitel 4

0403

Mejeriprodukter; fågelägg; naturlig honung; ätbara produkter
av animaliskt ursprung, inte
nämnda eller inbegripna någon
annanstans; med undantag av
följande:
Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil,
yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och
grädde, även koncentrerade,
försatta med socker eller annat
sötningsmedel, smaksatta eller
innehållande frukt, bär, nötter
eller kakao

Alla djur enligt kapitel 1 som
använts skall vara helt framställda

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 4
skall vara helt framställt

Tillverkning vid vilken
— allt använt material enligt
kapitel 4 skall vara helt
framställt,
— all använd frukt- och bärsaft (utom saft av ananans,
lime eller grapefrukt) enligt
nr 2009 skall vara helt
framställd, och
— värdet av använt material
enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens
pris fritt fabrik

ex Kapitel 5

Produkter av animaliskt ur- Tillverkning vid vilken allt ansprung, inte nämnda eller inbe- vänt material enligt kapitel 5
gripna någon annanstans; med skall vara helt framställt
undantag av följande:

ex 0502

Borst och andra hår av svin, Rengöring, desinficering, sortebearbetade
ring och uträtning av borst och
andra hår

Kapitel 6

Levande träd och andra levande Tillverkning vid vilken
växter; lökar, rötter o.d.; — allt använt material enligt
snittblommor och snittgrönt
kapitel 6 skall vara helt
framställt, och
— värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av
produktens pris fritt fabrik

Kapitel 7

Grönsaker samt vissa ätbara Tillverkning vid vilken allt anrötter och stam- eller rotknölar vänt material enligt kapitel 7
skall vara helt framställt

Kapitel 8

Ätbar frukt samt ätbara bär och Tillverkning vid vilken
nötter; skal av citrusfrukter eller — all använd frukt och alla
meloner
använda bär och nötter
skall vara helt framställda,
och
— värdet av använt material
enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens
pris fritt fabrik

ex Kapitel 9

Kaffe, te, matte och kryddor; Tillverkning vid vilken allt anmed undantag av följande:
vänt material enligt kapitel 9
skall vara helt framställt

(4)
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(1)

(2)

(3),

eller

0901

Kaffe, även röstat eller befriat Tillverkning utgående från mafrån koffein; skal och hinnor av terial enligt vilket tulltaxenumkaffe; kaffesurrogat innehållan- mer som helst
de kaffe, oavsett mängden

0902

Te även aromatiserat

ex 0910

Kapitel 10

ex Kapitel 11

ex 1106

Kryddblandningar

Spannmål

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst
Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst
Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 10
skall vara helt framställt

Produkter från kvarnindustrin; Tillverkning vid vilken använd
malt; stärkelse; inulin; veteglu- spannmål, grönsaker, ätbara rötten; med undantag av följande: ter och knölar enligt nr 0714
eller använda frukter skall vara
helt framställda
Mjöl och pulver av torkade och Torkning och malning av baljspritade baljväxtfrön enligt nr växtfrön enligt nr 0708
0713

Kapitel 12

Oljeväxtfrön och oljehaltiga Tillverkning vid vilken allt anfrukter; diverse andra frön och vänt material enligt kapitel 12
frukter; växter för industriellt skall vara helt framställt
eller medicinskt bruk; halm och
foderväxter

1301

Schellack o.d.; naturliga gum- Tillverkning vid vilken värdet
miarter, hartserm gummihartser av använt material enligt nr
och oleoresiner (t.ex. balsamer) 1301 inte överstiger 50 % av
produktens pris fritt fabrik
Växtsafter och växtextrakter;
pektinämnen, pektinater och
pektater; agar-agar samt annat
växtslem och andra förtjockningsmedel, även modifierade,
erhållna ur vegetabiliska produkter:
— Växtslem och andra för- Tillverkning utgående från icketjockningsmedel, modifie- modifierat växtslem och ickerade, erhållna ur vegetabi- modifierade förtjockningsmedel
liska produkter

1302

— Andra slag

Kapitel 14

ex Kapitel 15

1501

Tillverkning vid vilken värdet
av allt använt material inte
överstiger 50 % av produktens
pris fritt fabrik

Vegetabiliska flätningsmaterial; Tillverkning vid vilken allt anvegetabiliska produkter, inte vänt material enligt kapitel 14
nämnda eller inbegripna någon skall vara helt framställt
annanstans
Animaliska och vegetabiliska
fetter och oljor samt spaltningsprodukter av sådana fetter och
oljor; beredda ätbara fetter;
animaliska och vegetabiliska
vaxer; med undantag av följande:
Ister, annat svinfett och fjäderfäfett, annat än sådant enligt nr
0209 och 1503:
— Fett från ben eller avfall

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än
produkten

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst utom material
enligt nr 0203, 0206 eller 0207
eller ben enligt nr 0506

(4)
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(1)

(2)

(3),

eller

1501 (forts.)

— Annat

1502

Fetter av nötkreatur, andra oxdjur, får eller getter, andra än
sådana enligt nr 1503:
— Fett från ben eller avfall
Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material
enligt nr 0201, 0202, 0204 eller
0206 eller ben enligt nr 0506
— Andra
Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 2
skall vara helt framställt
Fetter och oljor av fisk eller
havsdäggdjur samt fraktioner av
sådana fetter eller oljor, även
raffinerade men inte kemiskt
modifierade:
— Fasta fraktioner
Tillverkning " C4 utgående
3 från material enligt vilket
tulltaxenummer som helst, även
annat material enligt nr 1504
— Andra slag
Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitlen 2
och 3 skall vara helt framställt
Raffinerad lanolin
Tillverkning utgående från ullfett enligt nr 1505
Andra animaliska fetter och
oljor samt fraktioner av sådana
fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade:
— Fasta fraktioner
Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, även andra
material enligt nr 1506
— Andra slag
Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 2
skall vara helt framställt
Vegetabiliska oljor och fraktioner av dessa oljor:
— Sojabönolja, jordnötsolja, Tillverkning vid vilken allt anpalmolja, kokosolja, palm- vänt material klassificeras enkärnolja och babassuolja, ligt ett annat tulltaxenummer än
tungolja, oiticicaolja, myr- produkten
tenvax, japanvax, jojobaolja
och oljor avsedda för tekniskt eller industriellt bruk,
med undantag av tillverkning av livsmedel

1504

ex 1505
1506

1507—
1515

Tillverkning utgående från kött
eller ätliga slaktbiprodukter av
svin enligt nr 0203 eller 0206
eller från kött och ätbara
slaktbiprodukter av fjäderfä enligt nr 0207

— Fasta fraktioner, utom av Tillverkning utgående från anjojobaolja
nat material enligt nr 1507 —
1515
— Andra slag
Tillverkning vid vilken allt använt vegetabiliskt material skall
vara helt framställt

(4)
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(1)

1516

1517

(2)

(3),

eller

Animaliska och vegetabiliska Tillverkning vid vilken
fetter och oljor samt fraktioner — allt använt material enligt
av sådana fetter eller oljor, som
kapitel 2 skall vara helt
helt eller delvis hydrerats, omframställt, och
förestrats (även internt) eller
— allt använt vegetabiliskt
elaidiniserats, även raffinerade
material skall vara helt
men inte vidare bearbetade
framställt. Material enligt
nr 1507, 1508, 1511 och
1513 får dock användas
Margarin; ätbara blandningar Tillverkning vid vilken
och beredningar av animaliska — allt använt material enligt
eller vegetabiliska fetter eller
kapitlen 2 och 4 skall vara
oljor eller av fraktioner av olika
helt framställt, och
fetter eller oljor enligt detta
— allt använt vegetabiliskt
kapitel, andra än ätbara fetter
material skall vara helt
och oljor samt fraktioner av
framställt. Material enligt
sådana fetter eller oljor enligt
nr 1507, 1508, 1511 och
nr 1516
1513 får dock användas

Kapitel 16

Beredningar av kött, fisk, kräft- Tillverkning utgående från djur
djur, blötdjur eller andra rygg- enligt kapitel 1.
radslösa vattendjur
Allt använt material enligt kapitel 3 måste vara helt framställt

ex Kapitel 17

Socker och sockerkonfektyrer; Tillverkning vid vilken allt anmed undantag av följande:
vänt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än
produkten
Socker från sockerrör eller Tillverkning vid vilken värdet
sockerbetor samt kemiskt ren av använt material enligt kapitel
sackaros, i fast form, med till- 17 inte överstiger 30 % av
sats av aromämnen eller färg- produktens pris fritt fabrik
ämnen

ex 1701

1702

ex 1703

1704

Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos, maltos, glukos
och fruktos, i fast form; sirap
och andra sockerlösningar utan
tillsats av aromämnen eller färgämnen; konstgjord honung,
även blandad med naturlig honung; sockerkulör:
— Kemiskt ren maltos eller Tillverkning utgående från mafruktos
terial enligt vilket tulltaxenummer som helst, även annat
material enligt nr 1702
— Annat socker i fast form Tillverkning vid vilken värdet
med tillsats av aromämnen av använt material enligt kapitel
eller färgämnen
17 inte överstiger 30 % av
produktens pris fritt fabrik
— Annat
Tillverkning vid vilken allt använt material skall vara helt
framställt
Melass erhållen vid utvinning Tillverkning vid vilken värdet
eller raffinering av socker, med av använt material enligt kapitel
tillsats av aromämnen eller färg- 17 inte överstiger 30 % av
ämnen
produktens pris fritt fabrik
Sockerkonfektyr (inbegripet vit Tillverkning vid vilken
choklad), inte innehållande ka- — allt använt material klaskao
sificeras enligt ett annat
tulltaxenummer än produkten, och
— värdet av använt material
enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens
pris fritt fabrik

(4)
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(1)

(2)

(3),

eller

Kapitel 18

Kakao och kakaoberedningar

1901

Maltextrakt; livsmedelsberedningar av mjöl, stärkelse eller
maltextrakt, som inte innehåller
kakao eller innehåller mindre än
40 viktprocent kakao beräknat
på helt avfettad bas, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; livsmedelsberedningar av varor enligt nr 0401 —
0404, som inte innehåller kakao
eller innehåller mindre än 5
viktprocent kakao beräknat på
helt avfettad bas, inte nämnda
eller inbegripna någon annanstans:
— Maltextrakt
Tillverkning utgående från
spannmål enligt kapitel 10
— Annat
Tillverkning vid vilken
— allt använt material klassificeras enligt ett annat
tulltaxenummer än produkten, och
— värdet av använt material
enligt vart och ett av kapitlen 4 och 17 inte överstiger
30 % av produktens pris
fritt fabrik
Pastaprodukter, såsom spagetti,
makaroner, nudlar, lasagne,
gnocchi, ravioli och cannelloni,
även kokta, fyllda (med kött
eller andra födoämnen) eller på
annat sätt beredda; couscous,
även beredd:
— Innehållande högst 20 vikt- Tillverkning vid vilken all anprocent kött, korv, slaktbi- vänd spannmål och produkter
produkter, fisk, kräftdjur därav (utom durumvete och
eller blötdjur
produkter därav) skall vara helt
framställda
— Innehållande mer än 20 Tillverkning vid vilken
viktprocent kött, korv, — all använd spannmål och
slaktbiprodukter, f isk,
produkter därav (utom dukräftdjur eller blötdjur
rumvete och produkter därav) skall vara helt framställda, och
— allt använt material enligt
kapitlen 2 och 3 skall vara
helt framställt
Tapioka och tapiokaersättning- Tillverkning utgående från maar, framställda av stärkelse, i terial enligt vilket tulltaxenumform av flingor, gryn o.d.
mer som helst, utom potatisstärkelse enligt nr 1108

1902

1903

Tillverkning vid vilken
— allt använt material klassificeras enligt ett annat
tulltaxenummer än produkten, och
— värdet av använt material
enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens
pris fritt fabrik

(4)
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(1)

1904

1905

ex Kapitel 20

ex 2001

(2)

(3),

eller

Livsmedelsberedningar erhållna Tillverkning
genom svällning eller rostning — utgående från material som
av spannmål eller spannmålsinte klassificeras enligt nr
produkter (t.ex. majsflingor);
1806,
spannmål, annan än majs, i
— vid vilken all använd
form av korn eller flingor eller
spannmål och allt använt
andra bearbetade korn (med
mjöl (utom durumvete och
undantag av mjöl), förkokt eller
produkter därav och majs
på annat sätt beredd, inte nämnd
av arten Zea indurata) skall
eller inbegripen någon annanvara helt framställda (1);
stans
— vid vilken värdet av använt
material enligt kapitel 17
inte överstiger 30 % av
produktens pris fritt fabrik
Bröd, kakor, kex och andra Tillverkning utgående från mabakverk, även innehållande ka- terial enligt vilket tulltaxenumkao; nattvardsbröd, tomma ob- mer som helst, utom material
latkapslar av sådana slag som är enligt kapitel 11
lämpliga för farmaceutiskt bruk,
sigilloblater och liknande produkter
Beredningar av grönsaker, frukt, Tillverkning vid vilken alla
bär, nötter eller andra växtdelar; använda frukter, bär, nötter eller
med undantag av följande:
gränsaker skall vara helt framställda
Jams, batater (sötpotatis) och Tillverkning vid vilken allt anliknande ätbara växtdelar, inne- vänt material klassificeras enhållande minst 5 viktprocent ligt ett annat tulltaxenummer än
stärkelse, konserverade med ät- produkten
tika eller ättiksyra

ex 2004
och
ex 2005

Potatis i form av mjöl eller
flingor, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika
eller ättiksyra

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än
produkten

2006

Grönsaker, frukt, bär, nötter,
fruktskal och andra växtdelar,
konserverade med socker (avrunna, glaserade eller kanderade)

Tillverkning vid vilken värdet
av använt material enligt kapitel
17 inte överstiger 30 % av
produktens pris fritt fabrik

2007

Sylter, frukt- och bärgeléer, Tillverkning vid vilken
marmelader, mos och pastor av — allt använt material klasfrukt, bär eller nötter, beredda
sificeras enligt ett annat
genom kokning eller annan
tulltaxenummer än produkvärmebehandling, med eller
ten, och
utan tillsats av socker eller — värdet av använt material
annat sötningsmedel
enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens
pris fritt fabrik
— Nötter, utan tillsats av sock- Tillverkning vid vilken värdet
er eller alkohol
av använda nötter och oljeväxtfrön enligt nr 0801, 0802 och
1202 — 1207, som redan utgör
ursprungsvaror, måste överstiga
60 % av produktens pris fritt
fabrik
— Jordnötssmör; blandningar Tillverkning vid vilken allt anbaserade på spannmål; vänt material klassificeras enpalmhjärtan; majs
ligt ett annat tulltaxenummer än
produkten
— Andra slag, utom frukter Tillverkning vid vilken
(även nötter), kokade på — allt använt material klasannat sätt än med vatten
sificeras enligt ett annat
eller ånga, utan tillsats av
tulltaxenummer än produksocker, frysta
ten, och
— värdet av använt material
enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens
pris fritt fabrik

ex 2008

(4)
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(1)

2009

ex Kapitel 21

2101

2103

ex 2104

2106

ex Kapitel 22

(2)

(3),

eller

Frukt- och bärsaft (inbegripet Tillverkning vid vilken
druvmust) samt grönsakssaft, — allt använt material klasojäst och utan tillsats av alkosificeras enligt ett annat
hol, även med tillsats av socker
tulltaxenummer än produkeller annat sötningsmedel
ten, och
— värdet av använt material
enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens
pris fritt fabrik
Diverse ätbara beredningar; Tillverkning vid vilken allt anmed undantag av följande:
vänt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än
produkten
Extrakter, essenser och koncen- Tillverkning vid vilken
trat av kaffe, te eller matte samt
beredningar på basis av dessa — allt använt material klasprodukter eller på basis av
sificeras enligt ett annat
kaffe, te eller matte; rostad
tulltaxenummer än produkcikoriarot och andra rostade
ten, och
kaffesurrogat samt extrakter,
essenser och koncentrat av des- — använd cikoriarot skall vara
sa produkter
helt framställd
Såser samt beredningar för tillredning av såser; blandningar
för smaksättningsändamål; senapspulver och beredd senap:
— Såser samt beredningar för Tillverkning vid vilken allt antillredning av såser; bland- vänt material klassificeras enningar för smaksättnings- ligt ett annat tulltaxenummer än
ändamål
produkten. Senapspulver och
beredd senap får dock användas
— Senapspulver och beredd Tillverkning utgående från masenap
terial enligt vilket tulltaxenummer som helst
Soppor och buljonger samt be- Tillverkning utgående från maredningar för tillredning av sop- terial enligt vilket tulltaxenumpor eller buljonger
mer som helst, utom beredda
eller konserverade grönsaker
enligt nr 2002 — 2005
Livsmedelsberedningar, inte Tillverkning vid vilken
nämnda eller inbegripna någon — allt använt material klasannanstans
sificeras enligt ett annat
tulltaxenummer än produkten, och
— värdet av använt material
"C4 enligt vart och ett av
kapitlen 4 och 3 17 inte
överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik
Drycker, sprit och ättika; med Tillverkning vid vilken
undantag av följande:
— allt använt material klassificeras enligt ett annat
tulltaxenummer än produkten, och
— alla använda druvor eller
material som utvunnits ur
druvor skall vara helt framställda

(4)
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2202

2207

2208

(2)

(3),

eller

Vatten, inbegripet mineralvatten Tillverkning vid vilken
och kolsyrat vatten, med tillsats — allt använt material klasav socker eller annat sötningssificeras enligt ett annat
medel eller av aromämne, samt
tulltaxenummer än produkandra alkoholfria drycker, med
ten,
undantag av frukt- och bärsaft
— värdet av använt material
samt grönsakssaft enligt nr 2009
enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens
pris fritt fabrik, och
— all använd frukt- och bärsaft (utom saft av ananas,
lime och grapefrukt) skall
vara helt framställd
Odenaturerad etylalkohol med Tillverkning
alkoholhalt av minst 80 volym- — utgående från material som
procent; etylalkohol och annan
inte får vara klassificerat
sprit, denaturerade, oavsett alenligt nr 2207 eller 2208,
koholhalt
— vid vilken alla använda
druvor eller material som
utvunnits ur druvor skall
vara helt framställda, eller,
om allt annat använt material utgör ursprungsvara,
får högst 5 volymprocent
arrak användas
Odenaturerad etylalkohol med Tillverkning
alkoholhalt av mindre än 80 — utgående från material som
volymprocent; sprit, likör och
inte får vara klassificerat
andra spritdrycker
enligt nr 2207 eller 2208,
— vid vilken alla använda
druvor eller material som
utvunnits ur druvor skall
vara helt framställda, eller,
om allt annat använt material utgör ursprungsvara,
får högst 5 volymprocent
arrak användas

ex Kapitel 23

Återstoder och avfall från livsmedelsindustrin; beredda fodermedel; med undantag av följande:

ex 2301

Mjöl av val, mjöl och pelletar av Tillverkning vid vilken allt anfisk, kräftdjur, blötdjur eller vänt material enligt kapitlen 2
andra ryggradslösa vattendjur, och 3 skall vara helt framställt
olämpliga som livsmedel

ex 2303

Återstoder från framställning av
majsstärkelse (med undantag av
koncentrerat majsstöpvatten),
med ett proteininnehåll beräknat
på torrsubstansen av mer än 40
viktprocent
Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av olivolja,
innehållande mer än 3 viktprocent olivolja

ex 2306

2309

ex Kapitel 24

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än
produkten

Tillverkning vid vilken använd
majs skall vara helt framställd

Tillverkning vid vilken använda
oliver skall vara helt framställda

Beredningar av sådana slag som Tillverkning vid vilken
används vid utfodring av djur — spannmål, socker, melass,
kött eller mjölk som används skall vara helt framställda, och
— allt använt material enligt
kapitel 3 skall vara helt
framställt
Tobak samt varor tillverkade av Tillverkning vid vilken allt antobaksersättning; med undantag vänt material enligt kapitel 24
av följande:
skall vara helt framställt

(4)
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2402

ex 2403

ex Kapitel 25

ex 2504

ex 2515

(2)

(3),

eller

Cigarrer, cigariller och cigaret- Tillverkning vid vilken minst 70
ter av tobak eller tobaksersätt- viktprocent av den använda
ning
råtobaken eller det använda
tobaksavfallet enligt nr 2401
skall vara helt framställda
Röktobak
Tillverkning vid vilken minst 70
viktprocent av den använda
råtobaken eller det använda
tobaksavfallet enligt nr 2401
skall vara helt framställda
Salt; svavel; jord och sten; gips, Tillverkning vid vilken allt ankalk och cement; med undantag vänt material klassificeras enav följande:
ligt ett annat tulltaxenummer än
produkten
Naturlig kristallgrafit, kolanri- Förhöjning av kolinnehållet gekad, renad och malen
nom anrikning, rening och malning av kristallinisk rå grafit
Marmor, enkelt sönderdelad, Sönderdelning, genom sågning
genom sågning eller på annat eller på annat sätt, av marmor
sätt, till block eller plattor av (även om den redan är sågad)
kvadratisk eller rektangulär med tjocklek av mer än 25 cm
form, med en tjocklek av högst
25 cm

ex 2516

Granit, porfyr, basalt, sandsten
och annan monument- eller
byggnadssten, enkelt sönderdelad, genom sågning eller på
annat sätt, till block eller plattor
av kvadratisk eller rektangulär
form, med en tjocklek av högst
25 cm

Sönderdelning, genom sågning
eller på annat sätt, av sten (även
om den redan är sågad) med en
tjocklek av mer än 25 cm

ex 2518
ex 2519

Bränd dolomit
Krossat naturligt magnesiumkarbonat (magnesit) i hermetiskt förslutna behållare och
magnesiumoxid, även rent, annat än smält magnesia eller
dödbränd (sintrad) magnesia

Bränning av obränd dolomit

Malm, slagg och aska

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än
produkten

Mineraliska bränslen, mineraloljor och destillationsprodukter
av dessa; bituminösa ämnen;
mineralvaxer; med undantag av
följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än
produkten

ex 2520

ex 2524
ex 2525
ex 2530
Kapitel 26

ex Kapitel 27

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än
produkten. Naturligt magnesiumkarbonat (magnesit) får dock
användas
Gips speciellt beredd för den- Tillverkning vid vilken värdet
talbruk
av allt använt material inte
överstiger 50 % av produktens
pris fritt fabrik
Asbestfibrer
Tillverkning utgående från asbestkoncentrat
Glimmerpulver
Malning av glimmer eller glimmeravfall
Jordpigment, bränt eller pulve- Bränning eller malning av jordriserat
pigment

(4)

1993R2454 — SV — 01.07.2000 — 003.001 — 367
!M18
(1)

ex 2707

ex 2709
2710

2711

2712

2713

(2)

(3),

eller

Oljor som liknar mineraloljor
och i vilka de aromatiska beståndsdelarnas vikt överstiger
de icke-aromatiska beståndsdelarnas vikt, framställda genom destillation av högtemperaturtjära från stenkol, som ger
mer än 65 volymprocent destillat vid en temperatur på upp
till 250 °C (inklusive blandningar av bensin [petroleum
spirit] och bensen), avsedda att
användas som drivmedel eller
bränsle
Råolja erhållen ur bituminösa
mineral
Oljor erhållna ur petroleum
eller ur bituminösa mineral,
andra än råolja; produkter, inte
nämnda eller inbegripna någon
annanstans, innehållande som
karaktärsgivande beståndsdel
minst 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur
bituminösa mineral

Raffinering eller annan bearbetning (2),
eller
andra förfaranden vid vilka allt
använt material klassificeras
enligt ett annat tulltaxenummer
än produkten. Material enligt
samma tulltaxenummer får dock
användas om dess värde inte
överstiger 50 % av produktens
pris fritt fabrik

Pyrogen destillation av bituminösa mineral

Raffinering eller annan bearbetning (3),
eller
andra förfaranden vid vilka allt
använt material klassificeras
enligt ett annat tulltaxenummer
än produkten. Material enligt
samma tulltaxenummer får dock
användas om dess värde inte
överstiger 50 % av produktens
pris fritt fabrik
Petroleumgaser och andra gas- Raffinering eller annan bearbetformiga kolväten
ning (3),
eller
andra förfaranden vid vilka allt
använt material klassificeras
enligt ett annat tulltaxenummer
än produkten. Material enligt
samma tulltaxenummer får dock
användas om dess värde inte
överstiger 50 % av produktens
pris fritt fabrik
Vaselin; paraffin, mikrovax, Raffinering eller annan bearbet”slack wax”, ozokerit, montan- ning (3),
vax (lignitvax), torvvax, andra eller
mineralvaxer och liknande pro- andra förfaranden vid vilka allt
dukter erhållna genom syntes använt material klassificeras
eller genom andra processer, enligt ett annat tulltaxenummer
även färgade
än produkten. Material enligt
samma tulltaxenummer får dock
användas om dess värde inte
överstiger 50 % av produktens
pris fritt fabrik
Petroleumkoks, petroleumbitu- Raffinering eller annan bearbetmen (asfalt) och andra åters- ning (2),
toder från oljor erhållna ur eller
petroleum eller ur bituminösa andra förfaranden vid vilka allt
mineral
använt material klassificeras
enligt ett annat tulltaxenummer
än produkten. Material enligt
samma tulltaxenummer får dock
användas om dess värde inte
överstiger 50 % av produktens
pris fritt fabrik

(4)
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(1)

(2)

(3),

eller

(4)

2714

Naturlig bitumen och naturasfalt; bituminösa skiffrar och
oljeskiffrar samt naturlig bitumenhaltig sand; asfaltit och
asfaltsten

Raffinering eller annan bearbetning (2),
eller
andra förfaranden vid vilka allt
använt material klassificeras
enligt ett annat tulltaxenummer
än produkten. Material enligt
samma tulltaxenummer får dock
användas om dess värde inte
överstiger 50 % av produktens
pris fritt fabrik

2715

Bituminösa blandningar baserade på naturasfalt, naturlig bitumen, petroleumbitumen, mineraltjära eller mineraltjärbeck
(t.ex. asfaltmastix, ”cut backs”)

Raffinering eller annan bearbetning (2),
eller
andra förfaranden vid vilka allt
använt material klassificeras
enligt ett annat tulltaxenummer
än produkten. Material enligt
samma tulltaxenummer får dock
användas om dess värde inte
överstiger 50 % av produktens
pris fritt fabrik

ex Kapitel 28

Oorganiska kemikalier; organiska och oorganiska föreningar av
ädla metaller, av sällsynta jordartsmetaller, av radioaktiva
grundämnen och av isotoper;
med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än
produkten. Material enligt samma tulltaxenummer får dock
användas om dess värde inte
överstiger 20 % av produktens
pris fritt fabrik

ex 2805

”Mischmetall”

ex 2811

Svaveltrioxid

ex 2833

Aluminiumsulfat

ex 2840

Natriumperborat

Tillverkning genom värmebehandling eller elektrolytisk behandling, varvid värdet av allt
använt material inte överstiger
50 % av produktens pris fritt
fabrik
Tillverkning utgående från sva- Tillverkning vid vilken värdet av
veldioxid
allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris
fritt fabrik
Tillverkning vid vilken värdet
av allt använt material inte
överstiger 50 % av produktens
pris fritt fabrik
Tillverkning utgående från di- Tillverkning vid vilken värdet av
natriumtetraboratpentahydrat
allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris
fritt fabrik

ex Kapitel 29

Organiska kemikalier; med un- Tillverkning vid vilken allt andantag av följande:
vänt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än
produkten. Material enligt samma tulltaxenummer får dock
användas om dess värde inte
överstiger 20 % av produktens
pris fritt fabrik

ex 2901

Acykliska kolväten avsedda att Raffinering eller annan bearbetanvändas som drivmedel eller ning (2),
bränsle
eller
andra förfaranden vid vilka allt
använt material klassificeras
enligt ett annat tulltaxenummer
än produkten. Material enligt
samma tulltaxenummer får dock
användas om dess värde inte
överstiger 50 % av produktens
pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris
fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av
använt material inte överstiger
40 % av produktens pris fritt
fabrik
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(2)

(3),

ex 2902

Cyklaner och cyklener (andra
än azulen), bensen, toluen, xylener, avsedda att användas som
drivmedel eller bränsle

Raffinering eller annan bearbetning (2),
eller
andra förfaranden vid vilka allt
använt material klassificeras
enligt ett annat tulltaxenummer
än produkten. Material enligt
samma tulltaxenummer får dock
användas om dess värde inte
överstiger 50 % av produktens
pris fritt fabrik

ex 2905

Metallalkoholater av alkoholer Tillverkning utgående från maenligt detta tulltaxenummer och terial enligt vilket tulltaxenumav etanol
mer som helst, även annat
material enligt nr 2905. Metallalkoholater enligt detta tulltaxenummer får dock användas
endast om deras värde inte
överstiger 20 % av produktens
pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris
fritt fabrik

Mättade acykliska monokarboxylsyror samt deras anhydrider,
halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst. Värdet av använt
material enligt nr 2915 och
2916 får dock inte överstiga
20 % av produktens pris fritt
fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris
fritt fabrik

— Inre etrar samt halogen-, Tillverkning utgående från masulfo-, nitro- och nitrosode- terial enligt vilket tulltaxenumrivat av sådana föreningar mer som helst. Värdet av allt
använt material enligt nr 2909
får dock inte överstiga 20 % av
produktens pris fritt fabrik
— Cykliska acetaler och inre Tillverkning utgående från mahemiacetaler, samt halo- terial enligt vilket tulltaxenumgen-, sulfo-, nitro- och ni- mer som helst
trosoderivat av sådana föreningar

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris
fritt fabrik

Heterocykliska föreningar med Tillverkning utgående från maenbart kväve som heteroa- terial enligt vilket tulltaxenumtom(er)
mer som helst. Värdet av använt
material enligt nr 2932 och
2933 får dock inte överstiga
20 % av produktens pris fritt
fabrik
Nukleinsyror och salter av nuk- Tillverkning utgående från maleinsyror; andra heterocykliska terial enligt vilket tulltaxenumföreningar
mer som helst. Värdet av använt
material enligt nr 2932, 2933
och 2934 får dock inte överstiga
20 % av produktens pris fritt
fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av
använt material inte överstiger
40 % av produktens pris fritt
fabrik

2915

ex 2932

2933

2934

ex Kapitel 30

eller

Farmaceutiska produkter; med Tillverkning vid vilken allt anundantag av följande:
vänt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än
produkten. Material enligt samma tulltaxenummer får dock
användas om dess värde inte
överstiger 20 % av produktens
pris fritt fabrik

(4)

Tillverkning vid vilken värdet av
använt material inte överstiger
40 % av produktens pris fritt
fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av
använt material inte överstiger
40 % av produktens pris fritt
fabrik
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3002

(2)

Människoblod; djurblod berett
för terapeutiskt, profylaktiskt
eller diagnostiskt bruk; immunsera och andra fraktioner av
blod samt modifierade immunologiska produkter, även erhållna genom biotekniska processer; vacciner, toxiner, kulturer av mikroorganismer (med
undantag av jäst) och liknande
produkter:
— Medikamenter bestående av
två eller flera beståndsdelar
som har blandats med varandra för terapeutiskt eller
profylaktiskt bruk eller oblandade produkter för terapeutiskt eller profylaktiskt
bruk, som föreligger i avdelade doser eller i former
eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln

(3),

eller

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, även annat
material enligt nr 3002. Även
material som motsvarar produktbeskrivningen får användas,
förutsatt att dess värde inte
överstiger 20 % av produktens
pris fritt fabrik

— Andra:
— — Människoblod

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, även annat
material enligt nr 3002. Även
material som motsvarar produktbeskrivningen får användas,
förutsatt att dess värde inte
överstiger 20 % av produktens
pris fritt fabrik

— — Djurblod berett för te- Tillverkning utgående från marapeutiskt eller pro- terial enligt vilket tulltaxenumfylaktiskt bruk
mer som helst, även annat
material enligt nr 3002. Även
material som motsvarar produktbeskrivningen får användas,
förutsatt att dess värde inte
överstiger 20 % av produktens
pris fritt fabrik
— — Fraktioner av blod and- Tillverkning utgående från mara än immunsera, he- terial enligt vilket tulltaxenummoglobin, blodglobuli- mer som helst, även annat
ner och serumglobuli- material enligt nr 3002. Även
ner
material som motsvarar produktbeskrivningen får användas,
förutsatt att dess värde inte
överstiger 20 % av produktens
pris fritt fabrik
— Hemoglobin, blodglobuli- Tillverkning utgående från maner och serumglobuliner
terial enligt vilket tulltaxenummer som helst, även annat
material enligt nr 3002. Även
material som motsvarar produktbeskrivningen får användas,
förutsatt att dess värde inte
överstiger 20 % av produktens
pris fritt fabrik
— — Andra
Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, även annat
material enligt nr 3002. Även
material som motsvarar produktbeskrivningen får användas,
förutsatt att dess värde inte
överstiger 20 % av produktens
pris fritt fabrik

(4)
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3003
och
3004

ex Kapitel 31

(2)

(3),

eller

(4)

Medikamenter (med undantag
av varor enligt nr 3002, 3005
och 3006):
— Framställda av amikacin Tillverkning vid vilken allt anenligt nr 2941
vänt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än
produkten. Material enligt nr
3003 eller 3004 får dock användas om dess värde sammanlagt inte överstiger 20 % av
produktens pris fritt fabrik
— Andra
Tillverkning vid vilken
— allt använt material klassificeras enligt ett annat
tulltaxenummer än produkten. Material enligt nr 3003
eller 3004 får dock användas om dess värde sammanlagt inte överstiger
20 % av produktens pris
fritt fabrik, och
— värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av
produktens pris fritt fabrik
Gödselmedel; med undantag av Tillverkning vid vilken allt anföljande:
vänt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än
produkten. Material enligt samma tulltaxenummer får dock
användas om dess värde inte
överstiger 20 % av produktens
pris fritt fabrik
Mineraliska eller kemiska göd- Tillverkning vid vilken
selmedel som innehåller två
eller tre av grundämnena kväve, — allt använt material klasfosfor och kalium; andra gödsificeras enligt ett annat
selmedel; varor enligt detta
tulltaxenummer än produkkapitel i tablettform eller likten. Material enligt samma
nande former eller i förpacktulltaxenummer får dock
ningar med en bruttovikt av
användas om dess värde
högst 10 kg; med undantag av
inte överstiger 20 % av
följande:
produktens pris fritt fabrik,
— Natriumnitrat
och
— Kalciumcyanamid
— Kaliumsulfat
— värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av
— "C4 Kaliummagnesiumsulfat 3
produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris
fritt fabrik

ex Kapitel 32

Garvämnes- och färgämnesextrakter; garvsyror och garvsyraderivat; pigment och andra
färgämnen; lacker och andra
målningsfärger; kitt och andra
tätnings- och utfyllningsmedel;
tryckfärger, bläck och tusch;
med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken värdet av
använt material inte överstiger
40 % av produktens pris fritt
fabrik

ex 3201

Garvsyror (tanniner) samt sal- Tillverkning utgående från gar- Tillverkning vid vilken värdet av
ter, etrar, estrar och andra deri- vämnesextrakter med vegetabi- allt använt material inte övervat av garvsyror
liskt ursprung
stiger 40 % av produktens pris
fritt fabrik
Substratpigment; preparat enligt Tillverkning utgående från ma- Tillverkning vid vilken värdet av
"C4 anm. 3 3 till detta terial enligt vilket tulltaxenum- använt material inte överstiger
kapitel på basis av substratpig- mer som helst, utom nr 3203, 40 % av produktens pris fritt
ment (4)
3204 och 3205. Material enligt fabrik
nr 3205 får dock användas om
dess värde inte överstiger 20 %
av produktens pris fritt fabrik

ex 3105

3205

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än
produkten. Material enligt samma tulltaxenummer får dock
användas om dess värde inte
överstiger 20 % av produktens
pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av
använt material inte överstiger
40 % av produktens pris fritt
fabrik
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ex Kapitel 33

3301

(2)

(3),

Eteriska oljor och resinoider;
parfymerings-, skönhets- och
kroppsvårdsmedel; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än
produkten. Material enligt samma tulltaxenummer får dock
användas om dess värde inte
överstiger 20 % av produktens
pris fritt fabrik
Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, även material ur
en annan ”grupp” (5) enligt detta
tulltaxenummer. Material enligt
samma grupp får dock endast
användas om dess värde inte
överstiger 20 % av produktens
pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av
använt material inte överstiger
40 % av produktens pris fritt
fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av
använt material inte överstiger
40 % av produktens pris fritt
fabrik

Eteriska oljor (även terpenfria),
inbegripet ”concretes” och
”absolutes”; resinoider; extraherade oleoresiner; koncentrat av
eteriska "C4 oljor i fett, 3
icke flyktig olja, vax e.d.,
erhållna genom s.k. enfleurage
eller maceration; terpenhaltiga
biprodukter erhållna vid avterpenisering av eteriska oljor;
vatten från destillation av eteriska oljor och vattenlösningar
av sådana oljor

eller

ex Kapitel 34

Tvål och såpa, organiska ytaktiva ämnen, tvättmedel,
smörjmedel, konstgjorda vaxer,
beredda vaxer, puts- och skurmedel, ljus och liknande artiklar, modelleringspastor, s.k.
dentalvax samt dentalpreparat
på basis av gips; med undantag
av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än
produkten. Material enligt samma tulltaxenummer får dock
användas om dess värde inte
överstiger 20 % av produktens
pris fritt fabrik

ex 3403

Beredda smörjmedel innehållande mindre än 70 viktprocent
oljor erhållna ur petroleum eller
ur bituminösa mineral

Raffinering eller annan bearbetning (2)
eller
andra förfaranden vid vilka allt
använt material klassificeras
enligt ett annat tulltaxenummer
än produkten. Material enligt
samma tulltaxenummer får dock
användas om dess värde inte
överstiger 50 % av produktens
pris fritt fabrik

3404

Konstgjorda vaxer och beredda
vaxer:
— Baserade på paraffin, petroleumvax, vaxer erhållna
ur bituminösa mineral,
”slack wax” eller ”scale
wax”

— Andra

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än
produkten. Material enligt samma tulltaxenummer får dock
användas om dess värde inte
överstiger 50 % av produktens
pris fritt fabrik
Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom
— hydrerade oljor enligt nr
1516 som har karaktär av
vaxer
— icke kemiskt definierade
fettsyror, tekniska fettalkoholer enligt nr 3823 som
har karaktär av vaxer, eller,
— material enligt nr 3404
Dessa material får dock användas om deras värde inte överstiger 20 % av produktens pris
fritt fabrik

(4)

Tillverkning vid vilken värdet av
använt material inte överstiger
40 % av produktens pris fritt
fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av
använt material inte överstiger
40 % av produktens pris fritt
fabrik
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ex Kapitel 35

3505

(2)

Kapitel 36

ex Kapitel 37

3701

eller

(4)

Proteiner; modifierad stärkelse; Tillverkning vid vilken allt an- Tillverkning vid vilken värdet av
lim och klister; enzymer; med vänt material klassificeras en- allt material inte överstiger 40 %
undantag av följande:
ligt ett annat tulltaxenummer än av produktens pris fritt fabrik
produkten. Material enligt samma tulltaxenummer får dock
användas om dess värde inte
överstiger 20 % av produktens
pris fritt fabrik
Dextrin och annan modifierad
stärkelse (t.ex. förklistrad eller
förestrad stärkelse); lim och
klister på basis av stärkelse,
dextrin eller annan modifierad
stärkelse:
— Företrad eller förestrad stär- Tillverkning utgående från makelse
terial enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material
enligt nr 3505
— Annan

ex 3507

(3),

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material
enligt nr 1108

Tillverkning vid vilken värdet av
använt material inte överstiger
40 % av produktens pris fritt
fabrik
Tillverkning vid vilken värdet av
använt material inte överstiger
40 % av produktens pris fritt
fabrik

Enzympreparat inte nämnda el- Tillverkning vid vilken värdet
ler inbegripna någon annanstans av använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt
fabrik
Krut och sprängämnen; pyrotekniska produkter; tändstickor;
pyrofora legeringar; vissa
brännbara produkter

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än
produkten. Material enligt samma tulltaxenummer får dock
användas om dess värde inte
överstiger 20 % av produktens
pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av
använt material inte överstiger
40 % av produktens pris fritt
fabrik

Varor för foto- eller kinobruk; Tillverkning vid vilken allt anmed undantag av följande:
vänt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än
produkten. Material enligt samma tulltaxenummer får dock
användas om dess värde inte
överstiger 20 % av produktens
pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av
använt material inte överstiger
40 % av produktens pris fritt
fabrik

Fotografiska plåtar och fotografisk bladfilm, strålningskänsliga, oexponerade, av annat
material än papper, papp eller
textilvara; bladfilm, strålningskänslig, oexponerad, avsedd för
omedelbar bildframställning,
även i form av filmpaket:
— Färgfilm avsedd för ome- Tillverkning vid vilken allt andelbar bildframställning, i vänt material klassificeras enform av filmpaket
ligt ett annat tulltaxenummer än
nr 3701 eller 3702. Material
enligt nr 3702 får dock användas om dess värde inte överstiger 30 % av produktens pris
fritt fabrik
— Andra

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än
nr 3701 eller 3702. Material
enligt nr 3701 och 3702 får
dock användas om deras sammanlagda värde inte överstiger
20 % av produktens pris fritt
fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av
använt material inte överstiger
40 % av produktens pris fritt
fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av
använt material inte överstiger
40 % av produktens pris fritt
fabrik
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(3),

3702

Fotografisk film i rullar, strålningskänslig, oexponerad, av
annat material än papper, papp
eller textilvara; film i rullar,
strålningskänslig, oexponerad,
avsedd för omedelbar bildframställning

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än
nr 3701 eller 3702

Tillverkning vid vilken värdet av
använt material inte överstiger
40 % av produktens pris fritt
fabrik

3704

Fotografiska plåtar, fotografisk
film, fotografiskt papper, fotografisk papp och fotografisk
textilvara, exponerade men inte
framkallade

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än
nr 3701 — 3704

Tillverkning vid vilken värdet av
använt material inte överstiger
40 % av produktens pris fritt
fabrik

ex Kapitel 38

Diverse kemiska produkter; Tillverkning vid vilken allt anmed undantag av följande
vänt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än
produkten. Material enligt samma tulltaxenummer får dock
användas om dess värde inte
överstiger 20 % av produktens
pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av
använt material inte överstiger
40 % av produktens pris fritt
fabrik

ex 3801

— Kolloidal grafit suspenderad i olja och halvkolloidal
grafit; kolhaltig elektrodmassa

Tillverkning vid vilken värdet
av använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt
fabrik

— Grafit i pastaform, bestående av en blandning av mer
än 30 viktprocent grafit
med mineraloljor

Tillverkning vid vilken värdet
av allt använt material enligt nr
3403 inte överstiger 20 % av
produktens pris fritt fabrik

Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för
fixering av färgämnen samt
andra produkter och preparat
(t.ex. glättmedel och betmedel),
av sådana slag som används
inom textil-, pappers- eller läderindustrin eller inom liknande
industrier, inte nämnda eller
inbegripna någon annanstans

Tillverkning vid vilken värdet
av allt använt material inte
överstiger 50 % av produktens
pris fritt fabrik

ex 3803

ex 3805

ex 3806

ex 3807

3808

3809

eller

(4)

Tillverkning vid vilken värdet av
använt material inte överstiger
40 % av produktens pris fritt
fabrik
Raffinerad tallolja
Raffinering av rå tallolja
Tillverkning vid vilken värdet av
använt material inte överstiger
40 % av produktens pris fritt
fabrik
Sulfatterpentin, renad
Rening genom destillation eller Tillverkning vid vilken värdet av
raffinering av rå sulfatterpentin använt material inte överstiger
40 % av produktens pris fritt
fabrik
Estrar bildade av hartssyror och Tillverkning utgående från Tillverkning vid vilken värdet av
glycerol eller annan polyol
hartssyror
använt material inte överstiger
40 % av produktens pris fritt
fabrik
Trätjära (vegetabiliskt beck)
Destillation av trätjära
Tillverkning vid vilken värdet av
använt material inte överstiger
40 % av produktens pris fritt
fabrik
Insekts-, svamp- och ogräs- Tillverkning vid vilken värdet
bekämpningsmedel, gronings- av allt använt material inte
hindrande medel, tillväxtregle- överstiger 50 % av produktens
rande medel för växter, des- pris fritt fabrik
infektionsmedel, bekämpningsmedel mot gnagare och liknande produkter, föreliggande i
former eller förpackningar för
försäljning i detaljhandeln eller
som preparat eller utformade
artiklar (t.ex. band, vekar och
ljus, preparerade med svavel,
samt flugpapper)
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3810

Betmedel för metaller; flussmedel och andra preparat, utgörande hjälpmedel vid lödning
eller svetsning; pulver och pastor för lödning eller svetsning,
bestående av metall och andra
ämnen; preparat av sådana slag
som används för fyllning eller
beläggning av svetselektroder
eller svetstråd

Tillverkning vid vilken värdet
av allt använt material inte
överstiger 50 % av produktens
pris fritt fabrik

3811

Preparat för motverkande av
knackning, oxidation, korrosion
eller hartsbildning, viskositetsförbättrande preparat och andra
beredda tillsatsmedel för mineraloljor (inbegripet bensin) eller
för andra vätskor som används
för samma ändamål som mineraloljor:
— Beredda tillsatsmedel för
smörjoljor, innehållande oljor erhållna ur petroleum
eller ur bituminösa mineral

Tillverkning vid vilken värdet
av använt materialet enligt nr
3811 inte överstiger 50 % av
produktens pris fritt fabrik

— Andra

Tillverkning vid vilken värdet
av allt använt material inte
överstiger 50 % av produktens
pris fritt fabrik

3812

Beredda vulkningsacceleratorer;
sammansatta mjukningsmedel
för gummi eller plast, inte
nämnda eller inbegripna någon
annanstans; antioxidanter och
andra sammansatta stabiliseringsmedel för gummi eller
plast

Tillverkning vid vilken värdet
av allt använt material inte
överstiger 50 % av produktens
pris fritt fabrik

3813

Preparat och laddningar till Tillverkning vid
b r a n d s l ä c k n i n g s a p p a r a t e r ; av allt använt
brandsläckningsbomber
överstiger 50 %
pris fritt fabrik
Sammansatta organiska lös- Tillverkning vid
nings- och spädningsmedel, inte av allt använt
nämnda eller inbegripna någon överstiger 50 %
annanstans; beredda färg- eller pris fritt fabrik
lackborttagningsmedel

3814

3818

3819

3820

3822

Kemiska grundämnen, dopade
för användning inom elektroniken, i form av skivor, plattor
eller liknande former; kemiska
föreningar, dopade för användning inom elektroniken
Hydrauliska bromsvätskor och
andra beredda vätskor för hydraulisk kraftöverföring, inte
innehållande oljor erhållna ur
petroleum eller ur bituminösa
mineral eller innehållande
mindre än 70 viktprocent sådana oljor

vilken värdet
material inte
av produktens
vilken värdet
material inte
av produktens

Tillverkning vid vilken värdet
av allt använt material inte
överstiger 50 % av produktens
pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet
av allt använt material inte
överstiger 50 % av produktens
pris fritt fabrik

Frysskyddsmedel och beredda Tillverkning vid
flytande avisningsmedel
av allt använt
överstiger 50 %
pris fritt fabrik
Reagens för diagnostiskt bruk Tillverkning vid
eller laboratoriebruk på under- av allt använt
lag samt beredda reagens för överstiger 50 %
diagnostiskt bruk eller laborato- pris fritt fabrik
riebruk, även utan underlag,
andra än sådana som omfattas
av nr 3002 eller 3006

vilken värdet
material inte
av produktens
vilken värdet
material inte
av produktens

(4)
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3823

3824

(2)

eller

Tekniska enbasiska fettsyror;
sura oljor från raffinering; tekniska fettalkoholer:
— Tekniska enbasiska fett- Tillverkning vid vilken allt ansyror, sura oljor från raffi- vänt material klassificeras ennering
ligt ett annat tulltaxenummer än
produkten
— Tekniska fettalkoholer
Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, även annat
material enligt nr 3823
Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor; kemiska produkter samt preparat från
kemiska eller närstående industrier (inbegripet sådana som
består av blandningar av naturprodukter), inte nämnda eller
inbegripna någon annanstans;
restprodukter från kemiska eller
närstående industrier, inte
nämnda eller inbegripna någon
annanstans:
— Följande produkter enligt Tillverkning vid vilken allt andetta tulltaxenummer:
vänt material klassificeras en— — Beredda bindemedel för ligt ett annat tulltaxenummer än
gjutformar eller gjutkär- produkten. Material enligt samnor på basis av naturligt ma tulltaxenummer får dock
användas om dess värde inte
hartsartade produkter
— — Naftensyror, vattenolös- överstiger 20 % av produktens
liga salter av naftensyror pris fritt fabrik
samt estrar av naftensyror
— — Sorbitol, annan än sorbitol enligt nr 2905
— — Petroleumsulfonater med
undantag av petroleumsulfonater av alkalimetaller, av ammonium eller av
etanolaminer; tiofenhaltiga sulfonsyror av oljor ur
bituminösa mineral och
salter av dessa syror
— — Jonbytare
— — Getter för vakuumrör
— — Alkalisk järnoxid för rening av gas
— — Flytande ammoniak och
förbrukad oxid från kolgasrening
— — Svavelnaftensyror, vattenolösliga salter samt
estrar av dessa
— — Finkelolja och dippelsolja
— — Blandningar av salter som
har olika anjoner
— — Pastor eller massor på
basis av gelatin för kopieringsändamål, även på
underlag av papper eller
textil
— Andra

3901—
3915

(3),

Plaster i obearbetad form, avklipp och annat avfall av plast
samt plastskrot; med undantag
av nr ex 3907 och 3912 för vilka
följande gäller:

Tillverkning vid vilken värdet
av allt använt material inte
överstiger 50 % av produktens
pris fritt fabrik

(4)

Tillverkning vid vilken värdet av
använt material inte överstiger
40 % av produktens pris fritt
fabrik
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3901—
3915 (forts.)

ex 3907

3912

3916—
3921

(2)

(3),

eller

(4)

— "C4 Additionspolymerisa- Tillverkning vid vilken
tionsprodukter 3 i vilka — värdet av allt använt mateen monomer står för mer än
rial inte överstiger 50 % av
99 viktprocent av hela poproduktens pris fritt fabrik,
lymerinnehållet
och
— värdet av allt använt material enligt kapitel 39 inte
överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik (6)

"C4 Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt material
inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik 3

— Andra

Tillverkning vid vilken värdet av
använt material inte överstiger
25 % av produktens pris fritt
fabrik

Tillverkning vid vilken värdet
av allt använt material enligt
kapitel 39 inte överstiger 20 %
av produktens pris fritt fabrik (6)

— Sampolymerer av polykar- Tillverkning vid vilken allt anbonater samt av akrylnitril, vänt material klassificeras enbutadien och styren (ABS) ligt ett annat tulltaxenummer än
produkten. Material enligt samma tulltaxenummer får dock
användas om dess värde inte
överstiger 50 % av produktens
pris fritt fabrik (6)
— Polyester
Tillverkning vid vilken värdet
av använt material enligt kapitel
39 inte överstiger 20 % av
produktens pris fritt fabrik, eller
tillverkning utgående från polykarbonat av tetrabrombifenol A
Cellulosa och kemiska cellulo- Tillverkning vid vilken värdet
saderivat, inte nämnda eller av använt material som klasinbegripna någon annanstans, i sificeras enligt samma tulltaxobearbetad form
enummer som produkten inte
överstiger 20 % av produktens
pris fritt fabrik
Halvfabrikat av plast och andra
plastvaror, med undantag av nr
ex 3917, ex 3917, ex 3920 och
ex 3921 för vilka följande gäller:
— Platta produkter, vidare be- Tillverkning vid vilken värdet
arbetade än ytbehandlade av allt använt material enligt
eller nedskurna till annan kapitel 39 inte överstiger 50 %
än kvadratisk eller rektan- av produktens pris fritt fabrik
gulär form; andra produkter, vidare bearbetade än
ytbehandlade
— Andra:
"C4 — — Additionspolymeri- Tillverkning vid vilken
sationsprodukter 3 i vilka en — — värdet av allt använt
monomer står för mer än 99
material inte överstiger
viktprocent av hela polymer50 % av produktens
innehållet
pris fritt fabrik, och
— — värdet av använt material enligt kapitel 39
inte överstiger 20 % av
produktens pris fritt
fabrik (6)
"C4 — — Andra 3
Tillverkning vid vilken värdet
av allt använt material enligt
kapitel 39 inte överstiger 20 %
av produktens pris fritt fabrik (6)

Tillverkning vid vilken värdet av
använt material inte överstiger
25 % av produktens pris fritt
fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av
använt material inte överstiger
25 % av produktens pris fritt
fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av
använt material inte överstiger
25 % av produktens pris fritt
fabrik
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(4)

ex 3916
och
ex 3917

Profilerade stänger och strängar Tillverkning vid vilken
samt rör
— värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av
produktens pris fritt fabrik,
och
— värdet av använt material
enligt samma tulltaxenummer som produkten inte
överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av
använt material inte överstiger
25 % av produktens pris fritt
fabrik

ex 3920

— Duk eller film av jonomer Tillverning utgående från ett
termoplastiskt partiellt salt utgörande en sampolymer av eten
och metakrylsyra delvis neutraliserad med metalljoner, huvudsakligen zink och natrium
— Duk av cellulosaregenerat, Tillverkning vid vilken värdet
polyamider eller polyeten av material enligt samma tulltaxenummer som produkten inte
överstiger 20 % av produktens
pris fritt fabrik
Metallbelagda folier av plast- Tillverkning utgående från högmaterial
transparenta folier av polyester
med en tjocklek på mindre än
23 my (7)

Tillverkning vid vilken värdet av
använt material inte överstiger
25 % av produktens pris fritt
fabrik

ex 3921

3922—
3926

ex Kapitel 40

ex 4001
4005

4012

ex 4017
ex Kapitel 41

ex 4102

4104—
4107

Varor av plast

Tillverkning vid vilken värdet
av allt använt material inte
överstiger 50 % av produktens
pris fritt fabrik

Gummi och gummivaror; med Tillverkning vid vilken allt anundantag av följande:
vänt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än
produkten
Laminerade plattor av sulkräpp Laminering av kräpp-plattor av
naturgummi
Ovulkat gummi med inbland- Tillverkning vid vilken värdet
ning av tillsatsämnen, i obe- av allt använt material, utom
arbetad form eller i form av naturgummi, inte överstiger
plattor, duk eller remsor
50 % av produktens pris fritt
fabrik
Regummerade eller begagnade
däck, andra än massivdäck, av
gummi; massivdäck, utbytbara
slitbanor samt fälgband, av
gummi
— Regummerade däck (även Regummering av begagnade
massivdäck och s.k. slang- däck
lösa däck) av gummi
— Andra
Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material
enligt nr 4011 eller 4012
Varor av hårdgummi
Tillverkning utgående från
hårdgummi
Oberedda hudar och skinn (and- Tillverkning vid vilken allt anra än pälsskinn) samt läder; med vänt material klassificeras enundantag av följande:
ligt ett annat tulltaxenummer än
produkten
Oberedda skinn av får eller Borttagning av ull från skinn av
lamm, avhårade
får eller lamm, med ullbeklädnad
Läder, annat än läder enligt nr Garvning av förgarvat läder
4108 eller 4109
eller tillverkning vid vilken allt
använt material klassificeras
enligt ett annat tulltaxenummer
än produkten

Tillverkning vid vilken värdet av
använt material inte överstiger
25 % av produktens pris fritt
fabrik
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4109

Lackläder och laminerat lack- Tillverkning utgående från läder
läder; metalliserat läder
enligt nr 4104 — 4107, förutsatt
att dess värde inte överstiger
50 % av produktens pris fritt
fabrik

Kapitel 42

Lädervaror; sadelmakeriarbeten; reseeffekter, handväskor
och liknande artiklar; varor av
tarmar

ex Kapitel 43

ex 4302

4303

ex Kapitel 44

ex 4403

ex 4407

ex 4408

ex 4409

ex 4410—
ex 4413
ex 4415

ex 4416

ex 4418

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än
produkten

Pälsskinn och konstgjord päls; Tillverkning vid vilken allt anvaror av dessa material; med vänt material klassificeras enundantag av följande:
ligt ett annat tulltaxenummer än
produkten
Garvade eller på annat sätt
beredda pälsskinn, hopfogade:
— Tavlor, kors och liknande Blekning eller färgning, föruformer
tom tillskärning och hopfogning
av garvade eller på annat sätt
beredda pälsskinn, icke hopfogade
— Andra
Tillverkning utgående från garvade eller på annat sätt beredda
pälsskinn, icke hopfogade
Kläder och tillbehör till kläder Tillverkning utgående från garsamt andra varor av pälsskinn vade eller på annat sätt beredda
pälsskinn enligt nr 4302, icke
hopfogade
Trä och varor av trä; träkol; med Tillverkning vid vilken allt anundantag av följande:
vänt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än
produkten
Virke, bilat eller grovt sågat på Tillverkning utgående från obetvå eller fyra sidor
arbetat virke, även barkat eller
endast befriat från splintved
Virke, sågat eller kluvet i längd- Hyvling, slipning eller fingersriktningen eller skuret eller karvning
svarvat till skivor, med en
tjocklek av mer än 6 mm, hyvlat, slipat eller fingerskarvat
Skarvat faner, med en tjocklek Skarvning, hyvling, slipning elav högst 6 mm, och annat virke, ler fingerskarvning
sågat i längdriktningen, skuret
eller svarvat till skivor, med en
tjocklek av högst 6 mm, hyvlat,
slipat eller fingerskarvat
Virke, likformigt bearbetat utefter hela längden, på kanter
eller sidor, även hyvlat, slipat
eller fingerskarvat:
— Slipar eller fingerskarvat
Slipning eller fingerskarvning
— Profilerat virke
Profilering
Profilerade lister, inbegripet Profilering
profilerade socklar och andra
profilerade skivor
Packlådor, förpackningsaskar, Tillverkning utgående från brähäckar, tunnor och liknande der eller skivor i icke avpassade
förpackningar av trä
dimensioner
Fat, tunnor, kar, baljor och Tillverkning utgående från kluandra tunnbinderiarbeten samt ven tunnstav, inte vidare beardelar till sådana arbeten, av trä betad än sågad på de två huvudsidorna
— Byggnadssnickerier och Tillverkning vid vilken allt antimmermansarbeten av trä vänt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än
produkten. Cellplattor och vissa
takspån (”shingles” och ”shakes”) får dock användas

(4)
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ex 4418 (forts.)

— Profilerat virke

ex 4421

Ämnen till tändstickor; träpligg Tillverkning utgående från virke
till skodon
enligt vilket tulltaxenummer
som helst utom trätråd enligt
nr 4409

ex Kapitel 45

Kork och varor av kork; med Tillverkning vid vilken allt anundantag av följande:
vänt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än
produkten
Varor av naturkork
Tillverkning utgående från kork
enligt nr 4501

4503

Profilering

Kapitel 46

Varor av halm, esparto eller Tillverkning vid vilken allt anandra flätningsmaterial; korg- vänt material klassificeras enmakeriarbeten
ligt ett annat tulltaxenummer än
produkten

Kapitel 47

Massa av ved eller andra fibrösa
cellulosahaltiga material; papper eller papp för återvinning
(avfall och förbrukade varor)

ex Kapitel 48

Papper och papp; varor av
pappersmassa, papper eller
papp; med undantag av följande:

ex 4811

4816

4817

ex 4818

ex 4819

ex 4820

ex 4823

ex Kapitel 49

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än
produkten

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än
produkten
Papper och papp, endast linje- Tillverkning utgående från marade eller rutade
terial för tillverkning av papper
enligt kapitel 47
Karbonpapper, självkopierande Tillverkning utgående från mapapper och annat kopierings- terial för tillverkning av papper
eller övertryckspapper (med un- enligt kapitel 47
dantag av papper enligt nr
4809), pappersstenciler och offsetpåtlar av papper, även förpackade i askar
Kuvert, kortbrev, brevkort med Tillverkning vid vilken
enbart postalt tryck samt kor- — allt använt material klasrespondenskort, av papper eller
sificeras enligt ett annat
papp; askar, mappar o.d. av
tulltaxenummer än produkpapper eller papp, innehållande
ten, och
ett sortiment av brevpapper, — värdet av allt använt matepapperskuvert e.d.
rial inte överstiger 50 % av
produktens pris fritt fabrik
Toalettpapper
Tillverkning utgående från material för tillverkning av papper
enligt kapitel 47
Kartonger, askar, lådor, säckar, Tillverkning vid vilken
påsar och andra förpackningar — allt använt material klasav papper, papp, cellulosavadd
sificeras enligt ett annat
eller duk av cellulosafibrer
tulltaxenummer än produkten, och
— värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av
produktens pris fritt fabrik
Brevpapper i block
Tillverkning vid vilken värdet
av allt använt material inte
överstiger 50 % av produktens
pris fritt fabrik
Andra slag av papper, papp, Tillverkning utgående från macellulosavadd och duk av cellu- terial för tillverkning av papper
losafibrer, tillskurna till be- enligt kapitel 47
stämd storlek eller form
Tryckta böcker, tidningar, bilder
och andra produkter från den
grafiska industrin; handskrifter,
maskinskrivna texter samt ritningar; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än
produkten

(4)
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(1)

(2)

(3),

4909

Brevkort och vykort, med bildtryck eller annat tryck; tryckta
kort med personliga hälsningar,
meddelanden eller tillkännagivanden, även med bildtryck,
med eller utan kuvert eller
utstyrsel

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom nr 4909
eller 4911

4910

Almanackor av alla slag, tryckta, inbegripet almanacksblock
— S.k. ”evighetskalendrar” el- Tillverkning vid vilken
ler almanackor med utbyt- — allt använt material klasbara block, fastsatta på ett
sificeras enligt ett annat
annat underlag än papper
tulltaxenummer än produkeller papp
ten, och
— värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av
produktens pris fritt fabrik
— Andra
Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom nr 4909
eller 4911

ex Kapitel 50

ex 5003

5004—
ex 5006

5007

eller

Natursilke; med undantag av Tillverkning vid vilken allt anföljande:
vänt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än
produkten
Avfall av natursilke (inbegripet Kardning eller kamning av avsilkeskokonger, inte lämpliga fall av natursilke
för avhaspling, garnavfall samt
rivet avfall och riven lump),
kardat och kammat
Garn av natursilke och garn Tillverkning utgående från (8)
spunnet av avfall av natursilke — råsilke eller avfall av natursilke, kardat, kammat eller
på annat sätt berett för
spinning,
— andra naturfibrer, inte kardade, kammade eller på
annat sätt beredda för spinning,
— kemiskt material eller dissolvingmassa, eller
— material för papperstillverkning
Vävnader av natursilke eller av
avfall av natursilke:
— I förening med gummitråd Tillverkning utgående från enkelt garn (8)

(4)
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(1)

5007 (forts.)

ex Kapitel 51

5106—
5110

5111—
5113

(2)

— Andra

(3),

eller

Tillverkning utgående från (8)
— garn av kokosfibrer,
— naturfibrer,
— konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på
annat sätt beredda för spinning,
— kemiskt material eller dissolvingmassa,
— papper
eller
tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfri-behandling,
appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), varvid värdet av den
otryckta textilvävnaden inte
överstiger 47,5 % av produktens
pris fritt fabrik

Ull samt fina eller grova djur- Tillverkning vid vilken allt anhår; garn och vävnader av tagel; vänt material klassificeras enmed undantag av följande:
ligt ett annat tulltaxenummer än
produkten
Garn av ull eller fina eller grova Tillverkning utgående från (8)
djurhår eller av tagel
— råsilke, avfall av silke, kardat, kammat eller på annat
sätt berett för spinning,
— naturfibrer, inte kardade,
kammade eller på annat
sätt beredda för spinning,
— kemiskt material eller dissolvingmassa, eller
— material för papperstillverkning
Vävnader av ull eller fina eller
grova djurhår eller av tagel:
— I förening med gummitråd Tillverkning utgående från enkelt garn (8)
— Andra
Tillverkning utgående från (8)
— garn av kokosfibrer
— naturfibrer,
— konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på
annat sätt beredda för spinning,
— kemiskt material eller dissolvingmassa,
— papper,
eller
tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfri-behandling,
appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), varvid värdet av den
otryckta textilvävnaden inte
överstiger 47,5 % av produktens
pris fritt fabrik

(4)
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ex Kapitel 52

5204—
5207

5208—
5212

(2)

(3),

eller

Bomull; med undantag av föl- Tillverkning vid vilken allt anjande:
vänt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än
produkten
Garn och sytråd av bomull
Tillverkning utgående från (8)
— råsilke, avfall av silke, kardat, kammat eller på annat
sätt berett för spinning,
— "C4 naturfibrer, 3 inte
kardade, kammade eller på
annat sätt beredda för spinning,
— kemiskt material eller dissolvingmassa, eller
— material för papperstillverkning
Vävnader av bomull:
— I förening med gummitråd Tillverkning utgående från enkelt garn (8)
— Andra
Tillverkning utgående från (8)
— garn av kokosfibrer,
— naturfibrer,
— konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på
annat sätt beredda för spinning,
— kemiskt material eller dissolvingmassa,
— papper
eller
tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfri-behandling,
appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), varvid värdet av den
otryckta textilvävnaden inte
överstiger 47,5 % av produktens
pris fritt fabrik

ex Kapitel 53

5306—
5308

5309—
5311

Andra vegetabiliska textilfibrer;
pappersgarn och vävnader av
pappersgarn; med undantag av
följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än
produkten
Garn av andra vegetabiliska Tillverkning utgående från (8)
textilfibrer; pappersgarn
— råsilke eller avfall av natursilke, kardat, kammat eller
på annat sätt berett för
spinning,
— naturfibrer, inte kardade,
kammade eller på annat
sätt beredda för spinning,
— kemiskt material eller dissolvingmassa, eller
— material för papperstillverkning
Vävnader av andra vegetabiliska
textilfibrer; vävnader av pappersgarn:
— I förening med gummitråd Tillverkning utgående från enkelt garn (8)

(4)
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(1)

(2)

(3),

eller

Tillverkning utgående från (8)
— garn av kokosfibrer,
— naturfibrer,
— konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på
annat sätt beredda för spinning,
— kemiskt material eller
"C4 dissolvingmassa, 3
— papper
eller
tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfri-behandling,
appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), varvid värdet av den
otryckta textilvävnaden inte
överstiger 47,5 % av produktens
pris fritt fabrik

5309—
5311 (forts.)

— Andra

5401—
5406

Garn, monofilamentgarn och Tillverkning utgående från (8)
sytråd av konstfilament
— råsilke eller avfall av natursilke, kardat, kammat eller
på annat sätt berett för
spinning,
— naturfibrer, inte kardade,
kammade eller på annat
sätt beredda för spinning,
— kemiskt material eller dissolvingmassa, eller
— material för papperstillverkning
Vävnader av garn av synteteller regenatfilament:

5407
och
5408

— I förening med gummitråd Tillverkning utgående från enkelt garn (8)
— Andra
Tillverkning utgående från (8)
— garn av kokosfibrer,
— naturfibrer,
— konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på
annat sätt beredda för spinning,
— kemiskt material eller dissolvingmassa,
— papper,
eller
tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfri-behandling,
appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), varvid värdet av den
otryckta textilvävnaden inte
överstiger 47,5 % av produktens
pris fritt fabrik
5501—
5507

Konststapelfibrer

Tillverkning utgående från kemiskt material eller dissolvingmassa

(4)
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(1)

5508—
5511

5512—
5516

(2)

(3),

eller

Sytråd och annat garn av konst- Tillverkning utgående från (8)
stapelfibrer
— silke eller avfall av natursilke, kardat, kammat eller
på annat sätt berett för
spinning,
— naturfibrer, inte kardade,
kammade eller på annat
sätt beredda för spinning,
— kemiskt material eller dissolvingmassa, eller
— material för papperstillverkning
Vävnader av konststapelfibrer
— I förening med gummitråd Tillverkning utgående från enkelt garn (8)
— Andra
Tillverkning utgående från (8)
— garn av kokosfibrer,
— naturfibrer,
— konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på
annat sätt beredda för spinning,
— kemiskt material eller dissolvingmassa,
— papper
eller
tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfri-behandling,
appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), varvid värdet av den
otryckta textilvävnaden inte
överstiger 47,5 % av produktens
pris fritt fabrik

ex Kapitel 56

5602

Vadd, filt och bondad duk;
specialgarner; surrningsgarn
och tågvirke samt varor av
sådana produkter; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från (8)
— garn av kokosfibrer,
— naturfibrer,
— kemiskt material eller dissolvingmassa, eller
— material för papperstillverkning

Filt, även impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad:
— Nålfilt
Tillverkning utgående från (8)
— naturfibrer, eller
— kemiskt material eller dissolvingmassa
Dock får följande användas:
— garn av polypropenfilament enligt nr 5402
— stapelfibrer av polypropen
enligt nr 5503 eller 5506
— fiberkabel av polypropenfilament enligt nr 5501, förutsatt att varje enskilt filament eller varje enskild
fiber har en längdvikt av
mindre än 9 decitex
Värdet av dessa material får
dock inte överstiga 40 % av
produktens pris fritt fabrik

(4)
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(1)

(2)

(3),

eller

Tillverkning utgående från (8)
— naturfibrer,
— konststapelfibrer av kasein,
eller
— kemiskt material eller dissolvingmassa

5602 (forts.)

— Andra

5604

Tråd och rep av gummi, textilöverdragna; textilgarn samt
remsor o.d. enligt nr 5404 eller
5405, impregnerade, överdragna
eller belagda med gummi eller
plast eller försedda med hölje av
gummi eller plast:
— Tråd och rep av gummi, Tillverkning utgående från tråd
textilöverdragna
eller rep av gummi, inte överdragna med textilmaterial
— Andra slag
Tillverkning utgående från (8)
— naturfibrer, inte kardade,
kammade eller på annat
sätt beredda för spinning,
— kemiskt material eller dissolvingmassa, eller
— material för papperstillverkning
Metalliserat garn (även över- Tillverkning utgående från (8)
spunnet), dvs. textilgarn eller — naturfibrer,
remsor o.d. enligt nr 5404 eller — konststapelfibrer, inte kar5405, i förening med metall i
dade, kammade eller på
form av tråd, remsa eller pulver
annat sätt beredda för spineller överdragna med metall
ning,
— kemiskt material eller dissolvingmassa, eller
— material för papperstillverkning
Överspunnet garn samt remsor Tillverkning utgående från (8)
o.d. enligt nr 5404 eller 5405, — naturfibrer,
överspunna (dock inte garn — konststapelfibrer, inte karenligt nr 5605 och överspunnet
dade, kammade eller på
tagelgarn); sniljgarn (inberipet
annat sätt beredda för spinsniljgarn framställt av texning
tilflock); chainettegarn
— kemiskt material eller dissolvingmassa, eller
— material för papperstillverkning

5605

5606

(4)
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(1)

(2)

(3),

eller

Kapitel 57

Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial:
— Av nålfilt
Tillverkning utgående från (8)
— naturfibrer, eller
— kemiskt material eller dissolvingmassa
Dock får följande användas:
— garn av polypropenfilament enligt nr 5402
— stapelfibrer av polypropen
enligt nr 5503 eller 5506,
eller
— fiberkabel av polypropenfilament enligt nr 5501, förutsatt att varje enskilt filament eller varje enskild
fiber har en längdvikt av
mindre än 9 decitex
Värdet av dessa material får
dock inte överstiga 40 % av
produktens pris fritt fabrikVävnader av jute får användas som
bas
— Av annan filt
Tillverkning utgående från (8)
— naturfibrer, inte kardade,
kammade eller på annat
sätt beredda för spinning
— kemiskt material eller dissolvingmassa
— Andra
Tillverkning utgående från (8)
— garn av kokos- eller jutefibrer,
— garn av syntet- eller regenatfilament,
— naturfibrer, eller
— konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på
annat sätt beredda för spinning
Vävnader av jute får dock
användas som bas

ex Kapitel 58

Speciella vävnader; tuftade dukvaror av textilmaterial; spetsar;
tapisserier; snörmakeriarbeten;
broderier; med undantag av
följande:
— I förening med gummitråd Tillverkning utgående från enkelt garn (8)
— Andra
Tillverkning utgående från (8)
— naturfibrer,
— konststapelfibrer, eller
— kemiskt material eller dissolvingmassa
eller
tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfri-behandling,
appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), varvid värdet av den
otryckta textilvävnaden inte
överstiger 47,5 % av produktens
pris fritt fabrik

(4)
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(1)

(2)

(3),

5805

Handvävda tapisserier av typerna Gobelins, Flandern, Aubusson, Beauvais och liknande
samt handbroderade tapisserier
(t.ex. med petits points eller
korsstygn), även konfektionerade

Tillverkning varvid allt använt
material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än produkten

5810

Broderier som längdvara, reösor Tillverkning vid vilken
eller i form av motiv
— allt använt material klassificeras enligt ett annat
tulltaxenummer än produkten, och
— värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av
produktens pris fritt fabrik

5901

Textilvävnader överdragna med Tillverkning utgående från garn
gummi arabicum e.d. eller med
stärkelseprodukter, av sådana
slag som används till bokpärmar
o.d.; kalkerväv; preparerad målarduk; kanfas och liknande
styva textilvävnader av sådana
slag som används till hattstommar
Kordväv av högstyrkegarn av
nylon eller andra polyamider,
polyestrar eller viskos:
— Innehållande högst 90 vikt- Tillverkning utgående från garn
procent textilmaterial
— Andra
Tillverkning utgående från kemiskt material eller av dissolvingmassa
Textilvävnader, impregnerade, Tillverkning utgående från garn
överdragna, belagda eller lami- eller
nerade med plast, andra än tryckning samt minst två förvävnader enligt nr 5902
beredande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfri-behandling,
appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), varvid värdet av den
otryckta textilvävnaden inte
överstiger 47,5 % av produktens
pris fritt fabrik
Linoleum o.d., även i tillskurna Tillverkning utgående " C4
stycken; golvbeläggning bestå- från garn (8) 3
ende av en textilbotten med
överdrag eller beläggning, även
i tillskurna stycken
Textiltapeter:
— Impregnerade, överdragna, Tillverkning utgående " C4
belagda eller laminerade från garn 3
med gummi, plast eller
annat material

5902

5903

5904

5905

eller

(4)
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(1)

(2)

(3),

eller

Tillverkning utgående från (8)
— garn av kokosfibrer,
— naturfibrer,
— konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på
annat sätt beredda för spinning,
— kemiskt material eller dissolvingmassa,
eller
tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfri-behandling,
appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), varvid värdet av den
otryckta textilvävnaden inte
överstiger 47,5 % av produktens
pris fritt fabrik

5905 (forts.)

— Andra

5906

Gummibehandlade textilvävnader, andra än vävnader enligt
nr 5902:
— Dukvaror av trikå
Tillverkning utgående från (8)
— naturfibrer,
— konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på
annat sätt beredda för spinning, eller
— kemiskt material eller dissolvingmassa
— Andra vävnader gjorda av Tillverkning utgående från kegarn av syntetfilament, in- miskt material
nehållande mer än 90 viktprocent textilmaterial

5907

5908

5909—
5911

— Andra
Textilvävnader med annan impregnering, annat överdrag eller
annan beläggning; målade teaterkulisser, ateljéfonder o.d., av
textilvävnad

Tillverkning utgående från garn
Tillverkning utgående från garn
eller
tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfri-behandling,
appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), varvid värdet av den
otryckta textilvävnaden inte
överstiger 47,5 % av produktens
pris fritt fabrik

Vekar av vävt, flätat eller stickat
textilmaterial, för lampor, kaminer, tändare, ljus e.d.; glödstrumpor och rundstickad glödstrumpsväv, även impregnerade:
— Glödstrumpor, impregnera- Tillverkning utgående från
de
rundstickad glödstrumpsväv
— Andra
Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än
produkten
Produkter och artiklar av textilmaterial av sådana slag som
lämpar sig för tekniskt bruk:

(4)
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(2)

(3),

eller

5909—
5911 (forts.)

— Polerskivor eller ringar, Tillverkning utgående från garn
andra än av filt enligt nr eller från lump (inbegripet klipp
5911
och liknande avfall) enligt nr
6310
— Vävnader, även filtade, av Tillverkning utgående från (8)
sådana slag som används i — garn av kokosfibrer,
pappersmaskiner eller för — följande material:
annat tekniskt bruk, även
— garn av polytetrafluoimpregnerade eller belagda,
reten (9),
tubformade eller ändlösa,
— flertrådigt garn av pomed ett eller flera varplyamid, överdraget,
och/eller väftsystem, eller
impregnerat eller beflatvävda med flera varplagt med fenoplaster,
och/eller väftsystem enligt
nr 5911
— garn av aromatiska polyamider framställda
genom polykondensation av metafenylendiamin och isoftalsyra,
— monofilament av polytetrafluoreten (9),
— garn av syntetiska textilfibrer av polyparafenylentereftalamid,
— garn av glasf ibrer,
överdraget med fenoplaster och omspunnet
med akrylgarn (9),
— monofilament av sampolyester av en polyester och ett tereftalsyraharts och 1,4-cyklohexandietanol och
isoftalsyra,
— naturfibrer,
— konststapelfibrer, inte
kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning, eller
— kemiskt material eller
dissolvingmassa
— Andra
Tillverkning utgående från (8)
— garn av kokosfibrer,
— naturfibrer,
— konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på
annat sätt beredda för spinning, eller
— kemiskt material eller dissolvingmassa

Kapitel 60

Dukvaror av trikå

Kapitel 61

Kläder och tillbehör till kläder,
av trikå:
— Tillverkade genom sömnad Tillverkning utgående från
eller annan hopfogning av garn (8) (10)
två eller flera stycken av
trikå, som antingen tillskurits eller formats direkt vid
framställningen

Tillverkning utgående från (8)
— naturfibrer,
— konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på
annat sätt beredda för spinning, eller
— kemiskt material eller dissolvingmassa

(4)
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(1)

Kapitel 61
(forts.)

(2)

— Andra

(3),

eller

Tillverkning utgående från (8)
— naturfibrer,
— konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på
annat sätt beredda för spinning, eller
— kemiskt material eller dissolvingmassa

ex Kapitel 62

Kläder och tillbehör till kläder, Tillverkning utgående från
av annan textilvara än trikå; garn (8) (10)
med undantag av följande:

ex 6202,
ex 6204,
ex 6206,
ex 6209
och
ex 6211

Kläder för kvinnor och flickor, Tillverkning utgående från
broderade; babykläder och till- garn (10)
behör till babykläder, broderade eller
tillverkning utgående från obroderad vävnad vars värde inte
överstiger 40 % av produktens
pris fritt fabrik (10)
Brandsäker utrustning av väv Tillverkning utgående från
med en beläggning av alumine- garn (10)
rad polyesterfolie
eller
tillverkning utgående från väv,
inte belagd, vars värde inte
överstiger 40 % av produktens
pris fritt fabrik (10)
Näsdukar, sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d:

ex 6210
och
ex 6216

6213
och
6214

— Broderade

— Andra

6217

Tillverkning utgående från oblekt enkelt garn (8) (10)
eller
tillverkning utgående från obroderad vävnad, vars värde inte
överstiger 40 % av produktens
pris fritt fabrik (10)
Tillverkning utgående från oblekt enkelt garn (8) (10)
eller
"C4 konfektion följd av tryckning samt minst 3 två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfri-behandling,
appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), varvid värdet av den
otryckta textilvävnaden enligt
nr 6213 och 6214 inte överstiger
47,5 % av produktens pris fritt
fabrik

Andra konfektionerade tillbehör
till kläder; delar till kläder eller
till tillbehör till kläder, andra än
sådana enligt nr 6212:
— Broderade
Tillverkning utgående från
garn (10)
eller
tillverkning utgående från obroderad vävnad, vars värde inte
överstiger 40 % av produktens
pris fritt fabrik (10)

(4)
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(2)

(3),

eller

6217 (forts.)

— Brandsäker utrustning av
väv överdragen med aluminiumbehandlad polyesterfolie

Tillverkning utgående från
garn (10)
eller
tillverkning utgående från väv,
inte belagd, vars värde inte
överstiger 40 % av produktens
"C4 pris fritt fabrik (10) 3

— Tillskurna mellanlägg till Tillverkning vid vilken
kragar och manschetter
— allt använt material klassificeras enligt ett annat
tulltaxenummer än produkten, och
— värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik
— Andra
Tillverkning utgående från
garn (10)
ex Kapitel 63

6301—
6304

6305

6306

6307

Andra konfektionerade textilvaror; handarbetssatser; begagnade kläder och andra begagnade textilvaror; lump; med
undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än
produkten

Res- och sängfiltar, sänglinne
etc.; gardiner, etc.; och andra
inredningsartiklar:
— Av filt eller av bondad duk Tillverkning utgående från (8)
— naturfibrer, eller
— kemiskt material eller dissolvingmassa
— Andra:
— — Broderade
Tillverkning utgående från oblekt enkelt garn (10) (11)
eller
tillverkning utgående från obroderad vävnad (annan än trikå),
vars värde inte överstiger 40 %
av produktens pris fritt fabrik
— — Andra
Tillverkning utgående från oblekt enkelt garn (10) (11)
Säckar och påsar av sådana slag Tillverkning utgående från (8)
som används för förpackning av — naturfibrer,
varor
— konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på
annat sätt beredda för spinning, eller
— kemiskt material eller dissolvingmassa
Presenningar och markiser; tält;
segel till båtar, segelbrädor eller
fordon; campingartiklar:
— Av bondad duk
Tillverkning utgående
från (8) (10)
— naturfibrer, eller
— kemiskt material eller dissolvingmassa
— Andra
Tillverkning utgående från oblekt enkelt garn (8) (10)
Andra konfektionerade artiklar, Tillverkning vid vilken värdet
inbegripet tillskärningsmönster av allt använt material inte
överstiger 40 % av produktens
pris fritt fabrik
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6308

ex Kapitel 64

6406

ex Kapitel 65

6503

6505

ex Kapitel 66

(2)

(3),

eller

Satser bestående av vävnadsstycken och garn, med eller
utan tillbehör, avsedda för tillverkning av mattor, tapisserier,
broderade borddukar eller servetter eller liknande artiklar av
textilmaterial, i detaljhandelsförpackningar

Varje enskild vara i satsen måste
uppfylla de ursprungsvillkor
som skulle gälla för den om
den inte ingick i satsen. Artiklar
utan ursprungsstatus får dock
ingå om deras sammanlagda
värde inte överstiger 15 % av
satsens pris fritt fabrik

Skodon, damasker o.d.; delar Tillverkning utgående från matill sådana artiklar; med undan- terial enligt vilket tulltaxenumtag av följande:
mer som helst utom sammansatta skodelar bestående av
överdelar som fastsatts vid
bindsulor eller vid andra underdelar enligt nr 6406
Delar till skodon (inbegripet Tillverkning vid vilken allt anöverdelar, även hopfogade med vänt material klassificeras enandra sulor än yttersulor); lösa ligt ett annat tulltaxenummer än
inläggsulor, hälinlägg o.d.; da- produkten
masker, benläder och liknande
artiklar samt delar till sådana
artiklar
Huvudbonader och delar till Tillverkning vid vilken allt anhuvudbonader; med undantag vänt material klassificeras enav följande:
ligt ett annat tulltaxenummer än
produkten
Filthattar och andra huvudbona- Tillverkning utgående från garn
der av filt, tillverkade av hatts- eller textilfibrer (10)
tumpar eller plana hattämnen
enligt nr 6501, även ofodrade
och ogarnerade
Hattar och andra huvudbonader, Tillverkning utgående från garn
av trikå eller tillverkade av eller textilfibrer (10)
spetsar, filt eller annan textilvara i längder (dock inte av band
eller remsor), även ofodrade
och ogarnerade; hårnät av alla
slags mateial, även fodrade och
garnerade
Paraplyer, parasoller, promenadkäppar, sittkäppar, piskor
och ridspön samt delar till
sådana artiklar; med undantag
av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än
produkten

6601

Paraplyer och parasoller (inbegripet "C4 käpparaplyer, 3
trädgårdsparasoller och liknande parasoller)

Tillverkning vid vilken värdet
av allt använt material inte
överstiger 50 % av produktens
pris fritt fabrik

Kapitel 67

Bearbetade fjädrar och dun samt
varor tillverkade av fjädrar eller
dun; konstgjorda blommor; varor av människohår

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än
produkten

ex Kapitel 68

Varor av sten, gips, cement,
asbest, glimmer eller liknande
material; med undantag av följande:

ex 6803
ex 6812

ex 6814

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än
produkten
Varor av skiffer eller agglome- Tillverkning utgående från bererad skiffer
arbetad skiffer
Varor av asbest eller av bland- Tillverkning utgående från maningar på basis av asbest eller terial enligt vilket tulltaxenumpå basis av asbest och magnesi- mer som helst
umkarbonat
Varor av glimmer, inbegripet
agglomererad eller rekonstruerad glimmer, på underlag av
papper, papp eller annat material

Tillverkning utgående från bearbetad glimmer (även agglomererad eller rekonstruerad
glimmer)
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Kapitel 69

(2)

Keramiska produkter

(3),

eller

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än
produkten

ex Kapitel 70

Glas och glasvaror, med undan- Tillverkning vid vilken allt antag av följande:
vänt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än
produkten

ex 7003,
ex 7004
och
ex 7005

Planglas, icke reflekterande

7006

Tillverkning utgående från material enligt nr 7001

Glas enligt nr 7003, 7004 eller
7005, böjt, bearbetat på kanterna, graverat, borrat, emaljerat
eller på annat sätt bearbetat,
men inte inramat och inte i
förening med annat material
— Glasplattor (substrat) täckt Tillverkning utgående från icke
med ett dielektriskt metall- täckta glasplattor (substrat) enskikt, halvledare enligt SE- ligt nr 7006
MII:s standard (12)
— Annat

7007
7008
7009
7010

7013

ex 7019

ex Kapitel 71

Tillverkning utgående från material enligt nr 7001
Säkerhetsglas bestående av här- Tillverkning utgående från madat eller laminerat glas
terial enligt nr 7001
Flerväggiga isolerrutor av glas Tillverkning utgående från material enligt nr 7001
Speglar av glas, inbegripet Tillverkning utgående från mabackspeglar, även inramande
terial enligt nr 7001
Damejeanner, flaskor, burkar, Tillverkning vid vilken allt ankrukor, ampuller och andra be- vänt material klassificeras enhållare av glas, av sådana slag ligt ett annat tulltaxenummer än
som används för transport eller produkten,
förpackning av varor; konserve- eller
ringsburkar av glas; proppar, slipning av glasvaror, om värdet
lock och andra tillslutnings- av sådan vara i oslipat skick inte
anordningar av glas
överstiger 50 % av produktens
pris fritt fabrik
Glasvaror av sådana slag som Tillverkning vid vilken allt ananvänds som bords-, köks-, vänt material klassificeras entoalett- eller kontorsartiklar, för ligt ett annat tulltaxenummer än
prydnadsändamål inomhus eller produkten,
för liknande ändamål (andra än eller
sådana som omfattas av nr 7010 slipning av glasvaror, om värdet
eller 7018)
av sådan vara i oslipat skick inte
överstiger 50 % av produktens
pris fritt fabrik
eller
dekorering för hand (utom serig r a f i s k t " C 4 t r y c k ) av
munblåsta 3 glasvaror, om
värdet av den munblåsta glasvaran inte överstiger 50 % av
produktens pris fritt fabrik
Varor (andra än garn) av glas- Tillverkning utgående från
fibrer
— ofärgad roving och andra
fiberknippen, även huggna,
eller garn, eller
— glasull
Naturpärlor och odlade pärlor,
ädelstenar och halvädelstenar,
ädla metaller och metaller med
plätering av ädel metall samt
varor av sådana produkter; oäkta smycken; mynt; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än
produkten

(4)
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(2)

(3),

eller

ex 7101

Naturpärlor eller odlade pärlor, Tillverkning vid vilken värdet
sorterade, termporärt uppträdda av använt material inte överstiför att underlätta transporten
ger 50 % av produktens pris fritt
fabrik

ex 7102,
ex 7103
och
ex 7104

Bearbetade ädelstenar och hal- Tillverkning utgående från obevädelstenar, (naturliga, syntetis- arbetade ädelstenar eller halväka eller rekonstruerade)
delstenar

7106,
7108
och
7110

Ädla metaller:

— Obearbetade

Tillverkning utgående från material som inte klassificeras
enligt nr 7106, 7108 eller 7110,
eller
elektrolytisk, termisk eller kemisk separering av ädla metaller
enligt nr 7106, 7108 eller 7110,
eller
legering av ädla metaller enligt
nr 7106, 7108 eller 7110, med
varandra eller med oädla metaller
— I form av halvfabrikat eller Tillverkning utgående från obepulver
arbetade ädla metaller
ex 7107,
ex 7109
och
ex 7111

Metall med plätering av ädel Tillverkning utgående från memetall, i form av halvfabrikat tall med plätering av ädla metaller, obearbetad

7116

Varor bestående av naturpärlor
eller odlade pärlor eller av
ädelstenar eller halvädelstenar
(naturliga, syntetiska eller rekonstruerade)

Tillverkning vid vilken värdet
av allt använt material inte
överstiger 50 % av produktens
pris fritt fabrik

7117

Oäkta smycken

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än
produkten,
eller
tillverkning utgående från delar
av oädel metall, som inte är
förgyllda, försilvrade eller patinerade, om värdet av allt använt
material inte överstiger 50 % av
produktens pris fritt fabrik

ex Kapitel 72

7207

7208—
7216
7217
ex 7218,
7219—
7222
7223

Järn och stål; med undantag av Tillverkning vid vilken allt anföljande:
vänt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än
produkten
Halvfärdiga produkter av järn Tillverkning utgående från maeller olegerat stål
terial enligt nr 7201, 7202,
7203, 7204 eller 7205
Valsade platta produkter, stång Tillverkning utgående från göt
och profiler, av järn eller olege- eller andra obearbetade former
rat stål
enligt nr 7206
Tråd av järn eller olegerat stål Tillverkning utgående från halvfärdigt material enligt nr 7207
Halvfärdiga produkter, valsade Tillverkning utgående från göt
platta produkter, stång och pro- eller andra obearbetade former
filer, av rostfritt stål
enligt nr 7218
Tråd av rostfritt stål
Tillverkning utgående från halvfärdigt material enligt nr 7218
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(2)

ex 7224, 7225— Halvfärdiga produkter, valsade
7228
platta produkter, varmvalsad
stång i oregelbundet upprullade
ringar; profiler av annat legerat
stål; ihåligt borrstål av legerat
eller olegerat stål
7229
Tråd av annat legerat stål
ex Kapitel 73

ex 7301
7302

(3),

eller

Tillverkning utgående från göt
eller andra obearbetade former
enligt nr 7206, 7218 eller 7224

Tillverkning utgående från halvfärdigt material enligt nr 7224

Varor av järn eller stål; med Tillverkning vid vilken allt anundantag av följande:
vänt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än
produkten
Spont
Tillverkning utgående från material enligt nr 7206
Följande banbyggnadsmateriel Tillverkning utgående från maav järn eller stål för järnvägar terial enligt nr 7206
eller spårvägar: räler, moträler
och kuggskenor, växeltungor,
spårkorsningar, växelstag och
andra delar till spårväxlar, sliprar, rälskarvjärn, rälstolar, rälstolskilar, underläggsplattor,
klämplattor, spårhållare, spårplattor och annan speciell materiel för sammanbindning eller
fästande av räler

7304,
7305
och
7306

Rör och ihåliga profiler, av järn Tillverkning utgående från ma(annat än gjutjärn) eller stål
terial enligt nr 7206, 7207, 7218
eller 7224

ex 7307

Rördelar av rostfritt stål (ISO nr Svarvning"C4 , borrning, 3
X5CrNiMo 1712), bestående av brotschning, gängning, gradning och sandblästring av smidflera delar
da ämnen, vars värde inte överstiger 35 % av produktens pris
fritt fabrik
Konstruktioner (med undantag Tillverkning vid vilken allt anav monterade eller monterings- vänt material klassificeras enfärdiga byggnader enligt nr ligt ett annat tulltaxenummer än
9406) och delar till konstruktio- produkten. Profiler framställda
ner (t.ex. broar, brosektioner, genom svetsning enligt nr 7301
slussportar, torn, fackverksmas- får dock inte användas
ter, tak, fackverk till tak, dörrar,
fönster, dörr- och fönsterkarmar, dörrtrösklar, fönsterluckor,
räcken och pelare), av järn eller
stål; plåt, stång, profiler, rör o.d.
av järn eller stål, bearbetade för
användning i konstruktioner

7308

ex 7315

Snökedjor

ex Kapitel 74

Koppar och varor av koppar; Tillverkning vid vilken
med undantag av följande:
— allt använt material klassificeras enligt ett annat
tulltaxenummer än produkten, och
— värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av
produktens pris fritt fabrik
Kopparskärsten; cementkoppar Tillverkning vid vilken allt an(utfälld koppar)
vänt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än
produkten

7401

Tillverkning vid vilken värdet
av allt använt material enligt nr
7315 inte överstiger 50 % av
produktens pris fritt fabrik
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7402

7403

7404

7405

ex Kapitel 75

7501—
7503

ex Kapitel 76

7601

7602

(2)

(3),

eller

Oraffinerad koppar; kopparano- Tillverkning vid vilken allt ander för elektrolytisk raffinering vänt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än
produkten
Raffinerad koppar och kopparlegeringar, i obearbetad form:
— Raffinerad koppar
Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än
produkten
— Kopparlegeringar "C4 och Tillverkning utgående från rafraffinerad koppar innehål- finerad koppar, obearbetad, ellande 3 andra ämnen
ler från avfall och skrot av
koppar
Avfall och skrot av koppar
Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än
produkten
Kopparförlegeringar
Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än
produkten
Nickel och varor av nickel; med Tillverkning vid vilken
undantag av följande:
— allt använt material klassificeras enligt ett annat
tulltaxenummer än produkten, och
— värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av
produktens pris fritt fabrik
Nickelskärsten, nickeloxidsinter Tillverkning vid vilken allt anoch andra mellanprodukter vid vänt material klassificeras enframställning av nickel; nickel i ligt ett annat tulltaxenummer än
obearbetad form; avfall och produkten
skrot av nickel
Aluminium och varor av alumi- Tillverkning vid vilken
nium; med undantag av följan- — allt använt material klasde:
sificeras enligt ett annat
tulltaxenummer än produkten, och
— värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av
produktens pris fritt fabrik
Aluminium i obearbetad form Tillverkning vid vilken
— allt använt material klassificeras enligt ett annat
tulltaxenummer än produkten, och
— värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av
produktens pris fritt fabrik
eller
tillverkning genom termisk eller
elektrolytisk behandling av olegerat aluminium eller av avfall
eller skrot av aluminium
Avfall och skrot av aluminium Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än
produkten
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ex 7616

Kapitel 77

ex Kapitel 78

7801

7802

ex Kapitel 79

7901

7902

ex Kapitel 80

(2)

(3),

eller

Varor av aluminium, andra än Tillverkning vid vilken
duk, galler, nät, stängselnät, — allt använt material klasarmeringsnät och liknande
sificeras enligt ett annat
" C4 produkter (inbegripet
tulltaxenummer än produk3 ändlösa band), av aluminiten. Duk, galler, nät, stängumtråd och klippnät av alumiselnät, armeringsnät och
nium
liknande produkter (inbegripet ändlösa band) av
aluminiumtråd eller klippnät av aluminium får dock
användas, och
— värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av
produktens pris fritt fabrik
Reserverad för eventuell framtida användning i det harmoniserade systemet
Bly och varor av bly; med Tillverkning vid vilken
undantag av följande:
— allt använt material klassificeras enligt ett annat
tulltaxenummer än produkten, och
— värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av
produktens pris fritt fabrik
Bly i obearbetad form:
— Raffinerat bly
Tillverkning utgående från
verkbly
— Annat
Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än
produkten. Avfall och skrot
enligt nr 7802 får dock inte
användas
Avfall och skrot av bly
Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än
produkten
Zink och varor av zink; med Tillverkning vid vilken
undantag av följande:
— allt använt material klassificeras enligt ett annat
tulltaxenummer än produkten, och
— värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av
produktens pris fritt fabrik
"
3
Tillverkning vid vilken allt anZink i C4 i obearbetad
form
vänt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än
produkten. Avfall och skrot
enligt nr 7902 får dock inte
användas
Avfall och skrot av zink
Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än
produkten
Tenn och varor av tenn; med Tillverkning vid vilken
undantag av följande:
— allt använt material klassificeras enligt ett annat
tulltaxenummer än produkten, och
— värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av
produktens pris fritt fabrik
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(2)

(3),

8001

Tenn "C4 i obearbetad 3
form

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än
produkten. Avfall och skrot
enligt nr 8002 får dock inte
användas

8002
och
8007

Avfall och skrot av tenn; andra Tillverkning vid vilken allt anvaror av tenn
vänt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än
produkten

Kapitel 81

Andra oädla metaller; kermeter;
varor av dessa material:
— Andra oädla metaller, bear- Tillverkning vid vilken värdet
betade; varor av dessa ma- av allt material som klassificeterial
ras enligt samma tulltaxenummer som produkten inte överstiger 50 % av produktens pris
fritt fabrik
— Andra
Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än
produkten

ex Kapitel 82

8206

8207

8208

ex 8211

8214

Verktyg, redskap, knivar, skedar
och gafflar av oädel metall;
delar av oädel metall till sådana
artiklar; med undantag av följande:

eller

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än
produkten

Satser av handverktyg enligt två Tillverkning vid vilken allt aneller flera av nr 8202 — 8205, i vänt material klassificeras endetaljhandelsförpackningar
ligt ett annat tulltaxenummer än
nr 8202 — 8205. Verktyg enligt
nr 8202 — 8205 får dock ingå i
satsen om deras värde inte
överstiger 15 % av satsens pris
fritt fabrik
Utbytbara verktyg för handverk- Tillverkning vid vilken
tyg, även mekaniska, eller för
verktygsmaskiner (t.ex. för
— allt använt material klaspressning, stansning, gängning,
sificeras enligt ett annat
borrning, arborrning, driftning,
tulltaxenummer än produkf r ä s n i n g , s va r v n i n g e l l e r
ten, och
skruvdragning), inbegripet
dragskivor för dragning och
matriser för strängpressning av — värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av
metall, samt verktyg för bergproduktens pris fritt fabrik
eller "C4 jordborrning 3
Knivar och skärstål för maski- Tillverkning vid vilken
ner eller mekaniska apparater — allt använt material klassificeras enligt ett annat
tulltaxenummer än produkten, och
— värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik
Knivar med skärande egg, även Tillverkning vid vilken allt antandad (inbegripet trädgårdsk- vänt material klassificeras ennivar), andra än knivar "C4 ligt ett annat tulltaxenummer än
enligt nr8208 3
produkten. Knivblad och knivskaft av oädel metall får dock
användas
Andra skär- och klippverktyg Tillverkning vid vilken allt an(t.ex. hårklippningsmaskiner, vänt material klassificeras enhuggknivar och hackknivar för ligt ett annat tulltaxenummer än
slakterier och charkuterier eller produkten. Handtag och skaft av
för hushållsbruk, papperskni- oädel metall får dock användas
var); artiklar och satser av
artiklar för manikyr eller pedikyr (inbegripet nagelfilar)

(4)
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8215

ex Kapitel 83

ex 8302

ex 8306

(2)

(3),

eller

Skedar, gafflar, slevar, tårtspadar, fiskknivar, smörknivar,
sockertänger och liknande köksoch bordsartiklar

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än
produkten. Handtag och skaft av
oädel metall får dock användas

(4)

Diverse varor av oädel metall; Tillverkning vid vilken allt anmed undantag av följande:
vänt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än
produkten
Andra beslag och liknande ar- Tillverkning vid vilken allt antiklar lämpliga för byggnader vänt material klassificeras ensamt automatiska dörrstängare ligt ett annat tulltaxenummer än
produkten. Annat material enligt nr 8302 får dock användas
om dess värde inte överstiger
20 % av produktens pris fritt
fabrik
Statyetter och andra prydnads- Tillverkning vid vilken allt anföremål av oädel metall
vänt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än
produkten. Annat material enligt nr 8306 får dock användas
om dess värde inte överstiger
30 % av produktens pris fritt
fabrik

ex Kapitel 84

Kärnreaktorer, ångpannor, ma- Tillverkning vid vilken
skiner, apparater och mekaniska — allt använt material klasredskap; delar till sådana varor;
sificeras enligt ett annat
med undantag av följande:
tulltaxenummer än produkten, och
— värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris
fritt fabrik

ex 8401

Bränsleelement för kärnreakto- Tillverkning vid vilken allt anrer
vänt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än
produkten (13)

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris
fritt fabrik

8402

Ångpannor och andra ånggene- Tillverkning vid vilken
ratorer (andra än sådana varm- — allt använt material klasvattenpannor för centraluppsificeras enligt ett annat
värmning som också kan protulltaxenummer än produkducera lågtrycksånga); hetvatten, och
tenpannor
— värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris
fritt fabrik

Värmepannor för centraluppvärmning, andra än sådana enligt nr 8402, samt hjälpapparater för värmepannor för centraluppvärmning

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än
nr 8403 eller 8404

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris
fritt fabrik

8406

Ångturbiner

Tillverkning vid vilken värdet
av allt använt material inte
överstiger 40 % av produktens
pris fritt fabrik

8407

Förbränningskolvmotorer med
gnisttändning och med framoch återgående eller roterande
kolvar

Tillverkning vid vilken värdet
av allt använt material inte
överstiger 40 % av produktens
pris fritt fabrik

8408

Förbränningskolvmotorer med Tillverkning vid
kompressionständning (diesel- av allt använt
eller semidieselmotorer)
överstiger 40 %
pris fritt fabrik
Delar som är lämpliga att an- Tillverkning vid
vändas uteslutande eller huvud- av allt använt
sakligen till motorer enligt nr överstiger 40 %
8407 eller 8408
pris fritt fabrik

8403
och
ex 8404

8409

vilken värdet
material inte
av produktens
vilken värdet
material inte
av produktens
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8411

Turbojetmotorer, turboprop- Tillverkning vid vilken
motorer och andra gasturbin- — allt använt material klasmotorer
sificeras enligt ett annat
tulltaxenummer än produkten, och
— värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik

8412

Andra motorer

ex 8413

ex 8414

Tillverkning vid vilken värdet
av allt använt material inte
överstiger 40 % av produktens
pris fritt fabrik
Positiva roterande förträng- Tillverkning vid vilken
ningspumpar
— allt använt material klassificeras enligt ett annat
tulltaxenummer än produkten, och
— värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik
Fläktar, blåsmaskiner och lik- Tillverkning vid vilken
nande maskiner för industriellt — allt använt material klasbruk
sificeras enligt ett annat
tulltaxenummer än produkten, och
— värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik

8415

Luftkonditioneringsapparater
bestående av en motordriven
fläkt samt anordningar för reglering av temperatur och fuktighet, inbegripet sådana apparater i vilka fuktigheten inte kan
regleras separat

8418

Kylskåp, frysar och annan kyl- Tillverkning vid vilken
eller frysutrustning, elektriska — allt använt material klasoch andra; värmepumpar, andra
sificeras enligt ett annat
än luftkonditioneringsapparater
tulltaxenummer än produkenligt nr 8415
ten,
— värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik,
och
— värdet av allt använt ickeursprungsmaterial inte
överstiger värdet av använt
ursprungsmaterial
Maskiner för trä-, pappersmas- Tillverkning vid vilken
sa- och pappindustrierna
— värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik,
och
— inom ovannämnda gräns,
värdet av använt material
som klassificeras enligt
samma tulltaxenummer
som produkten inte överstiger 25 % av produktens
pris fritt fabrik

ex 8419

(4)

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris
fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris
fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris
fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet
av använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt
fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris
fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris
fritt fabrik
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8420

"C4 Kalandrar 3 och andra Tillverkning vid vilken
valsmaskiner, andra än maski- — värdet av allt använt matener för bearbetning av metall
rial inte överstiger 40 % av
eller glas, samt valsar till sådana
produktens pris fritt fabrik,
maskiner
och
— inom ovannämnda gräns,
värdet av använt material
som klassificeras enligt
samma tulltaxenummer
som produkten inte överstiger 25 % av produktens
pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris
fritt fabrik

8423

Vågar (med undantag av vågar Tillverkning vid vilken
känsliga för 0,05 g eller mind- — allt använt material klasre), inbegripet räkne- och konsificeras enligt ett annat
trollvågar; vikter av alla slag för
tulltaxenummer än produkvågar
ten, och
— värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris
fritt fabrik

8425—
8428

Maskiner och apparater för lyft- Tillverkning vid vilken
ning eller annan hantering, last- — värdet av allt använt matening, lossning eller transport
rial inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik,
och
— inom ovannämnda gräns,
värdet av använt material
som klassificeras enligt nr
8431 inte överstiger 10 %
av produktens pris fritt
fabrik
Självgående bladschaktmaskiner, väghyvlar, skrapor, grävmaskiner, lastare, stampmaskiner och vägvältar:
— Vägvältar
Tillverkning vid vilken värdet
av allt använt material inte
överstiger 40 % av produktens
pris fritt fabrik
— Andra
Tillverkning vid vilken
— värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik,
och
— inom ovannämnda gräns,
värdet av använt material
som klassificeras "C4 enligt nr 8431 3 inte överstiger 10 % av produktens
pris fritt fabrik
Andra maskiner och apparater Tillverkning vid vilken
för grävning, hyvling, plane- — värdet av allt använt matering, stampning, tillpackning,
rial inte överstiger 40 % av
schaktning, borrning eller brytproduktens pris fritt fabrik,
ning av jord, sten, mineral eller
och
malm; pålningsmaskiner och
— inom ovannämnda gräns,
påluppdragningsmaskiner;
värdet av använt material
snöplogar och snöslungor
som klassificeras "C4 enligt nr 8431 3 inte överstiger 10 % av produktens
pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris
fritt fabrik

8429

8430

ex 8431

Delar som är lämpliga att an- Tillverkning vid vilken värdet
vändas uteslutande eller huvud- av allt använt material inte
sakligen till vägvältar
överstiger 40 % av produktens
pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris
fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris
fritt fabrik
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8439

Maskinder och apparater för Tillverkning vid vilken
tillverkning av massa av fibrösa — värdet av allt använt matecellulosahaltiga material eller
rial inte överstiger 40 % av
för tillverkning eller efterproduktens pris fritt fabrik,
behandling av papper eller papp
och
— inom ovannämnda gräns,
värdet av allt använt material som klassificeras enligt
samma tulltaxenummer
som produkten inte överstiger 25 % av produktens
pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris
fritt fabrik

8441

Andra maskiner och apparater Tillverkning vid vilken
för bearbetning av pappersmas- — värdet av allt använt matesa, papper eller papp, inberipet
rial inte överstiger 40 % av
skärmaskiner av alla slag
produktens pris fritt fabrik,
och
— inom ovannämnda gräns,
värdet av använt material
som klassificeras enligt
samma tulltaxenummer
som produkten inte överstiger 25 % av produktens
pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris
fritt fabrik

8444—
8447

Maskiner enligt dessa tulltax- Tillverkning vid vilken värdet
enummer som används i textil- av allt använt material inte
industrin
överstiger 40 % av produktens
pris fritt fabrik
Hjälpmaskiner och hjälpappara- Tillverkning vid vilken värdet
ter för användning tillsammans av använt material inte överstimed maskiner enligt nr 8444 ger 40 % av produktens pris fritt
och 8445
fabrik
Symaskiner, andra än trådhäftmaskiner enligt nr 8440;
möbler, stativ och överdrag,
speciellt konstruerade för symaskiner; symaskinsnålar:
— Symaskiner (endast för Tillverkning vid vilken
skyttelsöm) vilkas överdel — värdet av allt använt matehar en vikt av högst 16 kg
rial inte överstiger 40 % av
utan motot eller 17 kg med
produktens pris fritt fabrik,
motor
— värdet av allt icke-ursprungsmaterial som använts vid monteringen av
överdelen (utom motor) inte överstiger värdet av allt
använt ursprungsmaterial,
och
— mekanismen för trådspänning, gripmekanismen och
mekanismen för sicksacksöm utgör ursprungsvaror
— Andra
Tillverkning vid vilken värdet
av allt använt material inte
överstiger 40 % av produktens
pris fritt fabrik
Verktygsmaskiner och andra Tillverkning vid vilken värdet
maskiner samt delar och till- av allt använt material inte
behör till sådana maskiner en- överstiger 40 % av produktens
ligt nr 8456 — 8466
pris fritt fabrik
Maskiner och apparater för kon- Tillverkning vid vilken värdet
torsbruk (t.ex. skrivmaskiner, av allt använt material inte
räknemaskiner, datorer, duplice- överstiger 40 % av produktens
ringsmaskiner, häftapparater)
pris fritt fabrik

ex 8448

8452

8456—
8466

8469—
8472
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8480

Formflaskor för metallgjuterier;
bottenplattor till gjutformar;
gjutmodeller; gjutformar och
andra formar för metall (andra
än götkokiller), metallkarbider,
glas, mineraliska ämnen, gummi eller plast

Tillverkning vid vilken värdet
av allt använt material inte
överstiger 50 % av produktens
pris fritt fabrik

8482

Kullager och rullager

Tillverkning vid vilken
— allt använt material klassificeras enligt ett annat
tulltaxenummer än produkten, och
— värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik

8484

Packningar av metallplåt i förening med annat material eller
av två eller flera skikt av metall;
satser av packningar av skilda
material, i påsar, kuvert eller
liknande förpackningar; mekaniska packningar

Tillverkning vid vilken värdet
av allt använt material inte
överstiger 40 % av produktens
pris fritt fabrik

8485

Delar till maskiner och apparater, inte försedda med elektriska
kopplingsanordningar, isolatorer, spolar, kontaktelement eller
andra elektriska anordningar,
inte nämnda eller inbegripna
någon annanstans i detta kapitel

Tillverkning vid vilken värdet
av allt använt material inte
överstiger 40 % av produktens
pris fritt fabrik

ex Kapitel 85

eller

(4)

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris
fritt fabrik

Elektriska maskiner och appa- Tillverkning vid vilken
rater, elektrisk materiel samt
— allt använt material klasdelar till sådana varor; apparater
sificeras enligt ett annat
för inspelning eller återgivning
tulltaxenummer än produkav ljud, apparater för inspelning
ten, och
eller återgivning av bilder och
ljud för television samt delar — värdet av allt använt mateoch tillbehör till sådana appararial inte överstiger 40 % av
ter; med undantag av följande:
produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris
fritt fabrik

8501

Elektriska motorer och genera- Tillverkning vid vilken
torer (med undantag av genera- — värdet av allt använt matetoraggregat)
rial inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik,
och
— inom ovannämnda gräns,
värdet av använt material
som klassificeras enligt nr
8503 inte överstiger 10 %
av produktens pris fritt
fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris
fritt fabrik

8502

Elektriska generatoraggregat Tillverkning vid vilken
och roterande omformare
— värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik,
och
— inom ovannämnda gräns,
värdet av använt material
som klassificeras enligt nr
8501 eller 8503 inte överstiger 10 % av produktens
pris fritt fabrik
Strömförsörjningsenheter av så- Tillverkning vid vilken värdet
dana slag som används för av allt använt material inte
datorer
överstiger 40 % av produktens
pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris
fritt fabrik

ex 8504
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ex 8518

Mikrofoner och mikrofonstativ; Tillverkning vid vilken
högtalare, med eller utan hölje; — värdet av allt använt matetonfrekvensförstärkare; elektrisrial inte överstiger 40 % av
ka ljudförstärkningsanläggningproduktens pris fritt fabrik,
ar
och
— "C4 värdet 3 av allt
använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger
värdet av använt ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris
fritt fabrik

8519

Skivspelare, elektriska grammo- Tillverkning vid vilken
foner, kassettbandspelare (andra — värdet av allt använt mateän sådana enligt 8520) och
rial inte överstiger 40 % av
andra apparater för ljudåtergivproduktens pris fritt fabrik,
ning, inte försedda med anordoch
ning för ljudinspelning
— värdet av allt använt ickeur psrungsmaterial inte
överstiger värdet av använt
ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris
fritt fabrik

8520

Bandspelare och andra appara- Tillverkning vid vilken
ter för ljudinspelning, även in- — värdet av allt använt matenehållande anordning för ljudårial inte överstiger 40 % av
tergivning
produktens pris fritt fabrik,
och
— värdet av allt använt ickeur psrungsmaterial inte
överstiger värdet av använt
ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris
fritt fabrik

8521

Apparater för inspelning eller Tillverkning vid vilken
återgivning av videosignaler, — värdet av allt använt mateäven med inbyggd videotuner
rial inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik,
och
— värdet av allt använt ickeur psrungsmaterial inte
överstiger värdet av använt
ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris
fritt fabrik

8522

Delar och tillbehör lämpade för
användning enbart eller huvudsakligen för apparater enligt nr
8519 — 8521

8523

Beredda oinspelade media för
inspelning av ljud eller för
liknande inspelning av andra
fenomen, andra än produkter
enligt "C4 kap. 37 3

8524

Grammofonskivor, inspelade
band och andra media med
inspelningar av ljud eller "C4
av andra 3 fenomen, inbegripet matriser för tillverkning av
grammofonskivor men inte produkter enligt "C4 kap. 37 3:
— Matriser för tillverkning av Tillverkning vid vilken värdet
grammofonskivor
av allt använt material inte
överstiger 40 % av produktens
pris fritt fabrik
— Andra
Tillverkning vid vilken
— värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik,
och
— inom ovannämnda gräns,
värdet av använt material
som klassificeras enligt nr
8523 inte överstiger 10 %
av produktens pris fritt
fabrik

Tillverkning vid
av allt använt
överstiger 40 %
pris fritt fabrik
Tillverkning vid
av allt använt
överstiger 40 %
pris fritt fabrik

vilken värdet
material inte
av produktens
vilken värdet
material inte
av produktens

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris
fritt fabrik
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8525

Apparater för sändning av ra- Tillverkning vid vilken
diotelefoni, radiotelegrafi, rund- — värdet av allt använt materadio eller television, även med
rial inte överstiger 40 % av
inbyggd utrustning för mottagproduktens pris fritt fabrik,
ning, ljudinspelning eller ljudåoch
tergivning; televisionskameror;
— värdet av allt använt ickevideokameror för stillbilder
ur psrungsmaterial inte
och andra videokameror
överstiger värdet av använt
ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris
fritt fabrik

8526

Radarapparater, apparater för Tillverkning vid vilken
radionavigering samt apparater — värdet av allt använt mateför radiomanövrering eller rarial inte överstiger 40 % av
diostyrning
produktens pris fritt fabrik,
och
— värdet av allt använt ickeur psrungsmaterial inte
överstiger värdet av använt
ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris
fritt fabrik

8527

Apparater för mottagning av Tillverkning vid vilken
radiotelefoni, radiotelegrafi el- — värdet av allt använt mateler rundradio, även med inrial inte överstiger 40 % av
byggd utrustning för inspelning
produktens pris fritt fabrik,
eller återgivning av ljud eller
och
med inbyggt ur
— värdet av allt använt ickeur psrungsmaterial inte
överstiger värdet av använt
ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris
fritt fabrik

8528

Televisionsmottagare, även med Tillverkning vid vilken
inbyggd rundradiomottagare, — värdet av allt använt mateinbyggd utrustning för inspelrial inte överstiger 40 % av
ning eller återgivning av ljudproduktens pris fritt fabrik,
eller videosignaler; videomonioch
torer och videoprojektorer
— värdet av allt använt ickeur psrungsmaterial inte
överstiger värdet av använt
ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris
fritt fabrik

8529

Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller "C4
huvudsakligen 3 till apparater
enligt nr 8525 — 8528:
— Lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till utrustning för inspelning eller återgivning
av videosignaler
— Andra

8535
och
8536

Tillverkning vid vilken värdet
av allt använt material inte
överstiger 40 % av produktens
pris fritt fabrik
Tillverkning vid vilken
— värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik,
och
— värdet av allt använt ickeur psrungsmaterial inte
överstiger värdet av använt
ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris
fritt fabrik

Elektriska apparater och andra Tillverkning vid vilken
artiklar för brytning, omkopp- — värdet av allt använt mateling eller skyddande av elektrial inte överstiger 40 % av
riska kretsar eller för åstadkomproduktens pris fritt fabrik,
mande av anslutning till eller
och
förbindelse i elektriska kretsar — inom ovannämnda gräns,
värdet av använt material
som klassificeras enligt nr
8538 inte överstiger 10 %
av produktens pris fritt
fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av
använt material inte överstiger
30 % av produktens pris fritt
fabrik
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8537

ex 8541

8542

8544

8545

8546

8547

(2)

Tavlor, paneler, hyllor, bänkar,
skåp o.d. utrustade med två eller
flera apparater enligt nr 8535
eller 8536 och avsedda att
tjänstgöra som elektriska manöver- eller kopplingsorgan, inbegripet sådana tavlor etc. som
innehåller instrument eller apparater enligt kapitel 90 och
numeriska styrorgan, dock inte
kopplingsanordningar enligt nr
8517
Dioder, transistorer och liknande halvledarkomponenter eller
halvledarelement, med undantag av plattor (wafers) ännu inte
nedskurna till chips

(3),

eller

(4)

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte över— värdet av allt använt matestiger 30 % av produktens pris
rial inte överstiger 40 % av
fritt fabrik
produktens pris fritt fabrik,
och
Tillverkning vid vilken

— inom ovannämnda gräns,
värdet av använt material
"C4 som klassificeras 3
enligt nr 8538 inte överstiger 10 % av produktens
pris fritt fabrik
Tillverkning vid vilken
— allt använt material klassificeras enligt ett annat
tulltaxenummer än produkten, och
— värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris
fritt fabrik

Elektroniska integrerade kretsar Tillverkning vid vilken
och andra elektroniska mikro- — värdet av allt använt matekretsar
rial inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik,
och
— inom ovannämnda gräns,
värdet av använt material
som klassificeras enligt nr
8541 eller 8542 inte överstiger 10 % av produktens
pris fritt fabrik
Isolerad (inbegripet lackerad Tillverkning vid vilken värdet
eller anodoxiderad) tråd och av allt använt material inte
kabel (inbegripet koaxialkabel) överstiger 40 % av produktens
och andra isolerade elektriska pris fritt fabrik
ledare, även försedda med
kopplingsanordningar; optiska
fiberkablar, i vilka varje enskild
fiber är försedd med eget hölje,
även i förening med elektriska
ledare eller försedda med kopplingsanordningar

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris
fritt fabrik

Kolelektroder, kolborstar, lampkol, kol för galvaniska element
och andra artiklar av grafit eller
annat kol, även i förening med
metall, av sådana slag som
används för elektriskt ändamål
Elektriska isolatorer, oavsett
materialet

Tillverkning vid vilken värdet
av allt använt material inte
överstiger 40 % av produktens
pris fritt fabrik

Isolerdetaljer (med undantag av
isolatorer enligt nr 8546) för
elektriska maskiner eller apparater eller för annat elektriskt
ändamål, utgörande detaljer helt
av isolermaterial bortsett från
mindre metalldelar (t.ex. gängade hylsor) som ingjutits eller
inpressats i massan i samband
med tillverkningen och som är
avsedda uteslutande för sammanfogning; elektriska isolerrör
samt förbindningsdetaljer till
sådana, av oädel metall, invändigt belagda med isolermaterial

Tillverkning vid vilken värdet
av allt använt material inte
överstiger 40 % av produktens
pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet
av allt använt material inte
överstiger 40 % av produktens
pris fritt fabrik
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8548

ex Kapitel 86

8608

ex Kapitel 87

(2)

(3),

eller

Avfall och skrot av galvaniska
element, batterier och elektriska
ackumulatorer; förbrukade galvaniska element, förbrukade
batterier och förbrukade elektriska ackumulatorer; elektriska
delar till maskiner och apparater, inte nämnda eller inbegripna
någon annanstans i detta kapitel

Tillverkning vid vilken värdet
av allt använt material inte
överstiger 40 % av produktens
pris fritt fabrik

Lok och annan rullande järnvägs- och spårvägsmateriel
samt delar till sådan materiel;
stationär järnvägs- och spårvägsmateriel samt delar till
sådan materiel; mekanisk (inbegripet elektromekanisk) trafiksignaleringsutrustning av alla
slag; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken värdet
av allt använt material inte
överstiger 40 % av produktens
pris fritt fabrik

Stationär järnvägs- och spår- Tillverkning vid vilken
vägsmateriel; mekanisk (inbegripet elektro-mekanisk) signa- — allt använt material klaslerings-, säkerhets- och trafiksificeras enligt ett annat
övervakningsutrustning för järntulltaxenummer än produkvägar, spårvägar, landsvägar,
ten, och
gator, inre vattenvägar, parkeringsplatser, hamnanläggningar — värdet av allt använt mateeller flygfält; delar till sådan
rial inte överstiger 40 % av
materiel och utrustning
produktens pris fritt fabrik
Fordon, andra än rullande järnvägs- eller spårvägsmateriel,
samt delar och tillbehör till
fordon; med undantag av följande:

(4)

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris
fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet
av allt använt material inte
överstiger 40 % av produktens
pris fritt fabrik

8709

Truckar, inte försedda med lyft- Tillverkning vid vilken
eller hanteringsutrustning, av
— allt använt material klassådana slag som används i
sificeras enligt ett annat
fabriker, magasin, hamnområtulltaxenummer än produkden eller på flygplatser för korta
ten, och
transporter av gods; dragtruckar
av sådana slag som används på — värdet av allt använt matejärnvägsperronger; delar till forrial inte överstiger 40 % av
don enligt detta nummer
produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris
fritt fabrik

8710

Stridsvagnar och andra motor- Tillverkning vid vilken
drivna pansrade stridsfordon, — allt använt material klasäven utrustade med vapen, samt
sificeras enligt ett annat
delar till sådana fordon
tulltaxenummer än produkten, och
— värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris
fritt fabrik
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8711

(2)

8715

8716

eller

Motorcyklar (inbegripet mopeder) samt cyklar försedda med
hjälpmotor, med eller utan sidvagn; sidvagnar:
— Med förbränningskolvmotor med fram- och återgående kolv eller kolvar
och med en cylindervolym
av:
Tillverkning vid vilken
— högst 50 cm3
— värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik,
och
— värdet av allt använt ickeursprungsmaterial inte
överstiger värdet av använt
ursprungsmaterial
Tillverkning vid vilken
— mer än 50 cm3
— värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris "C4 fritt
fabrik, och 3
— värdet av allt använt ickeursprungsmaterial inte
överstiger värdet av använt
ursprungsmaterial
— Andra slag

ex 8712

(3),

Tillverkning vid vilken
— värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik,
och
— värdet av allt använt ickeursprungsmaterial inte
överstiger värdet av använt
ursprungsmaterial

(4)

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte överstiger 20 % av produktens pris
fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris
fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris
fritt fabrik

Tvåhjuliga cyklar utan kullager Tillverkning, utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material
enligt nr 8714

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris
fritt fabrik
Tillverkning vid vilken värdet av
Barnvagnar och delar till barn- Tillverkning vid vilken
vagnar
— allt använt material klas- allt använt material inte översificeras enligt ett annat stiger 30 % av produktens pris
tulltaxenummer än produk- fritt fabrik
ten, och
— värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris "C4 fritt
fabrik 3
Släpfordon och påhängsvagnar; Tillverkning vid vilken
andra fordon, utan mekanisk — allt använt material klasframdrivningsanordning; delar
sificeras enligt ett annat
till sådana fordon
tulltaxenummer än produkten, och
— värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris
fritt fabrik

ex Kapitel 88

Luftfartyg och rymdfarkoster Tillverkning vid vilken allt ansamt delar till sådana; med vänt material klassificeras enundantag av följande:
ligt ett annat tulltaxenummer än
produkten

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris
fritt fabrik

ex 8804

S.k. rotochutes

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris
fritt fabrik

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, även andra
material enligt nr 8804
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(2)

(3),

eller

8805

Startanordningar för luftfartyg;
inbromsningsanordningar av sådana slag som används på hangarfartyg samt liknande utrustning; markträningsapparater för
flygutbildning; delar till varor
enligt detta nummer

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än
produkten

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris
fritt fabrik

Kapitel 89

Fartyg samt annan flytande ma- Tillverkning vid vilken allt anteriel
vänt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än
produkten. Fartygsskrov enligt
nr 8906 får dock inte användas

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris
fritt fabrik

ex Kapitel 90

Optiska instrument och appara- Tillverkning vid vilken
ter, foto- och kinoapparater, — allt använt material klasinstrument och apparater för
sificeras enligt ett annat
mätning eller kontroll, meditulltaxenummer än produkcinska och kirurgiska instruten, och
ment och apparater; delar och
— värdet av allt använt matetillbehör till sådana artiklar;
rial inte överstiger 40 % av
med undantag av följande:
produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris
fritt fabrik

9001

Optiska fibrer och optiska fiberknippen; optiska fiberkablar,
andra än sådana enligt nr 8544;
skivor och plattor av polariserande material; linser (inbegripet kontaktlinser), prismor,
speglar och andra optiska element, oavsett material, omonterade, andra än sådana element
av glas som inte är optiskt
bearbetade

Tillverkning vid vilken värdet
av allt använt material inte
överstiger 40 % av produktens
pris fritt fabrik

9002

Linser, prismor, speglar och
andra optiska element, oavsett
material, monterade, utgörande
delar eller tillbehör till instrument eller apparater, andra än
sådana element av glas som inte
är optiskt bearbetade
"C4 Glasögon o.d., 3 avsedda för synkorrektion, som skydd
för ögonen eller för annat ändamål

Tillverkning vid vilken värdet
av allt använt material inte
överstiger 40 % av produktens
pris fritt fabrik

9004

(4)

Tillverkning vid vilken värdet
av allt använt material inte
överstiger 40 % av produktens
pris fritt fabrik

ex 9005

Kikare (monokulära och bino- Tillverkning vid vilken
kulära), inbegripet teleskop, — allt använt material klassamt stativ till sådana, med
sificeras enligt ett annat
undantag av astronomiska tuber
tulltaxenummer än produk(refraktorer) och stativ till sådaten,
na
— värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik,
och
— värdet av allt använt ickeur psrungsmaterial inte
överstiger värdet av använt
ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris
fritt fabrik

ex 9006

Stillbildskameror; blixtljus- Tillverkning vid vilken
apparater och blixtlampor, för — allt använt material klasfotografiskt bruk, andra än
sificeras enligt ett annat
blixtlampor med elektrisk tändtulltaxenummer än produkning
ten,
— värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik,
och
— värdet av allt använt ickeur psrungsmaterial inte
överstiger värdet av använt
ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris
fritt fabrik
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(4)

9007

Kinokameror och kinoprojekto- Tillverkning vid vilken
rer, även med inbyggd utrust- — allt använt material klasning för inspelning eller återsificeras enligt ett annat
givning av ljud
tulltaxenummer än produkten,
— värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik,
och
— värdet av allt använt ickeur psrungsmaterial inte
överstiger värdet av använt
ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris
fritt fabrik

9011

Optiska mikroskop, inbegripet Tillverkning vid vilken
sådana för fotomikrografi, kine- — allt använt material klasfotomikrografi eller mikroprosificeras enligt ett annat
jektion
tulltaxenummer än produkten,
— värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik,
och
— värdet av allt använt ickeur psrungsmaterial inte
överstiger värdet av använt
ursprungsmaterial
Andra instrument och apparater Tillverkning vid vilken värdet
för navigering
av allt använt material inte
överstiger 40 % av produktens
pris fritt fabrik
Instrument och apparater för Tillverkning vid vilken värdet
geodesi (inbegripet fotogram- av allt använt material inte
metrisk geodesi), lantmäteri, överstiger 40 % av produktens
hydrografi, oceanografi, hydro- pris fritt fabrik
logi, meteorologi eller geofysik,
med undantag av kompasser;
avståndsmätare
Vågar känsliga för 0,05 g eller Tillverkning vid vilken värdet
mindre, även med tillhörande av allt använt material inte
vikter
överstiger 40 % av produktens
pris fritt fabrik
Ritinstrument, ritsinstrument Tillverkning vid vilken värdet
och räkneinstrument (t.ex. rit- av allt använt material inte
apparater, pantografer, gradski- överstiger 40 % av produktens
vor, ritbestick, räknestickor och pris fritt fabrik
räkneskivor); instrument som
hålls i handen för längdmätning
(t.ex. mätstockar, mätband, mikrometrar och skjutmått), inte
nämnda eller inbegripna någon
annanstans i detta kapitel

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris
fritt fabrik

ex 9014

9015

9016

9017

9018

Instrument och apparater som
används för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt
bruk, inbegripet scintigrafer,
andra elektromedicinska apparater samt instrument för synprovning:
— Tandläkarstolar med in- Tillverkning utgående från mabyggd tandläkarutrustning terial enligt vilket tulltaxenumeller spottkopp
mer som helst, även annat
material enligt nr 9018

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris
fritt fabrik
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(3),
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(4)

9018 (forts.)

— Andra

Tillverkning vid vilken
— allt använt material klassificeras enligt ett annat
tulltaxenummer än produkten, och
— värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris
fritt fabrik

9019

Apparater för mekanoterapi; Tillverkning vid vilken
massageapparater; apparater — allt använt material klasför psykotekniska undersöksificeras enligt ett annat
ningar; apparater för ozonterapi,
tulltaxenummer än produksyreterapi, aerosolterapi eller
ten, och
konstgjord andning samt andra
— värdet av allt använt mateandningsapparater för terapeurial inte överstiger 40 % av
tiskt bruk
produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris
fritt fabrik

9020

Andra andningsapparater, inbe- Tillverkning vid vilken
gripet gasmasker men inte så- — allt använt material klasdana enkla skyddsmasker som
sificeras enligt ett annat
varken har mekaniska delar
tulltaxenummer än produkeller utbytbart filter
ten, och
— värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris
fritt fabrik

9024

Maskiner och apparater för
provning av hårdhet, hållfasthet,
sammanpressbarhet, elasticitet
eller andra mekaniska egenskaper hos material (t.ex. metaller,
trä, textilvaror, papper eller
plast)

Tillverkning vid vilken värdet
av allt använt material inte
överstiger 40 % av produktens
pris fritt fabrik

9025

Areometrar och liknande instrument, termometrar, pyrometrar,
barometrar, hygrometrar och
psykrometrar, även registrerande, samt alla slags kombinationer av dessa instrument

Tillverkning vid vilken värdet
av allt använt material inte
överstiger 40 % av produktens
pris fritt fabrik

9026

Instrument och apparater för
mätning eller kontroll av gasers
eller vätskors strömning, nivå,
tryck e.d. (t.ex. genomströmningsmätare, nivåmätare, manometrar och värmeförbrukningsmätare), med undantag av instrument och apparater enligt nr
9014, 9015, 9028 och 9032

Tillverkning vid vilken värdet
av allt använt material inte
överstiger 40 % av produktens
pris fritt fabrik

9027

Instrument och apparater för
fysikalisk eller kemisk analys
(t.ex. polarimetrar, refraktometrar, spektrometrar samt gaseller rökanalysapparater); instrument och apparater för mätning eller kontroll av viskositet,
porositet, dilatation, ytspänning
e.d.; instrument och apparater
för mätning eller kontroll av
värmemängd, ljudnivå eller ljusintensitet (inbegripet exponeringsmätare); mikrotomer

Tillverkning vid vilken värdet
av allt använt material inte
överstiger 40 % av produktens
pris fritt fabrik

9028

Förbruknings- och produktionsmätare för gaser, vätskor eller
elektricitet, inbegripet kalibreringsmätare för sådana instrument:
— Delar och tillbehör
Tillverkning vid vilken värdet
av allt använt material inte
överstiger 40 % av produktens
pris fritt fabrik
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9028 (forts.)

— Andra

Tillverkning vid vilken
— värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik,
och
— värdet av allt använt ickeur psrungsmaterial inte
överstiger värdet av använt
ursprungsmaterial

9029

Varvräknare, produktionsräknare, taxametrar, vägmätare, stegräknare o.d.; hastighetsmätare
och takometrar, andra än artiklar enligt nr 9014 eller 9015;
stroboskop

Tillverkning vid vilken värdet
av allt använt material inte
överstiger 40 % av produktens
pris fritt fabrik

9030

Oscilloskop, spektrumanalysapparater samt andra instrument
och apparater för mätning eller
kontroll av elektriska storheter,
med undantag av mätare enligt
nr 9028; instrument och apparater för mätning eller påvisande av alfa-, beta-, gamma- eller
röntgenstrålning, kosmisk strålning eller annan joniserande
strålning

Tillverkning vid vilken värdet
av allt använt material inte
överstiger 40 % av produktens
pris fritt fabrik

9031

Instrument, apparater och maskiner för mätning eller kontroll, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta
kapitel; profilprojektorer

Tillverkning vid vilken värdet
av allt använt material inte
överstiger 40 % av produktens
pris fritt fabrik

9032

Instrument och apparater för Tillverkning vid
automatisk reglering
av allt använt
överstiger 40 %
pris fritt fabrik
Delar och tillbehör (inte nämn- Tillverkning vid
da eller inbegripna någon an- av allt använt
nanstans i detta kapitel) till överstiger 40 %
maskiner, instrument och appa- pris fritt fabrik
rater "C4 enligt kap. 90 3

9033

ex Kapitel 91

9105

9109

(4)

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris
fritt fabrik

vilken värdet
material inte
av produktens
vilken värdet
material inte
av produktens

Ur och delar till ur; med Tillverkning vid vilken värdet
undantag av följande:
av allt använt material inte
överstiger 40 % av produktens
pris fritt fabrik
Andra ur
Tillverkning vid vilken
— värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris "C4 fritt
fabrik, och 3
— värdet av allt använt ickeursprungsmaterial inte
överstiger värdet av använt
ursprungsmaterial
Andra urverk, kompletta och Tillverkning vid vilken
sammansatta
— värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik,
och
— värdet av allt använt ickeur psrungsmaterial inte
överstiger värdet av använt
ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris
fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris
fritt fabrik
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(1)

(2)

(3),

eller

(4)

9110

Kompletta urverk, inte samman- Tillverkning vid vilken
satta eller delvis sammansatta — värdet av allt använt mate(urverkssatser); ofullständiga
rial inte överstiger 40 % av
urverk, sammansatta; råurverk
produktens pris fritt fabrik,
och
— inom ovannämnda gräns,
värdet av använt material
som klassificeras enligt nr
9114 inte överstiger 10 %
av produktens pris fritt
fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris
fritt fabrik

9111

Boetter till ur enligt nr 9101 Tillverkning vid vilken
eller 9102 samt delar till sådana — allt använt material klassificeras enligt ett annat
tulltaxenummer än produkten, och
— värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris
fritt fabrik

9112

Urfoder och andra höljen till Tillverkning vid vilken
varor enligt detta kapitel samt — allt använt material klasdelar till sådana
sificeras enligt ett annat
tulltaxenummer än produkten, och
— värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris
fritt fabrik

9113

Urarmband och delar till urarmband:
— Av oädel metall, även förgyllda- eller försilvrade eller av metall med plätering
av ädel metall
— Andra

Tillverkning vid
av allt använt
överstiger 40 %
pris fritt fabrik
Tillverkning vid
av allt använt
överstiger 50 %
pris fritt fabrik

vilken värdet
material inte
av produktens
vilken värdet
material inte
av produktens

Kapitel 92

Musikinstrument; delar och till- Tillverkning vid vilken värdet
behör till musikinstrument
av allt använt material inte
överstiger 40 % av produktens
pris fritt fabrik

Kapitel 93

Vapen och ammunition; delar Tillverkning vid vilken värdet
och tillbehör till vapen och av allt använt material inte
ammunition
överstiger 50 % av produktens
pris fritt fabrik

ex Kapitel 94

Möbler; sängkläder, madrasser,
resårbottnar till sängar, kuddar
och liknande stoppade inredni ngsar tikl ar; belysni ngsarmatur och andra belysningsartiklar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans;
ljusskyltar, namnplåtar med belysning, o.d.; monterade eller
monteringsfärdiga byggnader;
med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än
produkten

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris
fritt fabrik
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(1)

ex 9401
och
ex 9403

(2)

(3),

eller

Möbler av oädel metall, vari Tillverkning vid vilken allt aningår ostoppad bomullsväv med vänt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än
en vikt av högst 300 g/m2
produkten,
eller
tillverkning utgående från bomullsväv i tillformade stycken för
direkt användning enligt nr
9401 eller 9403, om
— vävens värde inte överstiger 25 % av produktens
pris fritt fabrik, och
— allt övrigt använt material
utgör ursprungsvaror och
klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än nr
9401 eller 9403

9405

Belysningsarmatur och andra
belysningsartiklar (inbegripet
strålkastare) samt delar till sådana artiklar, inte nämnda eller
inbegripna någon annanstans;
ljusskyltar, namnplåtar med belysning, o.d. med fast, varaktigt
monterad ljuskälla samt delar
till sådana artiklar, inte nämnda
eller inbegripna någon annanstans

9406

Monterade eller monteringsfär- Tillverkning vid vilken värdet
diga byggnader
av allt använt material inte
överstiger 50 % av produktens
pris fritt fabrik

ex Kapitel 95

9503

ex 9506

Tillverkning vid vilken värdet
av allt använt material inte
överstiger 50 % av produktens
pris fritt fabrik

Leksaker, spel och sportartiklar; Tillverkning vid vilken allt andelar till sådana artiklar; med vänt material klassificeras enundantag av följande:
ligt ett annat tulltaxenummer än
produkten
Andra leksaker; skalenliga mo- Tillverkning vid vilken
deller och liknande modeller för — allt använt material klasförströelse, mekaniska eller
sificeras enligt ett annat
icke-mekaniska; pussel av alla
tulltaxenummer än produkslag
ten, och
— värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av
produktens pris fritt fabrik
Golfklubbor och delar till Tillverkning vid vilken allt angolfklubbor
vänt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än
produkten. Grovt tillformade
ämnen til golfklubbhuvuden får
dock användas

ex Kapitel 96

Diverse artiklar; med undantag Tillverkning vid vilken allt anav följande:
vänt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än
produkten

ex 9601
och
ex 9602

Varor av animaliska, vegetabi- Tillverkning utgående från ”beliska eller mineraliska snid- arbetade” snidningsmaterial enningsmaterial
ligt samma tulltaxenummer som
produkten
Kvastar, borstar och penslar Tillverkning vid vilken värdet
(med undantag av viskor och av allt använt material inte
liknande endast hopbundna ar- överstiger 50 % av produktens
tiklar samt penslar av mård- pris fritt fabrik
eller ekorrhår), mekaniska mattsopare utan motor; målningsdynor och målningsrullar; avtorkare o.d. av gummi eller
annat mjukt material samt moppar

ex 9603

(4)

Tillverkning vid vilken värdet av
allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris
fritt fabrik
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9605

9606

9608

9612

ex 9613

ex 9614
Kapitel 97

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )
(7 )
(8 )
(9 )
(10)
(11)
(12)
(13)

(2)

(3),

eller

(4)

Reseetuier med artiklar för toalettändamål, för sömnad eller
för rengöring av skor eller
kläder

Varje artikel i etuiet måste
uppfylla de ursprungsvillkor
som skulle vara tillämpliga på
den om den inte ingick i satsen.
Icke-ursprungsvaror får dock
ingå om deras sammanlagda
värde inte överstiger 15 % av
satsens pris fritt fabrik
Knappar samt knappformar och Tillverkning vid vilken
andra delar till knappar; knap- — allt använt material klaspämnen
sificeras enligt ett annat
tulltaxenummer än produkten, och
— värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av
produktens pris fritt fabrik
Kulpennor; pennor med filts- Tillverkning vid vilken allt anpets eller annan porös spets; vänt material klassificeras enreservoarpennor och liknande ligt ett annat nummer än propennor; pennor för duplicering; dukten. Skrivpennor (stålpennor
stiftpennor; pennskaft, pennför- o.d.) och spetsar till sådana
längare o.d.; delar (inbegripet pennor enligt samma nummer
hylsor och hållare) till artiklar får dock användas
enligt detta nummer, andra än
sådana som omfattas av nr 9609
Färgband för skrivmaskiner och Tillverkning vid vilken
liknande färgband, indränkta — allt använt material klasmed färg eller på annat sätt
sificeras enligt ett annat
preparerade för att kunna ge ett
tulltaxenummer än produkavtryck, även på spolar eller i
ten, och
patroner; färgdynor, (även såda— värdet av allt använt matena som inte är indränkta med
rial inte överstiger 50 % av
färg), med eller utan ask
produktens pris fritt fabrik
Piezo-elektriska tändare
Tillverkning vid vilken värdet
av allt använt material enligt nr
9613 inte överstiger 30 % av
produktens pris fritt fabrik
Rökpipor och piphuvuden
Tillverkning utgående från
grovt tillformade ämnen
Konstverk, föremål för samling- Tillverkning vid vilken allt anar samt antikviteter
vänt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än
produkten

Undantaget för majs av arten ”Zea indurata” gäller till och med 31.12.2002.
Se inledande anmärkning 7.1 och 7.3.
Se inledande anmärkning 7.2.
I anmärkning 3 till kapitel 32 anges att det gäller preparat "C4 av sådana slag 3 som används för att färga alla slags material eller
som är avsedda att ingå som beståndsdelar vid tillverkning av färgberedningar, om de inte är klassificerade enligt ett annat
tulltaxenummer i kapitel 32.
Med ”grupp” avses en del av ett tulltaxenummer som är skild från resten med hjälp av semikolon.
För produkter som är sammansatta av material klassificerade både enligt 3901 — 3906 och enligt 3907 — 3911 gäller denna
inskränkning endast produktens viktmässigt dominerande materialgrupp.
Folier för vilka den optiska störningen är mindre än 2 % mätt enligt ASTM-D 1003-16 (störningsfaktor) med Gardners nefelometri,
anses som högtransparenta.
För särskilda villkor rörande produkter gjorda av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 5.
Användningen av detta material är begränsad till tillverkning av vävnader av det slag som används till pappersmaskiner.
Se inledande anmärkning 6.
För trikåartiklar, ej elastiska eller gummerade, som framställts genom att dukvara av trikå (tillskuren eller direkt stickad till
passform), sytts ihop eller hopfogats, se inledande anmärkning 6.
SEMII — Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.
Denna bestämmelse gäller till och med 31.12.2005

1993R2454 — SV — 01.07.2000 — 003.001 — 417
!B
BILAGA 16
BEARBETNINGAR SOM ÄR UTESLUTNA FRÅN REGIONAL KUMULATION (GSP)
Bearbetningar, såsom
— påsättning av knappar eller andra fäst- eller tillslutningsanordningar,
— sömnad/slagning av knapphål,
— fållning av byxben, ärmar, kjolar och klänningar osv.,
— sömnad av näsdukar, bordslinne osv.
— påsättning av garneringar och tillbehör såsom fickor, etiketter, emblem,
märken osv,
— strykning och andra förberedelser av plagg för försäljning som konfektionsvaror,
— varje kombination av dessa bearbetningar.
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BILAGA 17
URSPRUNGSINTYG FORMULÄR A
1.

Intyget skall motsvara förlagan i denna bilaga. Det skall inte
obligatoriskt att använda engelska eller franska för de anmärkningar
återfinns på intygets baksida. Intyget skall upprättas på engelska
franska. Om det fylls i för hand skall detta göras med bläck och
tryckbokstäver.

vara
som
eller
med

2.

Intygets format skall vara 210 × 297 mm, med en tillåten avvikelse på
längden på minus 5 mm eller plus 8 mm. Det papper som används skall vara
vitt skrivpapper, fritt från mekanisk pappersmassa och väga minst 25 g/m2.
Papperet skall som bakgrund ha en tryckt, grön guillochering som gör att
varje förfalskning på mekanisk eller kemisk väg lätt kan upptäckas.
Om intyget består av flera exemplar skall endast det översta, som utgör
originalet, ha en tryckt, grön guillochering som bakgrund.

3.

Varje formulär skall ha ett löpnummer, tryckt eller anbringat på annat sätt,
genom vilket det kan identifieras.

4.

Intyg enligt förlagan i denna bilaga skall vara giltiga från och med den 1
januari 1996. Intyg som uppgjorts enligt den tidigare förlagan från 1992 kan
dock uppvisas till och med den 31 december 1997.
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BILAGA 18
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BILAGA 21
VARUCERTIFIKAT EUR. 1 OCH RELEVANTA TILLÄMPNINGAR
1.

Varucertifikat EUR. 1 skall utfärdas på den blankett som visas i denna
bilaga. Denna blankett skall vara tryckt på ett av gemenskapens officiella
språk. Certifikaten skall utfärdas på ett av dessa språk i enlighet med
bestämmelserna i den nationella lagstiftningen i den exporterande staten
eller det exporterande territoriet. Om de fylls i för hand skall uppgifterna
textas med bläck.

2.

Varje certifikat skall ha formatet 210 × 297 mm. En tolerans av upp till
minus 5 mm eller plus 8 mm på längden kan medges. Det använda papperet
skall vara vitt skrivpapper som inte innehåller mekanisk massa och som
väger minst 25 g/m2. Det skall ha en tryckt grön guillochering som
bakgrund, som gör varje förfalskning med mekaniska eller kemiska medel
synlig.

3.

De behöriga myndigheterna i den exporterande staten eller det exporterande
territoriet får förbehålla sig rätten att trycka certifikaten själva eller låta dem
tryckas av godkända tryckerier. I det senare fallet skall varje certifikat
innehålla en uppgift om detta godkännande. Varje certifikat skall vara försett
med tryckeriets namn och adress eller en märkning, genom vilken tryckeriet
kan identifieras. Det skall också vara försett med ett serienummer, tryckt
eller på annat sätt ditsatt genom vilket det kan identifieras.
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BILAGA 22
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BILAGA 23
FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR OM TULLVÄRDE

Första kolumnen

Andra kolumnen

Hänvisning tillbestämmelserna i tullkodexen

Anmärkningar

Artikel 29.1

Det faktiska priset eller det pris som skall betalas avser priset för de
importerade varorna. Således ingår överföringen av utdelningar eller
andra betalningar från köparen till säljaren, som inte berör de importerade
varorna, inte i tullvärdet.

Artikel 29.1 a, tredje Ett exempel på en sådan begränsning skulle vara om en säljare kräver av
strecksatsen
en bilköpare att denne inte säljer eller ställer ut bilarna före ett bestämt
datum som utgör början av modellåret.
Artikel 29.1 b

Det kan t.ex. vara frågan om följande:
a) Säljaren fastställer priset för de importerade varorna under förutsättning att köparen också köper andra varor i vissa kvantiteter.
b) Priset för de importerade varorna är beroende på det eller de priser
till vilka köparen av de importerade varorna säljer andra varor till
säljaren av dessa importerade varor.
c) Priset fastställs på grundval av en betalningsform som är utan
förbindelselänk till de importerade varorna, t.ex. om de importerade
varorna är halvfabrikat som säljaren har levererat på villkor att han
erhåller en viss mängd av färdiga varor.
Emellertid medför villkor eller hänsynstaganden som står i förbindelse
med produktionen eller marknadsföringen av de importerade varorna inte
något avvisande av transaktionsvärdet. Till exempel skall det faktum att
köparen levererar ingenjörskonsultationer eller ritningar till säljaren,
utförda i importlandet, inte medföra något avvisande av transaktionsvärdet enligt artikel 29.1.

Artikel 29.2

1. Punkterna 2 a och b föreskriver olika sätt att avgöra om ett
transaktionsvärde kan antas.
2. Punkt 2 a föreskriver att om köparen och säljaren är närstående, skall
omständigheterna kring försäljningen undersökas och transaktionsvärdet skall godkännas som tullvärde, förutsatt att beroendeförhållandet inte påverkar priset. Det är inte meningen att en undersökning
av omständigheterna skall äga rum i samtliga fall där köparen och
säljaren är närstående. En sådan undersökning krävs endast om det
finns tvivel om huruvida priset kan godkännas. Om tullmyndigheterna inte har något tvivel om att priset kan godkännas, bör det
godkännas utan ytterligare upplysningar från deklaranten. Tullmyndigheterna kan till exempel tidigare ha undersökt beroendeförhållandet, eller redan ha närmare uppgifter om köparen och
säljaren och kan på grundval av dessa undersökningar och dessa
uppgifter ha kommit fram till att beroendeförhållandet inte påverkar
priset.
3. Om tullmyndigheterna inte kan godkänna transaktionsvärdet utan
ytterligare undersökningar, bör de ge deklaranten möjlighet att lämna
alla närmare upplysningar som kan vara nödvändiga för att undersöka
de omständigheter som rådde vid försäljningen. I detta sammanhang
bör tullmyndigheterna vara beredda att undersöka relevanta aspekter
på transaktionen, inbegripet det sätt på vilket köparen och säljaren
organiserar sina affärsförbindelser och det sätt på vilket de har
kommit fram till priset i fråga, för att kunna avgöra om beroendeförhållandet har påverkat priset. Om det kan bevisas att köparen och
säljaren trots att de är närstående enligt bestämmelserna i artikel 143
i denna förordning köper från och säljer till varandra som om de inte
var närstående, skulle detta bevisa att deras inbördes beroende inte
har påverkat priset. Till exempel om priset hade bestämts på ett sätt
som är förenligt med normal prissättningspraxis i branschen i fråga,
eller med det sätt på vilket säljaren fastställer priser för försäljning
till köpare som inte är närstående, skulle detta bevisa att priset inte
har påverkats genom beroendeförhållandet. Likaså om det kan visas
att priset är anpassat så att det täcker kostnaderna samt ger en viss
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Första kolumnen

Andra kolumnen

Hänvisning tillbestämmelserna i tullkodexen

Anmärkningar

vinst som är förenlig med företagets sammanlagda vinst under en viss
tid (t.ex. på årsbasis) vid försäljningar av varor av samma art eller
beskaffenhet, skulle detta bevisa att priset inte har påverkats.
4. Punkt 2 b föreskriver att deklaranten skall ha möjlighet att bevisa att
transaktionsvärdet ligger mycket nära ett ”jämförelsevärde” som
tidigare har godkänts av tullmyndigheterna och därför kan godkännas
enligt bestämmelserna i artikel 29. Om en prövning enligt punkt 2 b
uppfylls, är det inte nödvändigt att undersöka frågan om påverkan
enligt punkt 2 a. Om tullmyndigheterna redan har tillräckliga
upplysningar för att utan ytterligare närmare undersökningar vara
övertygade om att ett av de kriterier som föreskrivs i punkt 2 b, har
uppfyllts, finns det ingen orsak att kräver av deklaranten att bevisa att
testkraven kan uppfyllas.
Artikel 29.2 b

Ett antal faktorer måste beaktas vid bestämningen av om ett värde ”ligger
nära” ett annat värde. Dessa faktorer innefattar arten av de importerade
varorna, arten av själva branschen, den årstid då varorna importeras och
frågan om skillnaden i värde är kommersiellt signifikant. Eftersom dessa
faktorer kan vara olika från fall till fall, skulle det vara omöjligt att
tillämpa en enhetlig norm såsom en fast procentsats för samtliga fall. Så
skulle exempelvis kanske en liten skillnad i värdet i ett fall som omfattar
endast en typ av varor inte vara godtagbar, under det att en stor skillnad i
värdet för en annan typ av varor skulle godkännas vid bestämmandet av
om transaktionsvärdet ligger nära de ”jämförelsevärden” som fastställs i
artikel 29.2 b.

Artikel 29.3 a

Ett exempel på indirekt betalning skulle vara att köparen helt eller delvis
betalar säljarens skuld.

Artikel 30.2 a
Artikel 30.2 b

1. Vid tillämpningen av dessa bestämmelser skall tullmyndigheterna om
möjligt använda en försäljning av identiska respektive liknande varor
i samma handelsled och i ungefär samma mängd som de varor som
skall värderas. Om någon sådan försäljning inte finns får en
försäljning av identiska respektive liknande varor enligt något av
följande villkor användas:
a) En försäljning i samma handelsled, men i en annan mängd.
b) En försäljning i ett annat handelsled men i huvudsakligen
samma mängd.
c) En försäljning i ett annat handelsled och i en annan mängd.
2. Om en försäljning enligt ett av dessa tre villkor föreligger genomförs
anpassningar, om så är tillämpligt, avseende
a) endast mängdfaktorer,
b) endast handelsledsfaktorer, eller
c) både handelsledsfaktorer och mängdfaktorer.
3
3. "C1
4. Ett villkor för anpassning på grund av olika handelsled eller olika
mängd är att denna anpassning, om den leder till en ökning eller
sänkning av värdet, endast får företas på grundval av tydlig bevisning
som klart fastställer rimligheten och noggrannheten av denna
anpassning, t.ex. en giltig prislista som innehåller priser som avser
olika handelsled eller olika mängd. Om de importerade varor som
värderas exempelvis består av en skeppslast av 10 enheter och de
enda identiska respektive liknande importerade varor för vilka ett
transaktionsvärde finns omfattar en försäljning av 500 enheter, och
försäljaren bevisligen medger mängdrabatt, får den nödvändiga
anpassningen göras på grundval av säljarens prislista, varvid listans
pris tillämpas på en försäljning av 10 enheter. Detta kräver inte att en
försäljning skulle ha gjorts i enheter om 10, om prislistan har erkänts
som pålitlig genom försäljning av andra kvantiteter. Om ett sådant
objektivt kriterium inte finns, är emellertid en bestämning av
tullvärdet enligt bestämmelserna i artikel 30.2 a och b inte tillämplig.

Artikel 30.2 d

1. I allmänhet bestäms tullvärdet enligt dessa bestämmelser på grundval
av i gemenskapen omedelbart tillgängliga upplysningar. För att
bestämma ett beräknat värde kan det emellertid blir nödvändigt att
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2.

3.

4.
5.

6.

Artikel 31.1

undersöka produktionskostnaderna för de varor som skall värderas,
samt inhämta andra upplysningar som erhålls utanför gemenskapen.
Dessutom befinner sig i de flesta fall producenten av varorna utanför
medlemsstaternas myndigheters jurisdiktion. Användningen av
metoden för det beräknade värdet kommer i allmänhet att vara
begränsad till de fall då köparen och säljaren är närstående, och
tillverkaren är beredd att ge myndigheterna i importlandet de
nödvändiga kostnadsberäkningarna samt att möjliggöra alla ytterligare kontroller som kan bli nödvändiga.
Det ”pris eller värde” som avses i artikel 30.2 d, första strecksatsen,
skall bestämmas på grundval av upplysningar om produktionen av de
varor som skall värderas, vilket skall meddelas av tillverkaren eller
på dennes vägnar. Det skall grundas på tillverkarens affärsredovisning, förutsatt att denna redovisning är förenlig med allmänt erkända
redovisningsprinciper, tillämpliga i det land där varorna tillverkas.
Det ”belopp för vinst och allmänna omkostnader” som avses i artikel
30.2 d, andra strecksatsen, skall bestämmas på grundval av de
upplysningar som meddelas av tillverkaren eller på hans vägnar,
såvida inte hans siffror är oförenliga med de siffror som vanligen
ingår i försäljningen av varor av samma art eller beskaffenhet som de
varor som skall värderas, och som upprättas av tillverkare i
exportlandet för export till importlandet.
Inga kostnader eller värden av de element som avses i denna artikel
skall räknas två gånger vid beräkningen av värdet.
Det bör observeras att i detta sammanhang ”beloppet för vinst och
allmänna omkostnader” skall uppfattas som en helhet. Därav följer
att om i ett visst fall tillverkarens vinst är låg och hans allmänna
omkostnader är höga, hans vinst och allmänna omkostnader
tillsammans ändå kan vara förenliga med dem som vanligen tilllämpas vid försäljning av varor av samma art och beskaffenhet. En
sådan situation kan uppkomma om exempelvis en vara lanseras i
gemenskapen och tillverkaren godkänner en nollvinst eller en låg
vinst för att uppväga de höga allmänna omkostnaderna vid
lanseringen. Om tillverkaren kan bevisa att han på grund av särskilda
ekonomiska omständigheter tar ut en låg vinst på sin försäljning av
de importerade varorna, skall hans faktiska vinst beaktas, förutsatt att
han har rimliga företagsekonomiska skäl, samt att hans prispolitik är
ett uttryck för den vanliga prispolitiken i den berörda industribranschen. En sådan situation skulle exempelvis kunna uppstå om
tillverkare har tvingats att tillfälligt sänka priserna på grund av en
oförutsebar tillbakagång i efterfrågan, eller när varor säljs för att
komplettera varusortimentet i importlandet och en låg vinst
accepteras för att upprätthålla konkurrenskraften. Om producentens
egna siffror avseende vinst och allmänna omkostnader inte är
förenliga med de siffror som vanligen anges vid försäljning av varor
av samma art och beskaffenhet som de varor som skall värderas, och
som framställs av tillverkare i exportlandet för export till importlandet, får beloppet för vinst och allmänna omkostnader bestämmas
på grundval av andra relevanta upplysningar än de upplysningar som
har meddelats av varornas tillverkare eller på hans vägnar.
Det skall i varje enskilt fall avgöras om varor är ”av samma art eller
beskaffenhet” som andra varor, med beaktande av de föreliggande
omständigheterna. För att fastställa sedvanlig vinst och allmänna
omkostnader enligt bestämmelserna i artikel 30.2 d, bör en undersökning göras om exportförsäljning till importlandet av den smalaste
gruppen eller kategorin av varor som omfattar de varor som skall
värderas, och för vilken de nödvändiga upplysningarna kan erhållas.
Enligt artikel 30.2 d skall ”varor av samma art och beskaffenhet”
vara från samma land som de varor som skall värderas.

1. De tullvärden som fastställs enligt bestämmelserna i artikel 31.1 bör i
största möjliga utsträckning grundas på tidigare bestämda tullvärden.
2. De värderingsmetoder som skall tillämpas enligt artikel 31.1 bör vara
de metoder som fastställs i artiklarna 29 och 30.2, men en rimlig
flexibilitet i användningen av dessa metoder skulle vara i överensstämmelse med målen och bestämmelserna i artikel 31.1.
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3. Följande är några exempel på vad som avses med rimlig flexibilitet:
a) Identiska varor: Kravet att de identiska varorna skall exporteras
samtidigt eller nästan samtidigt som de varor som skall värderas
kan tolkas flexibelt. Identiska importerade varor, framställda i ett
annat land än exportlandet för de varor som skall värderas, kan
vara grundvalen för tullvärdering. De tullvärden för identiska
importerade varor som redan har fastställts enligt bestämmelserna i artikel 30.2 c och d kan användas.
b) Liknande varor: Kravet att de liknande varorna skall exporteras
samtidigt eller nästan samtidigt som de varor som skall värderas
kan tolkas flexibelt. Liknande importerade varor, framställda i
ett annat land än exportlandet för de varor som skall värderas,
kan vara grundvalen för tullvärdering. De tullvärden för
liknande importerade varor som redan har fastställts enligt
bestämmelserna i artikel 30.2 c och d kan användas.
c) Deduktiv metod: Kravet att varorna skall ha sålts ”i samma skick
som de importerades” enligt artikel 152.1 a i denna förordning
kan tolkas flexibelt. Kravet på ”90 dagar” kan behandlas
flexibelt.
Artikel 32.1 b ii

1. Två faktorer spelar in vid fördelningen av de element som närmare
anges i artikel 32.1 b ii rörande de importerade varorna - värdet av
själva elementet och det sätt på vilket värdet fördelas på de
importerade varorna. Fördelningen av dessa element bör ske på
rimligt sätt med hänsyn till omständigheterna och i överensstämmelse med allmänt erkända redovisningsprinciper.
2. Med avseende på elementets värde gäller det att om köparen
förvärvar elementet till ett visst pris från en säljare som inte är
närstående, är detta pris elementets värde. Om elementet har
framställts av köparen eller av en honom närstående person, skulle
värdet vara kostnaderna för framställningen. Om elementet tidigare
har använts av köparen, oavsett om han har förvärvat eller framställt
det, skulle de ursprungliga kostnaderna för förvärvet eller framställningen justeras nedåt med hänsyn till elementets användning, för att
komma fram till dess värde.
3. När elementets värde har fastställts skall detta värde fördelas på de
importerade varorna. Här finns olika möjligheter. Ett exempel är att
värdet tilldelas den första försändelsen, om köparen önskar att betala
tull för hela värdet på en gång. Ett annat exempel är att köparen begär
att värdet fördelas på det antal enheter som har framställts fram till
tidpunkten för den första försändelsen. Eller han kan begära att
värdet fördelas på hela den förväntade framställningen, om avtal eller
fasta åtaganden för denna framställning föreligger. Fördelningsmetoden kommer att bero på den dokumentation som köparen
uppvisar.
4. Följande kan belysa ovanstående: En köpare förser tillverkaren med
en form som skall användas vid tillverkningen av de importerade
varorna och avtalar med honom om köp av 10 000 enheter. Vid
tidpunkten för ankomsten av den första försändelsen om 1 000
enheter har tillverkaren redan tillverkat 4 000 enheter. Köparen kan
hos tullmyndigheterna anhålla om att av värdet för formen ska
fördelas på på 1 000, 4 000 eller 10 000 enheter.

Artikel 32.1 b iv

1. Tillägg avseende de element som närmare anges i artikel 32.1 b iv
bör grundas på objektiva och mätbara uppgifter. För att i möjligaste
mån underlätta deklarantens och tullmyndigheternas arbete med
bestämmande av de värden som skall tilläggas, bör i möjligaste mån
uppgifter som lätt kan erhållas från köparens affärsredovisning
användas.
2. För de element som levereras av köparen och som han har köpt eller
hyrt, är tillägget köpepriset eller hyran. För element som är offentliga
skall inga andra tillägg göras än kostnaderna för att erhålla kopior av
dem.
3. Om det är lätt att beräkna de värden som skall läggas till beror
på ett visst företags struktur och ledning samt dess redovisningsmetoder.
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4. Det kan t.ex. förekomma att ett företag som importerar ett antal olika
varor från flera länder sköter redovisningen för sin konstruktionsavdelning utanför importlandet på ett sådant sätt att det tydligt
framgår vilka kostnader som skall tillskrivas en viss vara. I dessa fall
kan en direkt anpassning göras på lämpligt sätt enligt bestämmelserna i artikel 32.
5. Å andra sidan kan det förekomma att ett företag låter kostnaderna för
sin konstruktionsavdelning utanför importlandet ingå i sina allmänna
omkostnader utan att fördela dem på särskilda varor. I detta fall är det
möjligt att i enlighet med bestämmelserna i artikel 32 göra en
motsvarande anpassning avseende de importerade varorna genom att
fördela hela kostnaden för konstruktionsavdelningen på den sammanlagda tillverkning som drar nytta av konstruktionsavdelningen och
lägga den så fördelade kostnaden på importvarorna i förhållande till
antalet enheter.
6. Variationer i de ovannämnda omständigheterna kommer naturligtvis
att kräva hänsynstagande till olika faktorer vid bestämmande av den
bäst lämpade fördelningsmetoden.
7. I de fall då tillverkningen av elementet i fråga omfattar ett antal
länder och sträcker sig över en viss tid, bör anpassningen begränsas
till det värde som faktiskt tillfogas till det elementet utanför
gemenskapen.
Artikel 32.1 c

De royalty- och licensavgifter som avses i artikel 32.1 c kan bland annat
omfatta betalningar för patent, varumärken och copyright.

Artikel 32.2

Om objektiva och mätbara uppgifter inte finns vad gäller de tillägg som
skall göras enligt bestämmelserna i artikel 32, kan transaktionsvärdet inte
fastställas enligt bestämmelserna i artikel 29. Detta kan belysas med
följande: En royalty betalas på grundval av priset vid försäljningen i
importlandet av en liter av en viss vara som har importeras på grundval av
kg och som har förvandlats till en lösning efter importen. Om royaltyn
grundas delvis på den importerade varan och delvis på andra faktorer,
som inte har någonting att göra med de importerade varorna (t.ex. om de
importerade varorna blandas med inhemska ingredienser och inte längre
kan identifieras var för sig, eller om royaltyn inte kan urskiljas från
särskilda finansiella arrangemang mellan köparen och säljaren) skulle det
vara olämpligt att försöka göra ett tillägg för royaltyn. Om emellertid
beloppet av denna royalty grundas endast på de importerade varorna och
lätt kan beräknas, kan ett tillägg göras till det pris som faktiskt har
betalats eller skall betalas.
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Artikel 143.1 e

En person skall anses kontrollera en annan person, om den förra befinner sig juridiskt
eller operationellt i en ställning där han kan ålägga den andre begränsningar eller
riktlinjer.

Artikel 150.1
Artikel 151.1

Uttrycket ”eller” medger flexibiliteten att använda försäljningarna och genomföra de
nödvändiga anpassningarna i samband med vilket som helst av de tre villkor som
beskrivs i punkt 1 de förklarande anmärkningarna till artikel 30.2 a och b.

Artikel 152.1 a i

1. Uttrycket ”vinst och allmänna omkostnader” bör uppfattas som en helhet. Det
belopp som läggs till grund för detta avdrag skall bestämmas på grundval av de
upplysningar som lämnas av deklaranten, såvida inte hans siffror är oförenliga
med de siffror som erhålls genom försäljning av importerade varor av samma art
eller beskaffenhet i importlandet. Om deklarantens siffror är oförenliga med dessa
siffror, får beloppet för vinst och allmänna omkostnader grundas på andra
relevanta upplysningar än de upplysningar som erhållits av deklaranten.
2. För att fastställa antingen provisionerna eller de sedvanliga vinsterna och allmänna
omkostnaderna enligt denna bestämmelse, skall frågan om vissa varor är av
samma art eller beskaffenhet som andra varor bestämmas i varje särskilt fall med
hänsyn till de rådande omständigheterna. Undersökningar bör göras av försäljningar i importlandet av den smalaste gruppen eller kategorin av importerade
varor av samma art eller beskaffenhet, som innefattar de varor som skall värderas
och för vilka de nödvändiga uppgifterna kan erhållas. Enligt denna bestämmelse
omfattar ”varor av samma art eller beskaffenhet” varor som importeras från
samma land som de varor som skall värderas, samt varor som importeras från
andra länder.

Artikel 152.2

1. Om denna värderingsmetod tillämpas, skall avdragen för det värde som läggs till
vid ytterligare bearbetning grundas på objektiva och mätbara uppgifter avseende
kostnaderna för detta arbete. Beräkningarna görs på grundval av de formler,
föreskrifter och konstruktionsmetoder som gäller för denna industribransch samt
övrig praxis i denna bransch.
2. Denna värderingsmetod är normalt inte tillämplig om de importerade varorna till
följd av ytterligare bearbetning förlorar sin identitet. Det kan emellertid finnas fall
då värdetillväxten genom bearbetningen utan större svårigheter tillfredsställande
kan fastställas, fastän de importerade varornas identitet har gått förlorad.
Å andra sidan kan det också finnas fall då de importerade varorna bibehåller sin
identitet, men utgör ett så litet element i de varor som säljs i importlandet, att
användningen av denna värderingsmetod inte är berättigad. Med hänsynstagande
till detta måste situationer av denna typ bedömas från fall till fall.

!C1

!B
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Artikel 152.3

1.

Första exemplet: Varor säljs från en prislista som innehåller gynnsamma
enhetspriser för köp i stora kvantiteter.

Försäljnings-kvantitet

Pris per
enhet

Antal försäljningar

Sammanlagd
kvantitet
såld till
respektive
pris

1—10 enheter

100

10 försäljningar av 5 enheter
Fem försäljningar av 3 enheter

65

11—25 enheter

95

Fem försäljningar av 11 enheter

55

över 25 enheter

90

En försäljning av 30 enheter
En försäljning av 50 enheter

80

Det största antalet enheter som sålts till ett visst pris är 80, därför är priset per
enhet för den största sammanlagda kvantiteten 90.
2. Andra exemplet: Två försäljningar förekommer. Vid den första försäljningen säljs
500 enheter till ett pris av 95 valutaenheter vardera. Vid den andra försäljningen
säljs 400 enheter till ett pris av 90 valutaenheter vardera. I detta exempel är det
största antalet enheter som sålts till ett visst pris 500, därför är priset per enhet för
den största sammanlagda kvantiteten 95.
3. Tredje exemplet: I följande situation säljs olika kvantiteter till olika priser.

a) Försäljningar
Försäljningskvantitet

Pris per enhet

40 enheter

100

30 enheter

90

15 enheter

100

50 enheter

95

25 enheter

105

35 enheter

90

5 enheter

100

b) Sammanlagt
Sammanlagd såld kvantitet

Pris per enhet

65

90

50

95

60

100

25

105

I detta exempel är det största antalet enheter som sålts till ett visst pris 65. Därför
är priset per enhet för den största sammanlagda kvantiteten 90.
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BILAGA 24
TILLÄMPNING AV ALLMÄNT ERKÄNDA REDOVISNINGSPRINCIPER
FÖR BESTÄMNING AV TULLVÄRDET
1.

”Allmänt erkända redovisningsprinciper” är de principer som i ett land vid en
given tidpunkt åtnjuter allmänt erkännande och stöd i fackkretsar i fråga om
de ekonomiska resurser och förpliktelser som skall bokföras som tillgångar
och skulder, de ändringar av tillgångar och skulder som skall bokföras, hur
tillgångarna och skulderna och ändringarna av dessa skall mätas, vilka
upplysningar som skall offentliggöras och hur de skall offentliggöras, samt
vilka finansiella översikter som skall upprättas. Dessa normer kan avse
allmänt tillämpliga riktlinjer lika väl som detaljer vad gäller praxis och
förfaranden.

2.

Vad gäller tillämpningen av bestämmelserna om tullvärdering skall den
berörda tullförvaltningen använda de upplysningar, uppställda på ett sätt som
är förenligt med de allmänt erkända redovisningsprinciper i landet som är
tillämpliga på artikeln i fråga. Till exempel skall sedvanliga vinster och
allmänna omkostnader enligt artikel 152.1 a i) i denna förordning bestämmas
på grundval av upplysningar, uppställda på ett sätt som överensstämmer med
allmänt erkända redovisningsprinciper i importlandet. Å andra sidan skall
sedvanliga vinster och allmänna omkostnader enligt bestämmelserna i artikel
30.2 d i tullkodexen bestämmas på grundval av upplysningar uppställda på ett
sätt som överensstämmer med allmänt erkända redovisningsprinciper i
tillverkningslandet. Som ett ytterligare exempel skall den bestämning av ett
kostnadselement som avses i artikel 32.1 b ii) i tullkodexen, och som har
framställts i importlandet, genomföras med användning av upplysningar på
ett sätt som är förenligt med allmänt erkända redovisningsprinciper i det
landet.
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BILAGA 25
FLYGTRANSPORTKOSTNADER SOM SKALL INBEGRIPAS I
TULLVÄRDET

Inledning
1.

Tabellen nedan visar
a)

tredje länder, förtecknade efter kontinent (kolumn 1),

b)

avgångsflygplatser i tredje länder (kolumn 2),

c)

ankomstflygplatser i gemenskapen med uppgift om de procentsatser som
utgör den del av flygtransportkostnaderna som skall inbegripas i
tullvärdet (kolumn 3 och följande kolumner).

2.

När varor transporteras från eller till flygplatser som inte omfattas av
nedanstående översikt, med undantag för de flygplatser som avses i punkt 3,
skall den procentsats tillämpas som gäller för den flygplats som ligger
närmast avgångs- eller ankomstflygplatsen.

3.

Vad gäller de franska utomeuropeiska departementen Guadeloupe, Guayana,
Martinique och Réunion, vars flygplatser inte omfattas av översikten, skall
följande regler tillämpas:
a)

För varor som transporteras direkt från tredje land till dessa departement
skall hela flygtransportkostnaden inbegripas i tullvärdet.

b)

För varor som transporteras från tredje land till den europeiska delen av
gemenskapen och omlastas eller lossas i ett av dessa departement, skall
de flygtransportkostnaderna som motsvarar transporten till platsen för
omlastning eller lossning inbegripas i tullvärdet.

c)

För varor som transporteras från tredje länder till dessa departement och
omlastas eller lossas på en flygplats i den europeiska delen av
gemenskapen, skall de flygtransportkostnader inräknas i tullvärdet som
följer av tillämpningen av de i nedanstående översikt angivna procentsatserna på de kostnader som skulle ha uppstått om varorna endast hade
transporterats från avgångsflygplatsen till omlastnings-eller lossningsflygplatsen.

Omlastningen eller lossningen skall intygas genom en motsvarande påskrift
av tullmyndigheterna samt den berörda myndighetens officiella stämpel på
flygtransportsedeln eller annat flygtransportdokument. För ett dokument som
inte är försett med detta intyg är sista stycket i artikel 163.6 i denna
förordning tillämpligt. Procent av lufttransportkostnader som skall inkluderas
i tullvärdet
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Antal procent av flygfraktskostnad som skall ingå i tullvärdet
LISTA I (Tyskland)

Frankfurt

Hamburg

Hannover

Leipzig

München

Nürnberg

Rostock  Barth

Stuttgart

2

Düsseldorf =Köln

1

Dresden

Avgångsflygplats

Bremen

Tredje land

Berlin

Ankomstflygplats

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

50

45

56

47

53

43

47

53

67

57

57

77

!M6
I. EUROPA
Albanien

Alla flygplatser

Armenien

"M8 Se Asien
3

"M8 "M8 "M8 "M8 "M8 "M8 "M8 "M8 "M8 "M8 "M8 "M8
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Bosnien-Her- Alla flygplatser
zegovina

47

44

57

50

57

43

47

59

68

66

42

64

Bulgarien

Alla flygplatser

55

46

62

47

52

47

49

57

66

60

48

56

Cypern

Se Asien

Estland

Alla flygplatser

39

32

33

26

26

34

31

32

25

27

39

25

Färöarna

Alla flygplatser

24

28

23

28

25

25

26

24

21

23

25

23

Georgien

"M8 Se Asien
3

"M8 "M8 "M8 "M8 "M8 "M8 "M8 "M8 "M8 "M8 "M8 "M8
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Gibraltar

Alla flygplatser

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Island

Alla flygplatser

44

47

44

48

45

47

45

44

40

42

46

43

Kroatien

Alla flygplatser

12

10

16

11

13

10

11

14

23

17

10

15

Lettland

Alla flygplatser

92

82

93

72

73

82

82

92

82

76

76

70

Litauen

Alla flygplatser

92

74

92

66

68

78

78

92

76

71

91

61

Makedonien (i Alla flygplatser
det tidigare
Jugoslavien)

52

44

58

45

51

44

47

54

65

58

45

55

Malta

Alla flygplatser

8

7

8

8

9

7

8

8

10

9

7

10

Moldavien

Alla flygplatser

95

84

95

54

58

86

87

94

68

66

91

60

Montenegro

Alla flygplatser

46

39

53

40

45

39

41

49

61

53

40

50

Norge

Ålesund, Bodö,
Trondheim, Alta,
Kirkenes

76

74

72

65

63

79

74

72

58

62

80

60

Bergen

39

38

35

64

63

42

38

35

27

29

43

56

Kristiansand

18

17

13

13

13

20

17

13

11

12

20

11

Oslo

53

51

50

39

38

58

50

33

37

37

59

34
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LISTA I (Tyskland) (forts.)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Stavanger

30

29

26

58

57

33

28

28

19

21

34

50

Kraków, Bydgoszcz, Gdánsk
Rzeszów, Wroclaw

89

70

79

61

63

74

75

79

85

67

73

59

Posen (Poznán)

65

42

57

33

35

47

48

45

73

39

42

31

Szczecin (Stettin)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Warszawa

83

62

81

52

54

66

67

69

80

58

67

50

Rumänien

Alla flygplatser

53

42

60

41

46

43

45

54

58

54

46

49

Ryssland

Gorkij, Kuiybshev, Perm, Rostov, Volgograd

96

87

96

81

83

89

89

85

95

85

85

80

St Petersburg

93

85

93

74

71

91

83

92

68

71

92

66

Moskva, Orel,
Voronezh

95

83

95

77

79

86

86

95

84

81

94

76

Irkutsk, Kirensk,
Krasnojarsk, Novosibirsk, Chabarovsk, Vladivostok

98

93

98

90

91

94

94

98

95

92

96

90

Omsk, Sverdlovsk

98

90

98

86

87

92

92

96

92

89

96

85

Basel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bern

18

17

24

24

32

13

18

24

46

31

12

54

Genève

8

8

10

10

13

7

8

10

3

2

7

3

Zürich

5

4

5

5

8

3

4

5

24

15

3

23

Serbien

Alla flygplatser

40

32

47

33

38

33

35

43

42

45

34

41

Slovakien

Bratislava

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kosice, Presov

75

57

88

33

35

54

61

75

45

43

60

36

Slovenien

Alla flygplatser

6

5

8

6

7

5

6

8

14

10

5

9

Tjeckien

Ostrava

61

44

79

47

61

42

49

61

41

55

43

36

Prag

28

14

71

24

36

16

22

40

44

29

17

26

Turkiet (i Eu- Alla flygplatser
ropa)

10

9

10

10

11

9

10

10

12

11

9

11

Turkiet (i Asi- Adana, Afyon,
en)
Antalya, Elâzig,
Gaziantep, Iskenderun, Kastamonu, Konya, Malatya, Samsun, Trébizonde
(Trabson)

26

25

26

26

28

25

26

26

31

30

25

29

Agri, Diyarbakir,
Erzurum, Kars,
Van

39

37

39

39

41

37

39

39

46

43

37

43

I. EUROPA
(forts.)

Polen

Schweiz
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LISTA I (Tyskland) (forts.)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Akhisar, Ankara,
Balikesir, Bochirma, Bursa, Kütahya, Zonguldak

22

22

22

22

24

21

22

22

28

26

21

25

Izmir

21

20

21

21

23

20

21

21

27

25

20

24

Ukraina

Alla flygplatser

93

79

93

77

83

82

83

84

71

84

84

80

Ungern

Alla flygplatser

22

16

28

16

19

17

18

24

27

24

16

21

Vitryssland

Alla flygplatser

92

74

92

66

68

78

78

92

87

71

91

64

Sydafrika

Alla flygplatser

76

74

75

75

76

74

75

75

79

78

74

77

Algeriet

Alger

22

20

23

23

25

24

21

23

28

22

19

30

Annaba, Constantine

26

27

31

31

33

27

28

31

33

31

27

36

El Golea

41

39

43

43

46

37

41

43

50

48

39

51

Angola

Alla flygplatser

76

75

77

77

78

74

76

77

81

79

74

83

Benin

Alla flygplatser

61

62

66

66

67

61

63

66

68

66

61

69

Botswana

Alla flygplatser

76

74

75

75

76

74

75

75

79

78

74

77

Burkina Faso Alla flygplatser

45

46

48

48

50

45

47

48

50

49

45

51

Burundi

Alla flygplatser

64

61

63

63

64

62

62

63

68

66

62

65

Kamerun

Alla flygplatser

77

80

83

83

85

76

77

83

85

83

76

88

Kap Verde

Alla flygplatser

27

28

28

30

30

28

28

28

33

30

27

31

Comorerna

Alla flygplatser

74

71

72

72

74

71

72

72

77

75

71

75

Kongo

Alla flygplatser

73

71

73

74

76

72

73

73

79

77

72

77

Elfenbenskus- Alla flygplatser
ten

61

62

66

66

67

61

63

66

68

66

61

69

Djibouti

Alla flygplatser

59

56

57

58

59

56

57

57

63

61

55

60

Egypten

Alla flygplatser

25

23

24

24

25

23

24

24

28

26

23

26

Etiopien

Alla flygplatser

55

52

54

54

55

52

53

54

59

57

50

56

Gabon

Alla flygplatser

77

80

80

83

85

77

77

80

85

83

75

88

Gambia

Alla flygplatser

27

28

28

30

30

28

28

28

33

30

27

31

Ghana

Alla flygplatser

61

62

66

66

67

61

63

66

68

66

61

69

Guinea

Alla flygplatser

35

36

36

37

38

35

36

36

41

40

35

41

Guinea-Bissau

Alla flygplatser

35

36

36

37

38

35

36

36

41

40

35

41

Ekvatorialgui- Alla flygplatser
nea

80

83

84

85

87

81

83

84

87

84

80

86

Mauritius

74

71

72

72

74

71

72

72

77

75

70

75

I. EUROPA
(forts.)

!B
II. AFRIKA

Alla flygplatser
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LISTA I (Tyskland) (forts.)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Alla flygplatser

80

83

84

85

87

81

83

84

87

84

80

86

São Tomé och Alla flygplatser
Principe

80

83

84

85

87

81

83

84

87

84

80

86

Kenya

Alla flygplatser

66

63

64

64

66

63

64

64

69

67

61

67

Lesotho

Alla flygplatser

76

74

75

75

76

74

75

75

79

78

73

77

Liberia

Alla flygplatser

62

62

66

66

67

61

63

66

68

66

61

69

Libyen

Benghazi

31

30

32

33

35

30

31

32

39

36

29

37

Sebha

41

40

42

43

45

39

41

42

50

47

38

47

Tripoli

24

23

24

25

27

23

24

24

31

28

22

29

Madagaskar

Alla flygplatser

74

71

72

72

74

71

72

72

77

75

70

75

Malawi

Alla flygplatser

69

66

68

68

69

66

67

68

72

70

66

70

Mali

Alla flygplatser

45

46

48

48

50

45

47

48

50

49

45

51

Marocko

Casablanca

12

13

14

14

15

12

13

14

37

14

12

15

Fez, Rabat

13

13

13

15

16

13

13

13

15

14

12

16

Ifni

27

28

28

31

32

28

28

28

31

30

27

32

Tanger, Tetuan

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alla flygplatser

27

28

28

30

30

28

28

28

33

30

27

31

Moçambique Alla flygplatser

74

72

72

73

74

72

72

72

77

75

73

73

Namibia

Alla flygplatser

76

74

75

75

76

74

75

75

79

78

74

77

Niger

Alla flygplatser

45

46

48

48

50

45

47

48

50

49

45

51

Nigeria

Alla flygplatser

61

62

66

66

67

61

63

66

68

66

61

69

Uganda

Alla flygplatser

64

61

64

63

64

62

62

64

68

66

62

65

CentralafriAlla flygplatser
kanska republiken

69

68

72

71

72

68

69

72

76

74

68

74

Rwanda

Alla flygplatser

64

61

64

63

64

62

62

64

68

66

62

65

Senegal

Alla flygplatser

27

28

28

30

30

28

28

28

33

30

27

31

Seychellerna Alla flygplatser

74

71

74

72

74

71

72

74

77

75

70

75

Sierra Leone Alla flygplatser

35

36

36

37

38

35

36

36

41

40

35

41

Somalia

Alla flygplatser

66

63

64

64

66

63

64

64

69

67

61

67

Sudan

Alla flygplatser

51

48

50

49

51

48

49

50

55

53

48

52

Swaziland

Alla flygplatser

76

74

75

75

76

74

75

75

79

78

74

77

Tanzania

Alla flygplatser

69

66

69

68

69

66

67

69

72

70

66

70

Tchad

Alla flygplatser

63

61

66

64

66

61

63

66

70

68

59

68

Togo

Alla flygplatser

61

62

66

66

67

61

63

66

68

66

61

69

Tunisien

Djerba

35

35

40

40

42

34

37

40

46

42

33

46

II. AFRIKA
(forts.)
St Helena

Mauretanien
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LISTA I (Tyskland) (forts.)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Tunis

23

24

27

27

29

23

24

27

32

29

22

32

Zaire

Alla flygplatser

73

71

73

74

76

72

73

73

79

77

71

77

Zambia

Alla flygplatser

73

71

72

72

73

71

72

72

76

75

70

74

Zimbabwe

Alla flygplatser

73

71

72

72

73

71

72

72

76

75

70

74

Edmonton, Vancouver, Winnipeg

73

79

72

78

78

77

78

74

74

76

74

76

Gander, Moncton

55

59

54

60

58

58

57

55

55

56

55

57

Halifax, Montreal, Ottawa, Quebec, Toronto

64

69

63

68

66

67

67

62

62

64

62

65

Amerikas Fö- Akron, Albany,
renta Stater
Atlanta, Baltimore, Boston, Buffalo, Charleston,
Chicago, Cincinnati, Columbus,
Detroit, Indianapolis, Jacksonville, Kansas City,
New Orleans,
Lexington, Louisville, Memphis,
Milwaukee, Minneapolis,
Nashville, New
York, Philadelphia, Pittsburgh, St
Louis, Washington DC

65

69

65

68

66

68

68

65

64

65

65

65

Albuquerque,
Austin, Billings,
Dallas, Denver,
Houston, Las Vegas, Los Angeles,
Oklahoma, Phoenix, Portland, Salt
Lake City, San
Francisco, Seattle

72

76

72

76

75

75

75

72

72

73

72

74

Anchorage, Fairbanks, Juneau

84

86

82

83

83

87

86

84

80

82

86

81

Honolulu

84

88

86

87

87

87

87

86

85

86

84

86

Miami

75

77

74

79

77

77

77

75

75

76

73

77

Puerto Rico

72

75

73

76

75

74

74

73

72

73

74

74

Alla flygplatser

63

65

63

66

63

65

63

63

58

60

64

61

Bahamas

Alla flygplatser

69

71

69

73

71

71

71

70

69

70

68

71

Belize

Alla flygplatser

73

76

73

77

76

75

76

74

73

74

73

75

II. AFRIKA
(forts.)

III. AMERIKA
1. Nordamerika
Canada

Grönland
2. Centralamerika
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LISTA I (Tyskland) (forts.)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

III. AMERIKA
(forts.)
Bermuda

Alla flygplatser

69

71

69

73

71

71

71

70

69

70

68

71

Costa Rica

Alla flygplatser

73

76

73

77

76

75

76

74

73

74

72

75

Kuba

Alla flygplatser

73

76

73

77

76

75

76

74

73

74

72

75

Curaçao

Alla flygplatser

72

76

72

77

77

75

76

73

74

74

77

75

El Salvador

Alla flygplatser

73

76

73

77

76

75

76

74

73

74

72

75

Guatemala

Alla flygplatser

73

76

73

77

76

75

76

74

73

74

72

75

Haiti

Alla flygplatser

69

71

69

73

71

71

71

70

69

70

68

71

Honduras

Alla flygplatser

73

76

73

77

76

75

76

74

73

74

72

75

Jungfruöarna Se Västindien
Västindien

Alla flygplatser

72

76

72

77

77

75

76

73

74

74

77

75

Jamaica

Alla flygplatser

73

76

73

77

76

75

76

74

73

74

72

75

Mexico

Alla flygplatser

77

79

77

78

77

78

78

78

75

76

77

77

Nicaragua

Alla flygplatser

73

76

73

77

76

75

76

74

73

74

72

75

Panama

Alla flygplatser

73

76

73

76

75

76

74

73

74

74

72

75

Dominikanska Alla flygplatser
republiken

69

71

69

73

71

71

71

70

69

70

68

71

3. Sydamerika
Argentina

Alla flygplatser

71

72

71

74

75

72

72

72

75

74

71

75

Aruba

Alla flygplatser

72

76

72

77

77

75

76

73

74

74

77

75

Bolivia

Alla flygplatser

71

72

71

74

75

72

72

72

75

74

71

75

Brasilien

Alla flygplatser

72

76

72

77

77

75

76

73

74

74

77

75

Chile

Alla flygplatser

71

72

71

74

75

72

72

72

75

74

71

75

Colombia

Alla flygplatser

72

76

72

77

77

75

76

73

74

74

77

75

Ecuador

Alla flygplatser

72

76

72

77

77

75

76

73

74

74

77

75

Guyana

Alla flygplatser

72

76

72

77

77

75

76

73

74

74

77

75

Paraguay

Alla flygplatser

71

72

71

74

75

72

72

72

75

74

71

75

Peru

Alla flygplatser

72

76

72

77

77

75

76

73

74

74

77

75

Surinam

Alla flygplatser

72

76

72

77

77

75

76

73

74

74

77

75

Trinidad och Alla flygplatser
Tobago

72

76

72

77

77

75

76

73

74

74

77

75

Uruguay

Alla flygplatser

71

72

71

74

75

72

72

72

75

74

71

77

Venezuela

Alla flygplatser

72

76

72

77

77

75

76

73

74

74

77

75

Afghanistan

Alla flygplatser

48

46

48

46

48

46

46

48

50

48

47

48

Armenien

Alla flygplatser

32

29

32

29

30

30

30

30

32

32

32

30

!M8
IV. ASIEN
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LISTA I (Tyskland) (forts.)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Azerbajdzjan Alla flygplatser

32

29

32

29

30

30

30

30

32

32

32

30

Bahrain

Alla flygplatser

43

40

43

42

43

41

41

43

46

45

42

45

Bangladesh

Alla flygplatser

48

46

48

46

48

46

46

48

50

48

47

48

Bhutan

Se Nepal

Brunei

Se Malaysia

Burma

Se Myanmar

Cypern

Alla flygplatser

9

8

9

8

8

8

8

9

8

8

8

8

Filippinerna

Alla flygplatser

80

78

80

79

80

78

79

80

83

81

79

81

Förenade Ara- Alla flygplatser
bemiraten

43

40

43

42

43

41

41

43

46

45

42

45

Georgien

Alla flygplatser

32

29

32

29

30

30

30

30

32

32

32

30

Hongkong

Alla flygplatser

80

78

80

79

80

78

79

80

83

81

79

81

Indien

Alla flygplatser

48

46

48

46

48

46

46

48

50

48

47

48

Indonesien

Alla flygplatser

80

78

80

79

80

78

79

80

83

81

79

81

Irak

Alla flygplatser

32

29

32

29

30

30

30

30

32

32

32

30

Iran

Alla flygplatser

32

29

32

29

30

30

30

30

32

32

32

30

Israel

Alla flygplatser

26

25

26

25

26

24

24

26

29

27

24

27

Japan

Alla flygplatser

84

83

84

84

84

83

83

84

86

85

83

85

Jordanien

Alla flygplatser

27

25

27

26

27

25

25

27

30

28

25

28

Kambodja

Alla flygplatser

64

62

64

63

64

62

63

64

66

66

63

65

Kazakstan

Alla flygplatser

86

82

86

79

80

83

83

86

86

81

84

79

Kina

Alla flygplatser

67

66

67

66

67

66

66

67

69

68

66

68

Kirgizistan

Alla flygplatser

86

82

86

79

80

83

83

86

86

81

84

79

Kuwait

Alla flygplatser

32

29

32

29

30

30

30

30

32

32

32

30

Laos

Alla flygplatser

64

62

64

63

64

62

63

64

66

66

63

65

Libanon

Alla flygplatser

24

22

24

23

24

22

23

24

27

26

22

25

Macao

Alla flygplatser

80

78

80

79

80

78

79

80

83

81

79

81

Malaysia

Alla flygplatser

80

78

80

79

80

78

79

80

83

81

79

81

Maldiverna

Alla flygplatser

66

63

66

64

66

63

64

66

68

67

63

67

Mongoliet

Alla flygplatser

99

93

99

90

91

94

94

99

98

92

98

90

Muskat och
Oman

Alla flygplatser

44

40

44

42

43

41

41

43

46

45

43

45

Myanmar

Alla flygplatser

64

62

64

63

64

62

63

64

66

66

63

65

Nepal

Alla flygplatser

48

46

48

46

48

46

46

48

50

48

47

48

Nordkorea

Alla flygplatser

80

78

80

79

80

78

78

80

83

81

79

81

IV. ASIEN
(forts.)

1993R2454 — SV — 01.07.2000 — 003.001 — 448
!M8
LISTA I (Tyskland) (forts.)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

IV. ASIEN
(forts.)
Oman

Se Muskat och
Oman

Pakistan

Alla flygplatser

48

46

48

46

48

46

46

48

50

48

47

48

Qatar

Alla flygplatser

43

40

43

42

43

41

41

43

46

45

42

45

Saudiarabien Alla flygplatser

43

40

43

42

43

41

41

43

46

45

42

45

Singapore

Alla flygplatser

80

78

80

79

80

78

79

80

83

81

79

81

Sri Lanka

Alla flygplatser

66

63

66

64

66

63

64

66

68

67

63

67

Sydkorea

Alla flygplatser

80

78

80

79

80

78

79

80

83

81

79

81

Syrien

Alla flygplatser

27

25

27

26

27

25

25

27

30

28

25

28

Tadzjikistan

Alla flygplatser

86

82

86

79

80

83

83

86

86

81

84

79

Taiwan

Alla flygplatser

80

78

80

79

80

78

79

80

83

81

79

81

Thailand

Alla flygplatser

64

62

64

63

64

62

63

64

66

66

63

65

Turkmenistan Alla flygplatser

86

82

86

79

80

83

83

86

86

81

84

79

Uzbekistan

Alla flygplatser

86

82

86

79

80

83

83

86

86

81

84

79

Vietnam

Alla flygplatser

64

62

64

63

64

62

63

64

66

66

63

65

Yemen

Alla flygplatser

43

40

43

42

43

41

41

43

46

45

42

45

Alla flygplatser

79

78

79

78

79

78

78

79

81

80

78

80

V. AUSTRALIEN och
OCEANIEN
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LISTA II (Beneluxländerna)

1

2

Luxemburg

Avgångsflygplats

Amsterdam

Tredje land

Bryssel

Ankomstflygplats

3

4

5

42

40

48

I. EUROPA
Albanien

Alla flygplatser

Armenien

"M8 Se Asien 3

"M8

"M8

"M8

3

3

3

Bosnien-Herzegovina

Alla flygplatser

31

30

35

Bulgarien

Alla flygplatser

48

46

53

Cypern

Se Asien

Estland

Alla flygplatser

25

28

25

Färöarna

Alla flygplatser

29

31

26

Georgien

"M8 Se Asien 3

"M8

"M8

"M8

3

3

3

Gibraltar

Alla flygplatser

0

0

0

Island

Alla flygplatser

50

53

47

Kroatien

Alla flygplatser

11

10

13

Lettland

Alla flygplatser

52

53

56

Litauen

Alla flygplatser

41

45

41

Makedonien (i det tidigare Jugo- Alla flygplatser
slavien)

44

43

40

Malta

Alla flygplatser

8

7

9

Moldavien

Alla flygplatser

49

49

52

Montenegro

Alla flygplatser

40

38

45

Norge

Ålesund, Bodö, Trondheim, Alta,
Kirkenes

85

93

84

Bergen

75

88

65

Kristiansand

66

81

53

Oslo

85

93

79

Stavanger

89

75

84

Kraków, Bydgoszcz, Gdansk Rzeszów, Wroclaw

48

50

51

Posen (Poznan)

17

18

20

Szczecin (Stettin)

0

0

0

Polen
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LISTA II (Beneluxländerna) (forts.)
1

2

3

4

5

Warszawa

37

39

39

Rumänien

Alla flygplatser

45

45

50

Ryssland

Gorkij, Kuiybshev, Perm, Rostov,
Volgograd

74

75

75

St Petersburg

38

41

38

Moskva, Orel, Voronezh

71

73

72

Irkutsk, Kirensk, Krasnojarsk, Novosibirsk, Chabarovsk, Vladivostok

87

88

88

Omsk, Sverdlovsk

82

84

83

Basel

0

0

0

Bern

20

17

22

Genève

2

2

3

Zürich

4

3

5

Serbien

Alla flygplatser

30

20

34

Slovakien

Bratislava

0

0

0

Kosice, Presov

25

26

28

Slovenien

Alla flygplatser

9

8

11

Tjeckien

Ostrava

42

39

48

Prag

21

19

25

Turkiet (i Europa)

Alla flygplatser

9

9

9

Turkiet (i Asien)

Adana, Afyon, Antalya, Elâzig, Gaziantep, Iskenderun, Kastamonu, Konya,
Malatya, Samsun, Trébizonde
(Trabson)

25

25

26

Agri, Diyarbakir, Erzurum, Kars, Van

37

37

39

Akhisar, Ankara, Balikesir, Bochirma,
Bursa, Kütahya, Zonguldak

22

21

23

Izmir

21

20

22

Ukraina

Alla flygplatser

65

67

66

Ungern

Alla flygplatser

48

47

53

Vitryssland

Alla flygplatser

55

58

57

Sydafrika

Alla flygplatser

74

74

75

Algeriet

Alger

25

22

27

Annaba, Constantine

32

30

36

El Golea

41

38

43

Alla flygplatser

80

79

82

I. EUROPA (forts.)

Schweiz

!B
II. AFRIKA

Angola
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LISTA II (Beneluxländerna) (forts.)
1

2

3

4

5

II. AFRIKA (forts.)
Benin

Alla flygplatser

66

65

67

Botswana

Alla flygplatser

74

74

75

Burkina Faso

Alla flygplatser

47

46

48

Burundi

Alla flygplatser

61

61

62

Kamerun

Alla flygplatser

83

81

86

Kap Verde

Alla flygplatser

31

30

31

Comorerna

Alla flygplatser

71

71

72

Kongo

Alla flygplatser

78

76

80

Elfenbenskusten

Alla flygplatser

66

65

67

Djibouti

Alla flygplatser

56

55

57

Egypten

Alla flygplatser

23

22

24

Etiopien

Alla flygplatser

52

51

53

Gabon

Alla flygplatser

83

81

86

Gambia

Alla flygplatser

31

30

31

Ghana

Alla flygplatser

66

65

67

Guinea

Alla flygplatser

40

39

40

Guinea-Bissau

Alla flygplatser

40

39

40

Ekvatorialguinea

Alla flygplatser

88

86

88

Mauritius

Alla flygplatser

71

71

72

St Helena

Alla flygplatser

88

86

88

São Tomé och Principe

Alla flygplatser

88

86

88

Kenya

Alla flygplatser

63

62

64

Lesotho

Alla flygplatser

74

74

75

Liberia

Alla flygplatser

40

39

40

Libyen

Benghazi

32

30

34

Sebha

41

40

44

Tripoli

24

23

27

Madagaskar

Alla flygplatser

71

71

72

Malawi

Alla flygplatser

66

66

67

Mali

Alla flygplatser

47

46

48

Marocko

Casablanca

17

14

17

Fez, Rabat

16

15

16

Ifni

32

31

32

Tanger, Tetuan

0

0

0

Alla flygplatser

31

30

31

Mauretanien
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LISTA II (Beneluxländerna) (forts.)
1

2

3

4

5

II. AFRIKA (forts.)
Moçambique

Alla flygplatser

72

71

73

Namibia

Alla flygplatser

74

74

73

Niger

Alla flygplatser

47

46

48

Nigeria

Alla flygplatser

66

65

67

Uganda

Alla flygplatser

61

61

62

Centralafrikanska republiken

Alla flygplatser

75

73

77

Rwanda

Alla flygplatser

61

61

62

Senegal

Alla flygplatser

31

30

31

Seychellerna

Alla flygplatser

71

71

72

Sierra Leone

Alla flygplatser

40

39

40

Somalia

Alla flygplatser

63

62

64

Sudan

Alla flygplatser

48

47

49

Swaziland

Alla flygplatser

74

74

75

Tanzania

Alla flygplatser

66

66

67

Tchad

Alla flygplatser

70

67

72

Togo

Alla flygplatser

66

65

67

Tunisien

Djerba

32

30

34

Tunis

18

16

19

Zaire

Alla flygplatser

78

76

80

Zambia

Alla flygplatser

71

70

72

Zimbabwe

Alla flygplatser

71

70

72

Edmonton, Vancouver, Winnipeg

81

81

78

Gander, Moncton

62

62

60

Halifax, Montreal, Ottawa, Quebec,
Toronto

70

70

68

Akron, Albany, Atlanta, Baltimore,
Boston, Buffalo, Charleston, Chicago,
Cincinnati, Columbus, Detroit, Indianapolis, Jacksonville, Kansas City,
New Orleans, Lexington, Louisville,
Memphis, Milwaukee, Minneapolis,
Nashville, New York, Philadelphia,
Pittsburgh, St Louis, Washington DC

71

71

68

Albuquerque, Austin, Billings, Dallas,
Denver, Houston, Las Vegas, Los
Angeles, Oklahoma, Phoenix, Portland, Salt Lake City, San Francisco,
Seattle

77

76

76

Anchorage, Fairbanks, Juneau

90

91

88

III. AMERIKA
1. Nordamerika
Canada

Amerikas Förenta Stater
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LISTA II (Beneluxländerna) (forts.)
1

2

3

4

5

Honolulu

89

89

87

Miami

80

80

79

Puerto Rico

79

79

76

Alla flygplatser

68

68

65

Bahamas

Alla flygplatser

76

76

73

Belize

Alla flygplatser

79

79

77

Bermuda

Alla flygplatser

76

76

73

Costa Rica

Alla flygplatser

79

79

77

Kuba

Alla flygplatser

79

79

77

Curaçao

Alla flygplatser

79

79

79

El Salvador

Alla flygplatser

79

79

77

Guatemala

Alla flygplatser

79

79

77

Haiti

Alla flygplatser

76

76

73

Honduras

Alla flygplatser

79

79

77

Jungfruöarna

Se Västindien

Västindien

Alla flygplatser

79

79

79

Jamaica

Alla flygplatser

79

79

77

Mexico

Alla flygplatser

79

79

78

Nicaragua

Alla flygplatser

79

79

77

Panama

Alla flygplatser

79

79

77

Dominikanska republiken

Alla flygplatser

76

76

73

Argentina

Alla flygplatser

76

76

76

Aruba

Alla flygplatser

79

79

79

Bolivia

Alla flygplatser

76

76

76

Brasilien

Alla flygplatser

79

79

79

Chile

Alla flygplatser

76

76

76

Colombia

Alla flygplatser

79

79

79

Ecuador

Alla flygplatser

79

79

79

Guyana

Alla flygplatser

79

79

79

Paraguay

Alla flygplatser

76

76

76

Peru

Alla flygplatser

79

79

79

Surinam

Alla flygplatser

79

79

79

Trinidad och Tobago

Alla flygplatser

79

79

79

III. AMERIKA (forts.)

Grönland
2. Centralamerika

3. Sydamerika

1993R2454 — SV — 01.07.2000 — 003.001 — 454
!B
LISTA II (Beneluxländerna) (forts.)
1

2

3

4

5

III. AMERIKA (forts.)
Uruguay

Alla flygplatser

76

76

76

Venezuela

Alla flygplatser

79

79

79

Afghanistan

Alla flygplatser

47

47

46

Armenien

Alla flygplatser

28

28

28

Azerbajdzjan

Alla flygplatser

28

28

28

Bahrain

Alla flygplatser

41

41

40

Bangladesh

Alla flygplatser

47

47

46

Bhutan

Se Nepal

Brunei

Se Malaysia

Burma

Se Myanmar

Cypern

Alla flygplatser

2

8

8

Filippinerna

Alla flygplatser

78

78

78

Förenade Arabemiraten

Alla flygplatser

41

41

40

Georgien

Alla flygplatser

28

28

28

Hongkong

Alla flygplatser

78

78

78

Indien

Alla flygplatser

47

47

46

Indonesien

Alla flygplatser

78

78

78

Irak

Alla flygplatser

28

28

28

Iran

Alla flygplatser

28

28

28

Israel

Alla flygplatser

23

23

23

Japan

Alla flygplatser

82

83

82

Jordanien

Alla flygplatser

24

25

24

Kambodja

Alla flygplatser

57

57

56

Kazakstan

Alla flygplatser

77

77

77

Kina

Alla flygplatser

64

62

61

Kirgizistan

Alla flygplatser

77

77

77

Kuwait

Alla flygplatser

28

28

28

Laos

Alla flygplatser

57

57

56

Libanon

Alla flygplatser

22

22

21

Macao

Alla flygplatser

78

78

78

Malaysia

Alla flygplatser

78

78

78

Maldiverna

Alla flygplatser

68

68

67

Mongoliet

Alla flygplatser

87

87

85

!M8
IV. ASIEN
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LISTA II (Beneluxländerna) (forts.)
1

2

3

4

5

IV. ASIEN (forts.)
Muskat och Oman

Alla flygplatser

41

41

40

Myanmar

Alla flygplatser

57

57

56

Nepal

Alla flygplatser

47

47

46

Nordkorea

Alla flygplatser

77

78

77

Oman

Se Muskat och Oman

Pakistan

Alla flygplatser

47

47

46

Qatar

Alla flygplatser

41

41

40

Saudiarabien

Alla flygplatser

41

41

40

Singapore

Alla flygplatser

78

78

78

Sri Lanka

Alla flygplatser

68

68

67

Sydkorea

Alla flygplatser

77

78

77

Syrien

Alla flygplatser

24

25

24

Tadzjikistan

Alla flygplatser

77

77

77

Taiwan

Alla flygplatser

78

78

78

Thailand

Alla flygplatser

57

57

56

Turkmenistan

Alla flygplatser

77

77

77

Uzbekistan

Alla flygplatser

77

77

77

Vietnam

Alla flygplatser

57

57

56

Yemen

Alla flygplatser

41

41

40

V. AUSTRALIEN och OCEANI- Alla flygplatser
EN

78

79

78
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LISTA III (Frankrike)

Nantes

Paris

Strasbourg

Toulouse

2

Marseille

1

Lyon

Avgångsflygplats
Bordeaux

Tredje land

Ajaccio

Ankomstflygplats

3

4

5

6

7

8

9

10

51

44

57

54

43

52

63

46

"M8

"M8

"M8

"M8

"M8

"M8

"M8

"M8

3

3

3

3

3

3

3

3

I. EUROPA
Albanien

Alla flygplatser

Armenien

"M8 Se Asien 3

Bosnien-Herzego- Alla flygplatser
vina

19

26

39

21

25

30

37

16

Bulgarien

Alla flygplatser

74

40

51

53

38

41

52

43

Cypern

Se Asien

Estland

Alla flygplatser

57

52

65

59

55

64

70

55

Färöarna

Alla flygplatser

18

22

22

20

26

28

22

20

Georgien

"M8 Se Asien 3

"M8

"M8

"M8

"M8

"M8

"M8

"M8

"M8

3

3

3

3

3

3

3

3

Gibraltar

Alla flygplatser

0

0

0

0

0

0

0

0

Island

Alla flygplatser

40

48

48

44

53

57

48

45

Kroatien

Alla flygplatser

17

13

20

18

13

18

26

14

Lettland

Alla flygplatser

47

38

50

46

37

44

57

38

Litauen

Alla flygplatser

51

35

44

41

37

44

54

36

Makedonien (i det Alla flygplatser
tidigare Jugoslavien)

43

43

55

46

41

49

57

38

Malta

Alla flygplatser

10

8

10

11

7

8

9

9

Moldavien

Alla flygplatser

74

41

51

50

41

45

55

43

Montenegro

Alla flygplatser

42

51

48

44

34

42

53

37

Norge

Ålesund, Bodö, Trondheim, Alta, Kirkenes

36

28

31

27

31

36

38

27

Bergen

37

48

46

42

47

60

46

41

Kristiansand

29

34

37

33

38

50

37

33

Oslo

21

44

26

23

47

60

47

42

Stavanger

32

43

41

36

42

55

41

36

Kraków, Bydgoszcz,
Gdansk Rzeszów,
Wroclaw

47

43

55

49

44

54

61

45

Posen (Poznan)

43

30

41

36

33

41

48

32

Polen
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LISTA III (Frankrike) (forts.)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Szczecin (Stettin)

0

0

0

0

0

0

0

0

Warszawa

40

36

48

42

37

47

54

38

Rumänien

Alla flygplatser

69

45

49

63

38

34

54

55

Ryssland

Gorkij, Kuiybshev,
Perm, Rostov, Volgograd

85

58

67

66

60

66

75

63

St Petersburg

57

48

54

55

51

60

64

47

Moskva, Orel, Voronezh

64

69

64

60

62

71

70

56

Irkutsk, Kirensk, Krasnojarsk, Novosibirsk,
Chabarovsk, Vladivostok

82

76

83

82

75

80

87

77

Omsk, Sverdlovsk

76

72

82

78

75

81

82

75

Basel

0

0

0

0

0

0

0

0

Bern

21

18

75

31

7

13

63

24

Genève

2

0

8

3

0

1

55

3

Zürich

20

29

67

43

5

8

32

35

Serbien

Alla flygplatser

38

31

43

40

30

31

41

33

Slovakien

Bratislava

0

0

0

0

0

0

0

0

Kosice, Presov

15

15

20

13

34

42

55

19

Slovenien

Alla flygplatser

27

21

31

28

20

27

37

23

Tjeckien

Ostrava

28

24

34

29

26

34

41

26

Prag

12

10

15

12

11

15

19

11

Turkiet (i Europa) Alla flygplatser

8

7

8

9

7

9

8

8

Turkiet (i Asien)

Adana, Afyon, Antalya, Elâzig, Gaziantep,
Iskenderun, Kastamonu, Konya, Malatya,
Samsun, Trébizonde
(Trabson)

23

21

25

24

20

25

23

22

Agri, Diyarbakir, Erzurum, Kars, Van

35

32

35

36

30

37

34

33

Akhisar, Ankara, Balikesir, Bochirma, Bursa,
Kütahya, Zonguldak

20

17

20

20

17

21

19

18

Izmir

19

17

19

19

16

20

19

18

Ukraina

Alla flygplatser

52

42

51

48

42

49

60

43

Ungern

Alla flygplatser

25

10

14

18

10

12

18

10

I. EUROPA (forts.)

Schweiz
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LISTA III (Frankrike) (forts.)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Alla flygplatser

47

47

59

53

49

59

65

51

Sydafrika

Alla flygplatser

77

73

77

77

73

74

76

75

Algeriet

Alger

50

37

37

49

29

23

27

43

Annaba, Constantine

51

54

49

66

44

37

36

60

El Golea

70

60

60

69

70

45

49

65

Angola

Alla flygplatser

95

92

87

100

89

82

82

95

Benin

Alla flygplatser

83

77

76

83

73

70

71

79

Botswana

Alla flygplatser

77

73

77

77

73

74

76

75

Burkina Faso

Alla flygplatser

62

59

58

62

55

57

52

56

Burundi

Alla flygplatser

65

60

64

65

59

61

64

62

Kamerun

Alla flygplatser

95

90

94

100

85

87

86

93

Kap Verde

Alla flygplatser

40

38

35

40

35

33

32

39

Comorerna

Alla flygplatser

74

70

74

75

70

71

73

72

Kongo

Alla flygplatser

94

89

86

97

85

90

81

92

Elfenbenskusten

Alla flygplatser

100

93

91

100

88

84

85

95

Djibouti

Alla flygplatser

60

55

59

60

54

56

59

57

Egypten

Alla flygplatser

26

22

25

26

21

23

25

24

Etiopien

Alla flygplatser

56

51

55

57

50

52

55

53

Gabon

Alla flygplatser

95

90

94

100

85

87

86

93

Gambia

Alla flygplatser

40

38

35

40

35

33

32

39

Ghana

Alla flygplatser

83

77

76

83

73

70

71

79

Guinea

Alla flygplatser

50

49

45

50

45

43

41

49

Guinea-Bissau

Alla flygplatser

50

49

45

50

45

43

41

49

Ekvatorialguinea

Alla flygplatser

93

96

93

100

90

89

86

95

Mauritius

Alla flygplatser

74

70

74

75

70

71

73

72

St Helena

Alla flygplatser

93

96

93

100

90

89

86

95

São Tomé och
Principe

Alla flygplatser

93

96

93

100

90

89

86

95

Kenya

Alla flygplatser

66

62

66

67

61

63

65

64

Lesotho

Alla flygplatser

77

73

77

77

73

74

76

75

Liberia

Alla flygplatser

50

49

45

50

45

43

41

49

Libyen

Benghazi

59

32

38

41

30

33

34

35

Sebha

82

58

63

72

51

55

46

62

Tripoli

72

43

49

59

37

41

28

48

I. EUROPA (forts.)
Vitryssland
!B
II. AFRIKA
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LISTA III (Frankrike) (forts.)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II. AFRIKA (forts.)
Madagaskar

Alla flygplatser

74

70

74

75

70

71

73

72

Malawi

Alla flygplatser

69

65

69

70

64

66

69

67

Mali

Alla flygplatser

62

59

58

62

55

57

52

56

Marocko

Casablanca

27

23

20

20

27

17

16

25

Fez, Rabat

33

26

22

33

21

20

20

27

Ifni

50

46

40

50

40

36

35

37

Tanger, Tetuan

0

0

0

0

0

0

0

0

Mauretanien

Alla flygplatser

40

38

35

40

35

33

32

39

Moçambique

Alla flygplatser

74

71

74

75

70

72

74

72

Namibia

Alla flygplatser

77

73

77

77

73

74

76

75

Niger

Alla flygplatser

62

59

58

62

55

57

52

56

Nigeria

Alla flygplatser

83

77

76

83

73

70

71

79

Uganda

Alla flygplatser

65

60

64

65

59

61

64

62

Centralafrikanska
republiken

Alla flygplatser

93

90

83

100

85

88

79

93

Rwanda

Alla flygplatser

65

60

64

65

59

61

64

62

Senegal

Alla flygplatser

40

38

35

40

35

33

32

39

Seychellerna

Alla flygplatser

74

70

74

75

70

71

73

72

Sierra Leone

Alla flygplatser

50

49

45

50

45

43

41

49

Somalia

Alla flygplatser

66

62

66

67

61

63

66

64

Sudan

Alla flygplatser

52

47

51

52

46

48

51

49

Swaziland

Alla flygplatser

77

73

77

77

73

74

76

75

Tanzania

Alla flygplatser

69

65

69

70

64

66

69

67

Tchad

Alla flygplatser

91

88

79

100

82

85

74

92

Togo

Alla flygplatser

83

77

76

83

73

70

71

79

Tunisien

Djerba

46

36

42

52

31

33

37

41

Tunis

28

21

24

33

16

18

21

24

Zaire

Alla flygplatser

94

89

86

97

85

90

81

92

Zambia

Alla flygplatser

74

70

74

74

69

71

73

72

Zimbabwe

Alla flygplatser

74

70

74

74

69

71

73

72

Edmonton, Vancouver,
Winnipeg

70

76

76

73

79

81

76

74

Gander, Moncton

51

57

57

54

60

62

57

55

III. AMERIKA
1. Nordamerika
Canada
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LISTA III (Frankrike) (forts.)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Halifax, Montreal, Ottawa, Quebec, Toronto

60

65

65

62

69

70

65

63

Amerikas Fören- Akron, Albany, Atlanta Stater
ta, Baltimore, Boston,
Buffalo, Charleston,
Chicago, Cincinnati,
Columbus, Detroit, Indianapolis, Jacksonville, Kansas City, New
Orleans, Lexington,
Louisville, Memphis,
Milwaukee, Minneapolis, Nashville, New
York, Philadelphia,
Pittsburgh, St Louis,
Washington DC

61

65

66

64

70

71

66

64

Albuquerque, Austin,
Billings, Dallas, Denver, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Oklahoma, Phoenix, Portland, Salt Lake City,
San Francisco, Seattle

71

75

76

73

76

79

76

74

Anchorage, Fairbanks,
Juneau

79

81

86

83

86

89

86

84

Honolulu

82

86

86

84

88

89

96

84

Miami

72

77

77

74

78

80

77

75

Puerto Rico

68

74

74

71

75

79

74

72

Alla flygplatser

57

65

64

61

69

72

65

61

Bahamas

Alla flygplatser

65

71

71

68

71

76

71

69

Belize

Alla flygplatser

70

76

76

73

76

85

76

74

Bermuda

Alla flygplatser

65

71

71

68

71

76

71

69

Costa Rica

Alla flygplatser

70

76

76

73

76

85

76

74

Kuba

Alla flygplatser

70

76

76

73

76

85

76

74

Curaçao

Alla flygplatser

79

84

83

82

81

82

77

85

El Salvador

Alla flygplatser

70

76

76

73

76

85

76

74

Guatemala

Alla flygplatser

70

76

76

73

76

85

76

74

Haiti

Alla flygplatser

65

71

71

68

71

76

71

69

Honduras

Alla flygplatser

70

76

76

73

76

85

76

74

Jungfruöarna

Se Västindien

Västindien

Alla flygplatser

79

84

83

82

81

82

77

85

Jamaica

Alla flygplatser

70

76

76

73

76

85

76

74

Mexico

Alla flygplatser

73

78

77

75

80

80

77

77

Nicaragua

Alla flygplatser

70

76

76

73

76

85

76

74

III. AMERIKA
(forts.)

Grönland
2. Centralamerika
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LISTA III (Frankrike) (forts.)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

III. AMERIKA
(forts.)
Panama

Alla flygplatser

70

76

76

73

76

85

76

74

Dominikanska
republiken

Alla flygplatser

65

71

71

68

71

76

71

69

Argentina

Alla flygplatser

82

80

79

82

78

78

75

81

Aruba

Alla flygplatser

79

84

83

82

81

82

77

85

Bolivia

Alla flygplatser

82

80

79

82

78

78

75

81

Brasilien

Alla flygplatser

79

84

83

82

81

82

77

85

Chile

Alla flygplatser

82

80

79

82

78

78

75

81

Colombia

Alla flygplatser

79

84

83

82

81

82

77

85

Ecuador

Alla flygplatser

79

84

83

82

81

82

77

85

Guyana

Alla flygplatser

79

84

83

82

81

82

77

85

Paraguay

Alla flygplatser

82

80

79

82

78

78

75

81

Peru

Alla flygplatser

79

84

83

82

81

82

77

85

Surinam

Alla flygplatser

79

84

83

82

81

82

77

85

Trinidad och
Tobago

Alla flygplatser

79

84

83

82

81

82

77

85

Uruguay

Alla flygplatser

82

80

79

82

78

78

75

81

Venezuela

Alla flygplatser

79

84

83

82

81

82

77

85

Afghanistan

Alla flygplatser

46

43

46

43

42

44

46

44

Armenien

Alla flygplatser

25

22

25

25

23

25

27

23

Azerbajdzjan

Alla flygplatser

25

22

25

25

23

25

27

23

Bahrain

Alla flygplatser

48

43

48

49

42

44

47

45

Bangladesh

Alla flygplatser

46

43

46

43

42

44

46

44

Bhutan

Se Nepal

Brunei

Se Malaysia

Burma

Se Myanmar

Cypern

Alla flygplatser

2

2

2

2

2

2

2

2

Filippinerna

Alla flygplatser

81

78

81

81

77

78

80

79

Förenade Arabemi- Alla flygplatser
raten

60

55

59

60

54

56

59

57

Georgien

Alla flygplatser

25

22

25

25

23

25

27

23

Hongkong

Alla flygplatser

81

78

81

81

77

78

80

79

Indien

Alla flygplatser

46

43

46

43

42

44

46

44

3. Sydamerika

!M8
IV. ASIEN
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LISTA III (Frankrike) (forts.)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

IV. ASIEN (forts.)
Indonesien

Alla flygplatser

81

78

81

81

77

78

80

79

Irak

Alla flygplatser

25

22

25

25

23

25

27

23

Iran

Alla flygplatser

25

22

25

25

23

25

27

23

Israel

Alla flygplatser

26

23

26

27

22

23

25

24

Japan

Alla flygplatser

85

82

85

85

80

83

84

83

Jordanien

Alla flygplatser

27

24

27

28

23

25

27

25

Kambodja

Alla flygplatser

66

63

66

66

63

64

65

65

Kazakstan

Alla flygplatser

72

70

76

70

71

76

77

70

Kina

Alla flygplatser

66

64

66

67

63

65

66

66

Kirgizistan

Alla flygplatser

72

70

76

70

71

76

77

70

Kuwait

Alla flygplatser

25

22

25

25

23

25

27

23

Laos

Alla flygplatser

66

63

66

66

63

64

65

65

Libanon

Alla flygplatser

78

74

78

78

74

75

77

76

Macao

Alla flygplatser

81

78

81

81

77

78

80

79

Malaysia

Alla flygplatser

81

78

81

81

77

78

80

79

Maldiverna

Alla flygplatser

75

71

75

76

71

72

74

73

Mongoliet

Alla flygplatser

82

79

86

84

81

86

87

80

Muskat och Oman Alla flygplatser

60

55

59

60

54

56

59

57

Myanmar

Alla flygplatser

66

63

66

66

63

64

65

65

Nepal

Alla flygplatser

46

43

46

43

42

44

46

44

Nordkorea

Alla flygplatser

80

77

80

81

76

78

79

78

Oman

Se Muskat och Oman

Pakistan

Alla flygplatser

46

43

46

43

42

44

46

44

Qatar

Alla flygplatser

48

43

48

49

42

44

47

45

Saudiarabien

Alla flygplatser

48

43

48

49

42

44

47

45

Singapore

Alla flygplatser

81

78

81

81

77

78

80

79

Sri Lanka

Alla flygplatser

75

71

75

76

71

72

74

73

Sydkorea

Alla flygplatser

81

78

81

81

77

78

80

79

Syrien

Alla flygplatser

27

24

27

28

23

25

27

25

Tadzjikistan

Alla flygplatser

72

70

76

70

71

76

77

70

Taiwan

Alla flygplatser

81

78

81

81

77

78

80

79

Thailand

Alla flygplatser

66

63

66

66

63

64

65

65

Turkmenistan

Alla flygplatser

72

70

76

70

71

76

77

70

Uzbekistan

Alla flygplatser

72

70

76

70

71

76

77

70

Vietnam

Alla flygplatser

66

63

66

66

63

64

65

65
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LISTA III (Frankrike) (forts.)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Alla flygplatser

57

52

57

58

51

53

56

54

V. AUSTRALIEN Alla flygplatser
och OCEANIEN

80

77

79

80

76

78

79

78

IV. ASIEN (forts.)
Yemen

1993R2454 — SV — 01.07.2000 — 003.001 — 464
!M6
LISTA IV (Italien)

Neapel

Palermo

Rom

Venedig

2

Milano

1

Florens=Pisa

Avgångsflygplats
Brindisi

Tredje land

Alghero

Ankomstflygplats

3

4

5

6

7

8

9

10

64

90

69

71

73

62

85

99

"M8

"M8

"M8

"M8

"M8

"M8

"M8

"M8

3

3

3

3

3

3

3

3

I. EUROPA
Albanien

Alla flygplatser

Armenien

"M8 Se Asien 3

Bosnien-Herzego- Alla flygplatser
vina

28

35

33

55

35

27

56

97

Bulgarien

Alla flygplatser

21

20

22

20

23

21

25

21

Cypern

Se Asien

Estland

Alla flygplatser

75

100

80

72

81

74

89

93

Färöarna

Alla flygplatser

17

14

18

20

16

15

17

19

Georgien

"M8 Se Asien 3

"M8

"M8

"M8

"M8

"M8

"M8

"M8

"M8

3

3

3

3

3

3

3

3

Gibraltar

Alla flygplatser

0

0

0

0

0

0

0

0

Island

Alla flygplatser

39

29

36

39

31

29

33

36

Kroatien

Alla flygplatser

36

32

22

32

46

35

62

98

Lettland

Alla flygplatser

49

100

61

66

53

48

55

70

Litauen

Alla flygplatser

44

100

55

59

55

79

55

63

Makedonien (i det Alla flygplatser
tidigare Jugoslavien)

56

51

61

69

64

54

80

99

Malta

Alla flygplatser

33

16

15

12

19

56

21

13

Moldavien

Alla flygplatser

78

100

83

68

84

77

91

94

Montenegro

Alla flygplatser

58

63

51

63

67

56

80

99

Norge

Ålesund, Bodö, Trondheim, Alta, Kirkenes

42

40

47

51

42

39

44

51

Bergen

35

30

47

51

42

39

44

51

Kristiansand

6

6

8

9

6

6

7

9

Oslo

21

19

24

27

20

18

22

27

Stavanger

30

43

52

57

47

44

50

57

Kraków, Bydgoszcz,
Gdansk Rzeszów,
Wroclaw

36

41

48

53

41

44

43

58

Posen (Poznan)

26

29

37

46

30

24

32

46

Polen
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LISTA IV (Italien) (forts.)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Szczecin (Stettin)

0

0

0

0

0

0

0

0

Warszawa

30

41

41

43

31

29

37

49

Rumänien

Alla flygplatser

19

18

20

18

20

18

23

18

Ryssland

Gorkij, Kuiybshev,
Perm, Rostov, Volgograd

65

100

76

76

88

82

74

81

St Petersburg

57

66

69

71

63

56

64

76

Moskva, Orel, Voronezh

60

74

74

72

69

61

69

78

Irkutsk, Kirensk, Krasnojarsk, Novosibirsk,
Chabarovsk, Vladivostok

89

100

92

90

93

89

96

97

Omsk, Sverdlovsk

87

100

85

84

86

79

92

94

Basel

0

0

0

0

0

0

0

0

Bern

29

21

46

80

26

21

28

44

Genève

1

1

2

5

1

1

1

3

Zürich

20

14

34

70

17

14

18

32

Serbien

Alla flygplatser

51

46

56

58

61

49

77

99

Slovakien

Bratislava

0

0

0

0

0

0

0

0

Kosice, Presov

36

56

52

50

69

59

48

64

Slovenien

Alla flygplatser

36

32

22

32

46

35

62

98

Tjeckien

Ostrava

12

20

16

16

14

11

16

20

Prag

13

14

21

24

44

12

17

28

Turkiet (i Europa) Alla flygplatser

10

9

10

9

10

10

12

10

Turkiet (i Asien)

Adana, Afyon, Antalya, Elâzig, Gaziantep,
Iskenderun, Kastamonu, Konya, Malatya,
Samsun, Trébizonde
(Trabson)

26

25

27

26

28

26

30

26

Agri, Diyarbakir, Erzurum, Kars, Van

39

37

40

38

41

38

44

38

Akhisar, Ankara, Balikesir, Bochirma, Bursa,
Kütahya, Zonguldak

22

22

23

22

24

22

26

24

Izmir

21

21

22

21

23

21

25

23

Ukraina

Alla flygplatser

78

100

63

61

84

77

91

70

Ungern

Alla flygplatser

54

100

43

29

63

54

78

44

I. EUROPA (forts.)

Schweiz

1993R2454 — SV — 01.07.2000 — 003.001 — 466
!M6
LISTA IV (Italien) (forts.)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Alla flygplatser

45

100

57

60

79

71

56

65

Sydafrika

Alla flygplatser

80

79

81

79

81

79

83

79

Algeriet

Alger

22

20

23

39

25

46

30

31

Annaba, Constantine

36

34

38

44

40

59

46

36

El Golea

43

41

65

60

48

67

53

53

Angola

Alla flygplatser

92

84

87

84

92

95

92

85

Benin

Alla flygplatser

71

71

76

76

73

75

82

72

Botswana

Alla flygplatser

80

79

81

79

81

79

83

79

Burkina Faso

Alla flygplatser

56

55

52

55

55

61

55

52

Burundi

Alla flygplatser

68

67

70

68

71

68

73

68

Kamerun

Alla flygplatser

92

88

94

95

91

93

99

91

Kap Verde

Alla flygplatser

33

32

33

36

34

39

36

33

Comorerna

Alla flygplatser

77

76

78

77

79

77

81

77

Kongo

Alla flygplatser

91

81

86

82

91

94

90

84

Elfenbenskusten

Alla flygplatser

71

71

76

76

73

75

82

72

Djibouti

Alla flygplatser

64

62

65

63

66

63

69

63

Egypten

Alla flygplatser

29

28

30

28

31

28

34

28

Etiopien

Alla flygplatser

60

58

61

59

62

59

65

59

Gabon

Alla flygplatser

92

88

94

95

91

93

99

91

Gambia

Alla flygplatser

33

32

33

36

34

39

36

33

Ghana

Alla flygplatser

71

71

76

76

73

75

82

72

Guinea

Alla flygplatser

42

41

43

46

44

49

46

43

Guinea-Bissau

Alla flygplatser

42

41

43

46

44

49

46

43

Ekvatorialguinea

Alla flygplatser

92

89

89

92

92

93

99

88

Mauritius

Alla flygplatser

77

76

78

77

79

77

81

77

St Helena

Alla flygplatser

92

89

89

92

92

93

99

88

São Tomé och
Principe

Alla flygplatser

92

89

89

92

92

93

99

88

Kenya

Alla flygplatser

70

69

71

69

72

69

74

69

Lesotho

Alla flygplatser

80

79

81

79

81

79

83

79

Liberia

Alla flygplatser

42

41

43

46

44

49

46

43

Libyen

Benghazi

66

100

50

44

64

87

61

46

Sebha

75

68

61

74

72

80

71

57

Tripoli

57

48

42

63

52

64

53

37

I. EUROPA (forts.)
Vitryssland
!B
II. AFRIKA
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LISTA IV (Italien) (forts.)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II. AFRIKA (forts.)
Madagaskar

Alla flygplatser

77

76

78

77

79

77

81

77

Malawi

Alla flygplatser

73

72

74

72

75

72

77

72

Mali

Alla flygplatser

56

55

52

55

55

61

55

52

Marocko

Casablanca

21

22

21

24

22

29

24

24

Fez, Rabat

22

21

21

23

23

29

24

20

Ifni

37

36

39

42

40

49

43

38

Tanger, Tetuan

0

0

0

0

0

0

0

0

Mauretanien

Alla flygplatser

33

32

33

36

34

39

36

33

Moçambique

Alla flygplatser

78

77

79

77

79

77

81

77

Namibia

Alla flygplatser

80

79

81

79

81

79

83

79

Niger

Alla flygplatser

56

55

52

55

55

61

55

52

Nigeria

Alla flygplatser

71

71

76

76

73

75

82

72

Uganda

Alla flygplatser

68

67

70

68

71

68

73

68

Centralafrikanska
republiken

Alla flygplatser

82

88

83

79

89

93

89

81

Rwanda

Alla flygplatser

68

67

70

68

71

68

73

68

Senegal

Alla flygplatser

33

32

33

36

34

39

36

33

Seychellerna

Alla flygplatser

77

76

78

77

79

77

81

77

Sierra Leone

Alla flygplatser

42

41

43

46

44

49

46

43

Somalia

Alla flygplatser

70

69

71

69

72

70

75

70

Sudan

Alla flygplatser

56

54

57

55

58

55

61

55

Swaziland

Alla flygplatser

80

79

81

79

81

79

83

79

Tanzania

Alla flygplatser

73

72

74

72

75

72

77

72

Tchad

Alla flygplatser

86

84

79

74

86

91

85

76

Togo

Alla flygplatser

71

71

76

76

73

75

82

72

Tunisien

Djerba

69

63

76

58

59

88

98

68

Tunis

58

51

67

44

36

75

97

57

Zaire

Alla flygplatser

91

81

86

82

91

94

90

84

Zambia

Alla flygplatser

77

76

78

76

79

76

80

76

Zimbabwe

Alla flygplatser

77

76

78

76

79

76

80

76

Edmonton, Vancouver,
Winnipeg

68

66

71

74

67

66

69

71

Gander, Moncton

49

46

52

54

48

46

49

52

III. AMERIKA
1. Nordamerika
Canada
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LISTA IV (Italien) (forts.)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Halifax, Montreal, Ottawa, Quebec, Toronto

57

54

61

62

56

55

58

61

Amerikas Fören- Akron, Albany, Atlanta Stater
ta, Baltimore, Boston,
Buffalo, Charleston,
Chicago, Cincinnati,
Columbus, Detroit, Indianapolis, Jacksonville, Kansas City, New
Orleans, Lexington,
Louisville, Memphis,
Milwaukee, "C1
Minneapolis, Nashville, 3 New York,
Philadelphia, Pittsburgh, St Louis, Washington DC

59

55

61

64

58

56

59

61

Albuquerque, Austin,
Billings, Dallas, Denver, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Oklahoma, Phoenix, Portland, Salt Lake City,
San Francisco, Seattle

69

66

71

73

67

66

69

71

Anchorage, Fairbanks,
Juneau

77

71

80

83

72

70

73

77

Honolulu

81

80

83

84

81

80

81

83

Miami

71

67

72

75

69

68

70

73

Puerto Rico

67

63

69

72

65

63

67

69

Alla flygplatser

55

46

54

57

49

47

51

54

Bahamas

Alla flygplatser

64

60

66

69

62

60

64

66

Belize

Alla flygplatser

70

66

71

73

68

67

70

72

Bermuda

Alla flygplatser

64

60

66

69

62

60

64

66

Costa Rica

Alla flygplatser

70

66

71

73

68

67

70

72

Kuba

Alla flygplatser

70

66

71

73

68

67

70

72

Curaçao

Alla flygplatser

80

78

76

78

82

79

84

76

El Salvador

Alla flygplatser

70

66

71

73

68

67

70

72

Guatemala

Alla flygplatser

70

66

71

73

68

67

70

72

Haiti

Alla flygplatser

64

60

66

69

62

60

64

66

Honduras

Alla flygplatser

70

66

71

73

68

67

70

72

Jungfruöarna

Se Västindien

Västindien

Alla flygplatser

80

78

76

78

82

79

84

76

Jamaica

Alla flygplatser

70

66

71

73

68

67

70

72

Mexico

Alla flygplatser

72

69

73

75

70

69

71

73

III. AMERIKA
(forts.)

Grönland
2. Centralamerika

1993R2454 — SV — 01.07.2000 — 003.001 — 469
!B
LISTA IV (Italien) (forts.)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

III. AMERIKA
(forts.)
Nicaragua

Alla flygplatser

70

66

71

73

68

67

70

72

Panama

Alla flygplatser

70

66

71

73

68

67

70

72

Dominikanska
republiken

Alla flygplatser

64

60

66

69

62

60

64

66

Argentina

Alla flygplatser

76

75

77

77

78

81

79

77

Aruba

Alla flygplatser

80

78

76

78

82

79

84

76

Bolivia

Alla flygplatser

76

75

77

77

78

81

79

77

Brasilien

Alla flygplatser

80

78

76

78

82

79

84

76

Chile

Alla flygplatser

76

75

77

77

78

81

79

77

Colombia

Alla flygplatser

80

78

76

78

82

79

84

76

Ecuador

Alla flygplatser

80

78

76

78

82

79

84

76

Guyana

Alla flygplatser

80

78

76

78

82

79

84

76

Paraguay

Alla flygplatser

76

75

77

77

78

81

79

77

Peru

Alla flygplatser

80

78

76

78

82

79

84

76

Surinam

Alla flygplatser

80

78

76

78

82

79

84

76

Trinidad och
Tobago

Alla flygplatser

80

78

76

78

82

79

84

76

Uruguay

Alla flygplatser

76

75

77

77

78

81

79

77

Venezuela

Alla flygplatser

80

78

76

78

82

79

84

76

Afghanistan

Alla flygplatser

56

55

57

55

58

55

59

55

Armenien

Alla flygplatser

36

43

38

38

38

36

40

41

Azerbajdzjan

Alla flygplatser

36

43

38

38

38

36

40

41

Bahrain

Alla flygplatser

52

51

54

51

55

52

58

52

Bangladesh

Alla flygplatser

56

55

57

55

58

55

59

55

Bhutan

Se Nepal

Brunei

Se Malaysia

Burma

Se Myanmar

Cypern

Alla flygplatser

2

2

2

2

2

2

3

2

Filippinerna

Alla flygplatser

71

70

71

71

72

71

73

71

Förenade arabemi- Alla flygplatser
raten

63

62

65

63

66

63

68

63

Georgien

Alla flygplatser

36

43

38

38

38

36

40

41

Hongkong

Alla flygplatser

71

70

71

71

72

71

73

71

3. Sydamerika

!M8
IV. ASIEN
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LISTA IV (Italien) (forts.)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

IV. ASIEN (forts.)
Indien

Alla flygplatser

56

55

57

55

58

55

59

55

Indonesien

Alla flygplatser

71

70

71

71

72

71

73

71

Irak

Alla flygplatser

36

43

38

38

38

36

40

41

Iran

Alla flygplatser

36

43

38

38

38

36

40

41

Israel

Alla flygplatser

29

28

31

29

32

29

34

29

Japan

Alla flygplatser

73

72

73

72

74

72

75

72

Jordanien

Alla flygplatser

31

29

32

30

33

30

36

30

Kambodja

Alla flygplatser

75

74

75

74

76

74

78

74

Kazakstan

Alla flygplatser

68

87

70

69

71

68

73

74

Kina

Alla flygplatser

69

68

69

68

70

68

71

68

Kirgizistan

Alla flygplatser

68

87

70

69

71

68

73

74

Kuwait

Alla flygplatser

36

43

38

38

38

36

40

41

Laos

Alla flygplatser

75

74

75

74

76

74

78

74

Libanon

Alla flygplatser

81

80

81

80

82

80

84

80

Macao

Alla flygplatser

71

70

71

71

72

71

73

71

Malaysia

Alla flygplatser

71

70

71

71

72

71

73

71

Maldiverna

Alla flygplatser

78

77

79

77

80

78

82

78

Mongoliet

Alla flygplatser

89

100

92

90

93

89

96

97

Muskat och Oman Alla flygplatser

63

62

65

63

66

63

68

63

Myanmar

Alla flygplatser

75

74

75

74

76

74

78

74

Nepal

Alla flygplatser

56

55

57

55

58

55

59

55

Nordkorea

Alla flygplatser

71

70

71

71

72

71

73

71

Oman

Se Muskat och Oman

Pakistan

Alla flygplatser

56

55

57

55

58

55

59

55

Qatar

Alla flygplatser

52

51

54

51

55

52

58

52

Saudiarabien

Alla flygplatser

52

51

54

51

55

52

58

58

Singapore

Alla flygplatser

71

70

71

71

72

71

73

71

Sri Lanka

Alla flygplatser

78

77

79

77

80

78

82

78

Sydkorea

Alla flygplatser

71

70

71

71

72

71

73

71

Syrien

Alla flygplatser

31

29

32

30

33

30

36

30

Tadzjikistan

Alla flygplatser

68

87

70

69

71

68

73

74

Taiwan

Alla flygplatser

71

70

71

71

72

71

73

71

Thailand

Alla flygplatser

75

74

75

74

76

74

78

74

Turkmenistan

Alla flygplatser

68

87

70

69

71

68

73

74

Uzbekistan

Alla flygplatser

68

87

70

69

71

68

73

74
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LISTA IV (Italien) (forts.)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

IV. ASIEN (forts.)
Vietnam

Alla flygplatser

75

74

75

74

76

74

78

74

Yemen

Alla flygplatser

61

59

62

60

63

60

66

60

V. AUSTRALIEN Alla flygplatser
och OCEANIEN

82

82

83

82

84

82

85

82
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LISTA V (Förenade kungariket, Danmark, Irland)

Danmark ðalla flygplasterÞ

Irland ðalla flygplatserÞ

2

Prestwick

1

Manchester

Avgångsflygplats

London

Tredje land

Belfast

Ankomstflygplats

3

4

5

6

7

8

41

49

46

41

40

38

"M8

"M8

"M8

"M8

"M8

"M8

3

3

3

3

3

3

I. EUROPA
Albanien

Alla flygplatser

Armenien

"M8 Se Asien 3

Bosnien-Herzegovina

Alla flygplatser

18

24

21

18

29

18

Bulgarien

Alla flygplatser

33

41

51

33

47

33

Cypern

Se Asien

Estland

Alla flygplatser

46

56

52

49

85

44

Färöarna

Alla flygplatser

51

35

44

62

26

36

Georgien

"M8 Se Asien 3

"M8

"M8

"M8

"M8

"M8

"M8

3

3

3

3

3

3

Gibraltar

Alla flygplatser

0

0

0

0

0

0

Island

Alla flygplatser

72

66

66

81

50

59

Kroatien

Alla flygplatser

16

28

20

17

19

17

Lettland

Alla flygplatser

19

27

27

20

65

24

Litauen

Alla flygplatser

36

69

46

38

82

34

Makedonien (i det tidi- Alla flygplatser
gare Jugoslavien)

40

48

45

40

43

37

Malta

Alla flygplatser

7

9

8

7

6

6

Moldavien

Alla flygplatser

55

42

39

58

88

35

Montenegro

Alla flygplatser

33

46

38

33

36

34

Norge

Ålesund, Bodö, Trondheim,
Alta, Kirkenes

85

90

90

90

46

73

Bergen

77

81

83

83

45

51

Kristiansand

69

76

77

77

22

51

Oslo

76

83

83

82

17

59

Stavanger

74

77

81

81

35

47

Kraków, Bydgoszcz,
Gdansk Rzeszów, Wroclaw

35

44

41

38

49

33

Polen
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LISTA V (Förenade kungariket, Danmark, Irland) (forts.)
1

2

3

4

5

6

7

8

Posen (Poznan)

15

20

18

16

65

13

Szczecin (Stettin)

0

0

0

0

0

0

Warszawa

27

35

32

30

74

25

Rumänien

Alla flygplatser

32

39

36

33

57

32

Ryssland

Gorkij, Kuiybshev, Perm,
Rostov, Volgograd

49

52

52

52

79

48

St Petersburg

30

32

32

32

58

29

Moskva, Orel, Voronezh

49

58

52

51

87

49

Irkutsk, Kirensk, Krasnojarsk, Novosibirsk, Chabarovsk, Vladivostok

76

82

80

78

95

74

Omsk, Sverdlovsk

71

75

75

73

93

69

Basel

0

0

0

0

0

0

Bern

4

8

6

4

10

4

Genève

1

1

1

1

4

0

Zürich

2

4

2

2

3

2

Serbien

Alla flygplatser

19

24

21

20

31

19

Slovakien

Bratislava

0

0

0

0

0

0

Kosice, Presov

32

21

38

33

38

31

Slovenien

Alla flygplatser

11

15

13

11

25

10

Tjeckien

Ostrava

22

31

27

23

27

21

Prag

9

14

12

10

12

9

I. EUROPA (forts.)

Schweiz

Turkiet (i Europa)

Alla flygplatser

Turkiet (i Asien)

Adana, Afyon, Antalya,
Elâzig, Gaziantep, Iskenderun, Kastamonu, Konya,
Malatya, Samsun, Trébizonde (Trabson)

21

23

21

20

22

20

Agri, Diyarbakir, Erzurum,
Kars, Van

30

34

32

30

34

30

Akhisar, Ankara, Balikesir,
Bochirma, Bursa, Kütahya,
Zonguldak

16

19

18

16

19

17

Izmir

16

18

17

15

18

16

Ukraina

Alla flygplatser

48

56

53

50

85

44

Ungern

Alla flygplatser

8

11

10

8

47

8

Vitryssland

Alla flygplatser

40

49

46

43

82

38

Alla flygplatser

68

72

70

68

72

68

!B
II. AFRIKA
Sydafrika
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LISTA V (Förenade kungariket, Danmark, Irland) (forts.)
1

2

3

4

5

6

7

8

Alger

15

20

17

15

16

16

Annaba, Constantine

23

28

26

23

21

23

El Golea

33

41

36

33

33

34

Angola

Alla flygplatser

80

86

83

80

70

79

Benin

Alla flygplatser

61

67

64

61

54

61

Botswana

Alla flygplatser

68

72

70

68

72

68

Burkina Faso

Alla flygplatser

43

48

46

43

41

42

Burundi

Alla flygplatser

54

58

57

55

59

54

Kamerun

Alla flygplatser

74

82

78

74

70

74

Kap Verde

Alla flygplatser

28

31

30

31

25

27

Comorerna

Alla flygplatser

65

69

67

65

69

64

Kongo

Alla flygplatser

78

85

82

78

67

78

Elfenbenskusten

Alla flygplatser

61

67

64

61

54

61

Djibouti

Alla flygplatser

49

53

51

49

53

48

Egypten

Alla flygplatser

18

21

19

18

21

18

Etiopien

Alla flygplatser

45

47

49

45

49

44

Gabon

Alla flygplatser

74

72

78

74

70

74

Gambia

Alla flygplatser

28

21

30

31

25

27

Ghana

Alla flygplatser

61

67

64

61

54

61

Guinea

Alla flygplatser

39

43

41

43

33

39

Guinea-Bissau

Alla flygplatser

39

43

41

43

33

39

Ekvatorialguinea

Alla flygplatser

77

84

81

77

73

77

Mauritius

Alla flygplatser

65

69

67

65

69

64

St Helena

Alla flygplatser

77

84

81

77

73

77

São Tomé och Principe Alla flygplatser

77

84

81

77

73

77

Kenya

Alla flygplatser

56

60

58

56

60

55

Lesotho

Alla flygplatser

68

72

70

68

72

68

Liberia

Alla flygplatser

39

43

41

43

33

39

Libyen

Benghazi

24

29

26

24

25

24

Sebha

41

49

45

41

33

41

Tripoli

28

35

31

28

18

28

Madagaskar

Alla flygplatser

65

69

67

65

69

64

Malawi

Alla flygplatser

59

64

62

60

64

59

Mali

Alla flygplatser

43

48

46

43

41

42

Marocko

Casablanca

12

15

14

15

20

12

II. AFRIKA (forts.)
Algeriet
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LISTA V (Förenade kungariket, Danmark, Irland) (forts.)
1

2

3

4

5

6

7

8

Fez, Rabat

12

15

"C1 15
3

15

11

12

Ifni

28

33

30

32

24

27

Tanger, Tetuan

0

0

0

0

0

0

Mauretanien

Alla flygplatser

28

31

30

31

25

27

Moçambique

Alla flygplatser

65

69

67

66

69

65

Namibia

Alla flygplatser

68

72

70

68

72

68

Niger

Alla flygplatser

43

48

46

43

41

42

Nigeria

Alla flygplatser

61

67

64

61

54

61

Uganda

Alla flygplatser

54

58

57

55

59

54

Centralafrikanska republiken

Alla flygplatser

66

72

69

65

63

75

Rwanda

Alla flygplatser

54

58

57

55

59

54

Senegal

Alla flygplatser

28

31

30

31

25

27

Seychellerna

Alla flygplatser

65

69

67

65

69

64

Sierra Leone

Alla flygplatser

39

43

41

43

33

39

Somalia

Alla flygplatser

56

60

58

56

61

55

Sudan

Alla flygplatser

41

45

43

41

45

40

Swaziland

Alla flygplatser

68

72

70

68

72

68

Tanzania

Alla flygplatser

59

64

62

60

64

59

Tchad

Alla flygplatser

71

79

75

70

56

70

Togo

Alla flygplatser

61

67

64

61

54

61

Tunisien

Djerba

22

28

25

22

28

22

Tunis

11

15

13

11

18

11

Zaire

Alla flygplatser

78

85

82

78

67

78

Zambia

Alla flygplatser

64

68

67

65

69

64

Zimbabwe

Alla flygplatser

64

68

67

65

69

64

Edmonton, Vancouver,
Winnipeg

89

85

87

92

74

85

Gander, Moncton

75

68

71

77

56

76

Halifax, Montreal, Ottawa,
Quebec, Toronto

81

76

79

84

64

76

II. AFRIKA (forts.)

III. AMERIKA
1. Nordamerika
Canada
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LISTA V (Förenade kungariket, Danmark, Irland) (forts.)
1

2

3

4

5

6

7

8

Akron, Albany, Atlanta,
Baltimore, Boston, Buffalo,
Charleston, Chicago, Cincinnati, Columbus, Detroit,
Indianapolis, Jacksonville,
Kansas City, New Orleans,
Lexington, Louisville,
Memphis, Milwaukee,
Minneapolis, Nashville,
New York, Philadelphia,
Pittsburgh, St Louis, Washington DC

80

75

76

82

65

81

Albuquerque, Austin, Billings, Dallas, Denver,
Houston, Las Vegas, Los
Angeles, Oklahoma, Phoenix, Portland, Salt Lake
City, San Francisco, Seattle

86

82

84

87

74

87

Anchorage, Fairbanks, Juneau

83

89

86

83

89

82

Honolulu

94

91

93

96

84

94

Miami

85

85

83

86

73

85

Puerto Rico

82

84

80

84

68

86

Alla flygplatser

85

80

81

90

67

75

Bahamas

Alla flygplatser

78

80

77

80

65

83

Belize

Alla flygplatser

81

83

80

83

71

84

Bermuda

Alla flygplatser

78

80

77

80

65

83

Costa Rica

Alla flygplatser

81

83

80

83

71

84

Kuba

Alla flygplatser

81

83

80

83

71

84

Curaçao

Alla flygplatser

71

77

74

71

68

71

El Salvador

Alla flygplatser

81

83

80

83

71

84

Guatemala

Alla flygplatser

81

83

80

83

71

84

Haiti

Alla flygplatser

78

80

77

80

65

83

Honduras

Alla flygplatser

81

83

80

83

71

84

Jungfruöarna

Se Västindien

Västindien

Alla flygplatser

71

77

74

71

68

71

Jamaica

Alla flygplatser

81

873

80

83

71

84

Mexico

Alla flygplatser

85

83

84

87

76

86

Nicaragua

Alla flygplatser

81

83

80

83

71

84

Panama

Alla flygplatser

81

83

80

83

71

84

Dominikanska repu- Alla flygplatser
bliken

78

80

77

80

65

83

III. AMERIKA (forts.)
Amerikas Förenta
Stater

Grönland
2. Centralamerika
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LISTA V (Förenade kungariket, Danmark, Irland) (forts.)
1

2

3

4

5

6

7

8

III. AMERIKA (forts.)
3. Sydamerika
Argentina

Alla flygplatser

71

75

73

71

69

71

Aruba

Alla flygplatser

71

77

74

71

68

71

Bolivia

Alla flygplatser

71

75

73

71

69

71

Brasilien

Alla flygplatser

71

77

74

71

68

71

Chile

Alla flygplatser

71

75

73

71

69

71

Colombia

Alla flygplatser

71

77

74

71

68

71

Ecuador

Alla flygplatser

71

77

74

71

68

71

Guyana

Alla flygplatser

71

77

74

71

68

71

Paraguay

Alla flygplatser

71

75

75

71

69

71

Peru

Alla flygplatser

71

77

74

71

68

71

Surinam

Alla flygplatser

71

77

74

71

68

71

Trinidad och Tobago Alla flygplatser

71

77

74

71

68

71

Uruguay

Alla flygplatser

71

75

75

71

69

71

Venezuela

Alla flygplatser

71

77

74

71

68

71

Afghanistan

Alla flygplatser

40

42

42

40

50

41

Armenien

Alla flygplatser

21

24

23

22

40

20

Azerbajdzjan

Alla flygplatser

21

24

23

22

40

20

Bahrain

Alla flygplatser

37

41

40

38

38

37

Bangladesh

Alla flygplatser

40

42

42

40

50

41

Bhutan

Se Nepal

Brunei

Se Malaysia

Burma

Se Myanmar

Cypern

Alla flygplatser

1

2

1

1

2

1

Filippinerna

Alla flygplatser

73

76

75

73

76

72

Förenade arabemiraten Alla flygplatser

37

41

40

38

42

37

Georgien

Alla flygplatser

21

24

23

22

40

20

Hongkong

Alla flygplatser

73

76

75

73

76

72

Indien

Alla flygplatser

40

42

42

40

50

41

Indonesien

Alla flygplatser

73

76

75

73

76

72

Irak

Alla flygplatser

21

24

23

22

40

20

Iran

Alla flygplatser

21

24

23

22

40

20

Israel

Alla flygplatser

19

21

20

19

19

18

!M8
IV. ASIEN

1993R2454 — SV — 01.07.2000 — 003.001 — 478
!M8
LISTA V (Förenade kungariket, Danmark, Irland) (forts.)
1

2

3

4

5

6

7

8

IV. ASIEN (forts.)
Japan

Alla flygplatser

78

81

80

78

81

78

Jordanien

Alla flygplatser

20

23

21

20

19

19

Kambodja

Alla flygplatser

55

58

57

56

58

55

Kazakstan

Alla flygplatser

67

72

70

69

84

65

Kina

Alla flygplatser

59

62

61

60

69

59

Kirgizistan

Alla flygplatser

67

72

70

69

84

65

Kuwait

Alla flygplatser

21

24

23

22

40

20

Laos

Alla flygplatser

55

58

57

56

58

55

Libanon

Alla flygplatser

18

20

19

18

19

16

Macao

Alla flygplatser

73

76

75

73

76

72

Malaysia

Alla flygplatser

73

76

75

73

76

72

Maldiverna

Alla flygplatser

55

59

57

55

55

56

Mongoliet

Alla flygplatser

76

82

80

78

95

74

Muskat och Oman

Alla flygplatser

49

53

51

49

47

48

Myanmar

Alla flygplatser

55

58

57

56

58

55

Nepal

Alla flygplatser

40

42

42

40

50

41

Nordkorea

Alla flygplatser

73

76

75

73

76

72

Oman

Se Muskat och Oman

Pakistan

Alla flygplatser

40

42

40

40

50

41

Qatar

Alla flygplatser

37

41

40

38

38

37

Saudiarabien

Alla flygplatser

37

41

40

38

42

37

Singapore

Alla flygplatser

73

76

75

73

76

72

Sri Lanka

Alla flygplatser

55

59

57

55

55

56

Sydkorea

Alla flygplatser

73

76

75

73

76

72

Syrien

Alla flygplatser

20

23

21

20

19

19

Tadzjikistan

Alla flygplatser

20

23

21

20

23

19

Taiwan

Alla flygplatser

73

76

75

73

76

72

Thailand

Alla flygplatser

55

58

57

56

58

55

Turkmenistan

Alla flygplatser

67

72

70

69

84

65

Uzbekistan

Alla flygplatser

67

72

70

69

84

65

Vietnam

Alla flygplatser

55

58

57

56

58

55

Yemen

Alla flygplatser

46

50

48

46

46

45

Alla flygplatser

74

77

76

74

78

74

V. AUSTRALIEN och
OCEANIEN
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LISTA VI (Grekland)

Saloniki

2

Rhodos

1

Korfu

Avgångsflygplats
Heraklion

Tredje land

Athen

Ankomstflygplats

3

4

5

6

7

66

53

50

49

53

I. EUROPA
Albanien

Alla flygplatser

Armenien

"M8 Se Asien 3

"M8

"M8

"M8

"M8

"M8

3

3

3

3

3

Bosnien-Herzegovina

Alla flygplatser

15

12

12

11

12

Bulgarien

Alla flygplatser

29

18

17

16

63

Cypern

Se Asien

Estland

Alla flygplatser

40

36

35

35

36

Färöarna

Alla flygplatser

12

11

12

10

11

Georgien

"M8 Se Asien 3

"M8

"M8

"M8

"M8

"M8

3

3

3

3

3

Gibraltar

Alla flygplatser

0

0

0

0

0

Island

Alla flygplatser

26

24

24

23

24

Kroatien

Alla flygplatser

62

49

46

45

49

Lettland

Alla flygplatser

40

36

35

35

36

Litauen

Alla flygplatser

40

36

35

35

36

Makedonien (i det tidiga- Alla flygplatser
re Jugoslavien)

35

28

26

26

28

Malta

Alla flygplatser

18

15

14

14

15

Moldavien

Alla flygplatser

48

44

43

43

44

Montenegro

Alla flygplatser

9

8

7

7

8

Norge

Ålesund, Bodö, Trondheim,
Alta, Kirkenes

9

8

9

5

3

Bergen

14

13

14

13

14

Kristiansand

5

5

5

5

5

Oslo

5

4

5

4

5

Stavanger

10

9

10

9

10

Kraków, Bydgoszcz, Gdansk
Rzeszów, Wroclaw

25

22

22

22

22

Posen (Poznan)

11

10

10

9

10

Szczecin (Stettin)

0

0

0

0

0

Polen
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LISTA VI (Grekland) (forts.)
1

2

3

4

5

6

7

Warszawa

22

20

19

19

20

Rumänien

Alla flygplatser

54

38

36

35

39

Ryssland

Gorkij, Kuiybshev, Perm,
Rostov, Volgograd

50

46

45

45

46

St Petersburg

35

32

31

31

32

Moskva, Orel, Voronezh

42

39

38

38

39

Irkutsk, Kirensk, Krasnojarsk,
Novosibirsk, Chabarovsk,
Vladivostok

71

67

66

66

67

Omsk, Sverdlovsk

58

55

54

54

55

Basel

0

0

0

0

0

Bern

14

12

12

11

12

Genève

1

0

0

0

0

Zürich

4

4

4

4

4

Serbien

Alla flygplatser

68

55

53

51

55

Slovakien

Bratislava

0

0

0

0

0

Kosice, Presov

28

25

33

24

32

Slovenien

Alla flygplatser

27

19

18

18

43

Tjeckien

Ostrava

19

16

22

15

22

Prag

7

6

9

6

8

I. EUROPA (forts.)

Schweiz

Turkiet (i Europa)

Alla flygplatser

Turkiet (i Asien)

Adana, Afyon, Antalya, Elâzig, Gaziantep, Iskenderun,
Kastamonu, Konya, Malatya,
Samsun, Trébizonde (Trabson)

51

42

40

40

63

Agri, Diyarbakir, Erzurum,
Kars, Van

69

58

56

56

62

Akhisar, Ankara, Balikesir,
Bochirma, Bursa, Kütahya,
Zonguldak

50

39

38

37

67

Izmir

49

37

36

35

36

Ukraina

Alla flygplatser

40

36

35

35

36

Ungern

Alla flygplatser

24

20

28

19

27

Vitryssland

Alla flygplatser

34

30

29

29

30

Sydafrika

Alla flygplatser

95

91

90

90

91

Algeriet

Alger

25

22

22

21

22

Annaba, Constantine

26

23

22

22

23

El Golea

40

36

36

35

36

!B
II. AFRIKA
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LISTA VI (Grekland) (forts.)
1

2

3

4

5

6

7

II. AFRIKA (forts.)
Angola

Alla flygplatser

76

72

72

71

72

Benin

Alla flygplatser

72

68

68

71

68

Botswana

Alla flygplatser

95

91

90

90

91

Burkina Faso

Alla flygplatser

66

62

62

61

62

Burundi

Alla flygplatser

91

85

84

83

85

Kamerun

Alla flygplatser

70

66

65

65

66

Kap Verde

Alla flygplatser

62

59

58

58

59

Comorerna

Alla flygplatser

94

90

89

88

90

Kongo

Alla flygplatser

73

70

69

69

70

Elfenbenskusten

Alla flygplatser

72

68

68

71

68

Djibouti

Alla flygplatser

89

82

80

80

82

Egypten

Alla flygplatser

66

51

49

48

52

Etiopien

Alla flygplatser

88

80

78

77

80

Gabon

Alla flygplatser

70

66

65

65

66

Gambia

Alla flygplatser

62

59

58

58

59

Ghana

Alla flygplatser

72

68

68

71

68

Guinea

Alla flygplatser

69

66

65

65

66

Guinae-Bissau

Alla flygplatser

69

66

65

65

66

Ekvatorialguinea

Alla flygplatser

80

76

75

74

76

Mauritius

Alla flygplatser

94

90

89

88

90

St Helena

Alla flygplatser

80

76

75

74

76

São Tomé och Principe

Alla flygplatser

80

76

75

74

76

Kenya

Alla flygplatser

92

86

85

84

86

Lesotho

Alla flygplatser

95

91

90

90

91

Liberia

Alla flygplatser

69

66

65

65

66

Libyen

Benghazi

33

29

29

28

29

Sebha

40

36

35

35

36

Tripoli

22

19

19

19

20

Madagaskar

Alla flygplatser

94

90

89

88

90

Malawi

Alla flygplatser

93

88

86

86

88

Mali

Alla flygplatser

66

62

62

61

62

Marocko

Casablanca

37

34

34

33

34

Fez, Rabat

38

35

35

34

35

Ifni

46

42

42

41

43

Tanger, Tetuan

0

0

0

0

0
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LISTA VI (Grekland) (forts.)
1

2

3

4

5

6

7

II. AFRIKA (forts.)
Mauretanien

Alla flygplatser

62

59

58

58

59

Moçambique

Alla flygplatser

94

90

94

89

90

Namibia

Alla flygplatser

95

91

90

90

91

Niger

Alla flygplatser

66

62

62

61

62

Nigeria

Alla flygplatser

72

68

68

71

68

Uganda

Alla flygplatser

91

85

84

83

85

Centralafrikanska republiken

Alla flygplatser

69

65

64

64

65

Rwanda

Alla flygplatser

91

85

84

83

85

Senegal

Alla flygplatser

62

59

58

58

59

Seychellerna

Alla flygplatser

94

90

89

88

90

Sierra Leone

Alla flygplatser

69

66

65

65

66

Somalia

Alla flygplatser

92

86

85

84

86

Sudan

Alla flygplatser

86

77

75

74

77

Swaziland

Alla flygplatser

95

91

90

90

91

Tanzania

Alla flygplatser

93

88

86

86

88

Tchad

Alla flygplatser

61

57

57

56

57

Togo

Alla flygplatser

72

68

68

71

68

Tunisien

Djerba

23

20

20

20

20

Tunis

11

9

9

9

9

Zaire

Alla flygplatser

73

70

69

69

70

Zambia

Alla flygplatser

94

90

89

88

90

Zimbabwe

Alla flygplatser

94

90

89

88

90

Edmonton, Vancouver, Winnipeg

58

56

55

55

56

Gander, Moncton

31

30

30

30

30

Halifax, Montreal, Ottawa,
Quebec, Toronto

45

48

48

47

48

51

49

48

48

49

III. AMERIKA
1. Nordamerika
Canada

Amerikas Förenta Sta- Akron, Albany, Atlanta, Balter
timore, Boston, Buffalo,
Charleston, Chicago, Cincinnati, Columbus, Detroit, Indianapolis, Jacksonville, Kansas City, New Orleans, Lexington, Louisville, Memphis,
Milwaukee, Minneapolis,
Nashville, New York, Philadelphia, Pittsburgh, St Louis,
Washington DC
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LISTA VI (Grekland) (forts.)
1

2

3

4

5

6

7

Albuquerque, Austin, Billings,
Dallas, Denver, Houston, Las
Vegas, Los Angeles, Oklahoma, Phoenix, Portland, Salt
Lake City, San Francisco,
Seattle

63

61

61

60

61

Anchorage, Fairbanks, Juneau

71

68

68

68

69

Honolulu

74

72

72

72

72

Miami

61

59

59

59

59

Puerto Rico

58

56

56

56

57

Alla flygplatser

19

18

18

18

18

Bahamas

Alla flygplatser

56

53

53

53

54

Belize

Alla flygplatser

61

59

58

58

59

Bermuda

Alla flygplatser

56

53

53

53

54

Costa Rica

Alla flygplatser

61

59

58

58

59

Kuba

Alla flygplatser

61

59

58

58

59

Curaçao

Alla flygplatser

67

64

64

64

65

El Salvador

Alla flygplatser

61

59

58

58

59

Guatemala

Alla flygplatser

61

59

58

58

59

Haiti

Alla flygplatser

56

53

53

53

54

Honduras

Alla flygplatser

61

59

58

58

59

Jungfruöarna

Se Västindien

Västindien

Alla flygplatser

Jamaica

Alla flygplatser

61

59

58

58

59

Mexico

Alla flygplatser

65

63

63

62

63

Nicaragua

Alla flygplatser

61

59

58

58

59

Panama

Alla flygplatser

61

59

58

58

59

Dominikanska republi- Alla flygplatser
ken

56

53

53

53

54

III. AMERIKA (forts.)

Grönland
2. Centralamerika

3. Sydamerika
Argentina

Alla flygplatser

68

66

66

66

66

Aruba

Alla flygplatser

67

64

64

64

65

Bolivia

Alla flygplatser

68

66

66

66

66

Brasilien

Alla flygplatser

67

64

64

64

65

Chile

Alla flygplatser

68

66

66

66

66

Colombia

Alla flygplatser

67

64

64

64

65

Ecuador

Alla flygplatser

67

64

64

64

65
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LISTA VI (Grekland) (forts.)
1

2

3

4

5

6

7

III. AMERIKA (forts.)
Guyana

Alla flygplatser

67

64

64

64

65

Paraguay

Alla flygplatser

68

66

66

66

66

Peru

Alla flygplatser

67

64

64

64

65

Surinam

Alla flygplatser

67

64

64

64

65

Trinidad och Tobago

Alla flygplatser

67

64

64

64

65

Uruguay

Alla flygplatser

68

66

66

66

66

Venezuela

Alla flygplatser

67

64

64

64

65

Afghanistan

Alla flygplatser

77

73

72

72

73

Armenien

Alla flygplatser

20

18

18

18

18

Azerbajdzjan

Alla flygplatser

20

18

18

18

17

Bahrain

Alla flygplatser

84

74

72

71

74

Bangladesh

Alla flygplatser

77

73

72

72

73

Bhutan

Se Nepal

Brunei

Se Malaysia

Burma

Se Myanmar

Cypern

Alla flygplatser

37

28

27

26

28

Filippinerna

Alla flygplatser

92

89

88

87

89

Förenade Arabemiraten

Alla flygplatser

88

81

80

79

81

Georgien

Alla flygplatser

20

18

18

18

18

Hongkong

Alla flygplatser

64

62

62

62

62

Indien

Alla flygplatser

77

73

72

72

73

Indonesien

Alla flygplatser

64

62

62

62

62

Irak

Alla flygplatser

20

18

18

18

18

Iran

Alla flygplatser

20

18

18

18

18

Israel

Alla flygplatser

64

51

49

47

51

Japan

Alla flygplatser

82

80

80

80

81

Jordanien

Alla flygplatser

64

51

49

47

51

Kambodja

Alla flygplatser

92

89

88

87

89

Kazakstan

Alla flygplatser

55

52

51

50

52

Kina

Alla flygplatser

78

75

75

74

75

Kirgizistan

Alla flygplatser

55

52

51

50

52

Kuwait

Alla flygplatser

20

18

18

18

18

Laos

Alla flygplatser

92

89

88

87

89

!M8
IV. ASIEN
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LISTA VI (Grekland) (forts.)
1

2

3

4

5

6

7

IV. ASIEN (forts.)
Libanon

Alla flygplatser

62

49

47

46

49

Macao

Alla flygplatser

92

89

88

87

89

Malaysia

Alla flygplatser

92

89

88

87

89

Maldiverna

Alla flygplatser

94

90

89

89

90

Mongoliet

Alla flygplatser

71

67

66

66

67

Muskat och Oman

Alla flygplatser

88

81

80

79

81

Myanmar

Alla flygplatser

92

89

88

87

89

Nepal

Alla flygplatser

77

73

72

72

73

Nordkorea

Alla flygplatser

92

89

88

87

89

Oman

Se Muskat och Oman

Pakistan

Alla flygplatser

77

73

72

72

73

Qatar

Alla flygplatser

84

74

72

71

74

Saudiarabien

Alla flygplatser

84

74

72

71

74

Singapore

Alla flygplatser

92

89

88

87

89

Sri Lanka

Alla flygplatser

94

90

89

89

90

Sydkorea

Alla flygplatser

92

89

88

87

89

Syrien

Alla flygplatser

59

52

50

49

53

Tadzjikistan

Alla flygplatser

55

52

51

50

52

Taiwan

Alla flygplatser

92

89

88

87

89

Thailand

Alla flygplatser

92

89

88

87

89

Turkmenistan

Alla flygplatser

55

52

51

50

52

Uzbekistan

Alla flygplatser

55

52

51

50

52

Vietnam

Alla flygplatser

92

89

88

87

89

Yemen

Alla flygplatser

80

80

79

78

80

Alla flygplatser

97

95

94

94

95

V. AUSTRALIEN och
OCEANIEN
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LISTA VII (Spanien)

Palma

Valencia

Sevilla

Santiago de Compostela

2

Madrid

1

Las Palmas

Avgångsflygplats

Bilbao

Tredje land

Barcelona

Ankomstflygplats

3

4

5

6

7

8

9

10

40

40

19

36

22

36

31

31

"M8

"M8

"M8

"M8

"M8

"M8

"M8

"M8

3

3

3

3

3

3

3

3

I. EUROPA
Albanien

Alla flygplatser

Armenien

"M8 Se Asien 3

Bosnien-Herzego- Alla flygplatser
vina

28

26

11

20

12

14

17

17

Bulgarien

Alla flygplatser

6

7

3

5

4

5

5

6

Cypern

Se Asien

Estland

Alla flygplatser

33

29

16

28

26

26

23

26

Färöarna

Alla flygplatser

17

19

8

15

16

16

15

19

Georgien

"M8 Se Asien 3

"M8

"M8

"M8

"M8

"M8

"M8

"M8

"M8

3

3

3

3

3

3

3

3

Gibraltar

Alla flygplatser

0

0

0

0

0

0

0

0

Island

Alla flygplatser

43

49

18

37

40

40

40

51

Kroatien

Alla flygplatser

13

13

6

9

10

10

8

8

Lettland

Alla flygplatser

33

29

16

28

26

26

23

26

Litauen

Alla flygplatser

33

32

17

29

33

30

25

28

Makedonien (i det Alla flygplatser
tidigare Jugoslavien)

52

39

19

39

52

44

34

34

Malta

Alla flygplatser

9

6

3

6

9

7

5

5

Moldavien

Alla flygplatser

54

47

21

44

53

48

40

40

Montenegro

Alla flygplatser

44

34

16

32

56

36

28

28

Norge

Ålesund, Bodö, Trondheim, Alta, Kirkenes

35

37

20

33

33

32

30

35

Bergen

37

39

20

33

33

33

29

37

Kristiansand

5

5

3

4

4

4

4

5

Oslo

15

17

9

14

14

14

12

15

Stavanger

27

30

14

25

25

25

22

27
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LISTA VII (Spanien) (forts.)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kraków, Bydgoszcz,
Gdansk Rzeszów,
Wroclaw

43

38

17

32

38

38

27

32

Posen (Poznan)

24

21

10

18

21

15

15

18

Szczecin Stettin)

0

0

0

0

0

0

0

0

Warszawa

31

30

14

27

30

28

22

25

Rumänien

Alla flygplatser

13

11

6

11

13

11

9

9

Ryssland

Gorkij, Kuiybshev,
Perm, Rostov, Volgograd

60

54

38

52

59

56

48

50

St Petersburg

43

42

24

38

41

39

34

38

Moskva, Orel, Voronezh

53

62

30

46

50

47

41

45

Irkutsk, Kirensk, Krasnojarsk, Novosibirsk,
Chabarovsk, Vladivostok

82

77

63

75

82

78

72

72

Omsk, Sverdlovsk

71

57

51

64

69

67

60

60

Basel

0

0

0

0

0

0

0

0

Bern

10

9

9

7

8

8

5

6

Genève

0

0

0

0

0

0

0

0

Zürich

24

20

6

17

20

17

13

14

Serbien

Alla flygplatser

37

30

15

28

36

31

24

24

Slovakien

Bratislava

0

0

0

0

0

0

0

0

Kosice, Presov

18

16

8

14

18

16

12

13

Slovenien

Alla flygplatser

17

12

5

11

14

12

10

10

Tjeckien

Ostrava

12

12

6

9

13

12

9

15

Prag

11

10

4

8

10

9

7

8

Turkiet (i Europa) Alla flygplatser

10

9

10

9

10

10

12

10

Turkiet (i Asien)

Adana, Afyon, Antalya, Elâzig, Gaziantep,
Iskenderun, Kastamonu, Konya, Malatya,
Samsun, Trébizonde
(Trabson)

22

28

8

21

23

22

21

21

Agri, Diyarbakir, Erzurum, Kars, Van

34

31

23

30

35

32

28

26

Akhisar, Ankara, Balikesir, Bochirma, Bursa,
Kütahya, Zonguldak

18

15

10

5

18

16

14

13

Izmir

12

10

7

10

13

11

9

9

Ukraina

Alla flygplatser

42

38

22

35

41

37

40

32

Ungern

Alla flygplatser

28

14

11

21

26

23

18

19

I. EUROPA (forts.)
Polen

Schweiz
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LISTA VII (Spanien) (forts.)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Alla flygplatser

45

43

23

38

44

41

35

37

Sydafrika

Alla flygplatser

94

89

100

94

97

97

96

88

Algeriet

Alger

57

33

23

50

100

84

41

30

Annaba, Constantine

67

38

30

44

100

67

68

42

El Golea

66

52

90

67

100

82

79

47

Angola

Alla flygplatser

92

86

98

93

97

96

98

85

Benin

Alla flygplatser

75

70

100

77

81

82

85

70

Botswana

Alla flygplatser

94

89

100

94

97

97

96

88

Burkina Faso

Alla flygplatser

68

64

100

73

74

76

81

88

Burundi

Alla flygplatser

73

62

100

69

75

72

70

62

Kamerun

Alla flygplatser

91

84

100

90

97

96

94

81

Kap Verde

Alla flygplatser

39

39

100

45

42

44

52

43

Comorerna

Alla flygplatser

80

75

100

78

83

73

80

73

Kongo

Alla flygplatser

93

87

100

94

99

97

97

85

Elfenbenskusten

Alla flygplatser

75

70

100

77

81

82

85

70

Djibouti

Alla flygplatser

78

67

100

74

80

77

75

67

Egypten

Alla flygplatser

25

22

100

22

27

25

21

10

Etiopien

Alla flygplatser

62

56

100

58

60

64

59

54

Gabon

Alla flygplatser

91

84

100

90

97

96

94

81

Gambia

Alla flygplatser

39

39

100

45

42

44

52

43

Ghana

Alla flygplatser

75

70

100

77

81

82

85

70

Guinea

Alla flygplatser

49

49

100

55

54

54

61

51

Guinea-Bissau

Alla flygplatser

49

49

100

55

54

54

61

51

Ekvatorialguinea

Alla flygplatser

88

86

100

92

92

93

98

87

Mauritius

Alla flygplatser

80

75

100

78

83

73

80

73

St Helena

Alla flygplatser

88

86

100

92

92

93

98

87

São Tomé och
Principe

Alla flygplatser

88

86

100

92

92

93

98

87

Kenya

Alla flygplatser

71

66

100

68

74

72

69

62

Lesotho

Alla flygplatser

94

89

100

94

97

97

96

88

Liberia

Alla flygplatser

49

49

100

55

54

54

61

51

Libyen

Benghazi

36

29

93

30

40

35

28

24

Tripoli

35

25

94

27

41

35

25

21

Alla flygplatser

80

75

100

78

83

73

80

73

I. EUROPA (forts.)
Vitryssland
!B
II. AFRIKA

Madagaskar
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LISTA VII (Spanien) (forts.)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II. AFRIKA (forts.)
Malawi

Alla flygplatser

80

69

100

762

77

75

73

67

Mali

Alla flygplatser

68

64

100

73

74

76

81

88

Marocko

Casablanca

27

28

77

37

30

38

88

35

Fez, Rabat

23

23

83

36

25

33

67

23

Ifni

48

48

58

66

15

62

27

17

Tanger, Tetuan

0

0

0

0

0

0

0

0

Mauretanien

Alla flygplatser

39

39

100

45

42

44

52

43

Moçambique

Alla flygplatser

80

75

100

78

83

73

80

73

Namibia

Alla flygplatser

94

89

100

94

97

97

96

88

Niger

Alla flygplatser

68

64

100

73

74

76

81

88

Nigeria

Alla flygplatser

75

70

100

77

81

82

85

70

Uganda

Alla flygplatser

73

62

100

69

75

72

70

62

Centralafrikanska
republiken

Alla flygplatser

76

69

100

73

81

79

78

67

Rwanda

Alla flygplatser

73

62

100

69

75

72

70

62

Senegal

Alla flygplatser

39

39

100

45

42

44

52

43

Seychellerna

Alla flygplatser

80

75

100

78

83

73

80

73

Sierra Leone

Alla flygplatser

49

49

100

55

54

54

61

51

Somalia

Alla flygplatser

71

66

100

68

74

72

69

62

Sudan

Alla flygplatser

59

53

100

55

58

56

52

56

Swaziland

Alla flygplatser

94

89

100

94

97

97

52

56

Tanzania

Alla flygplatser

80

69

100

72

77

75

73

67

Tchad

Alla flygplatser

76

68

100

74

68

67

64

55

Togo

Alla flygplatser

75

70

100

77

81

82

85

70

Tunisien

Djerba

83

58

100

63

100

82

94

54

Tunis

75

49

100

50

100

73

75

34

Zaire

Alla flygplatser

93

87

100

94

99

97

97

85

Zambia

Alla flygplatser

80

75

100

78

83

73

80

73

Zimbabwe

Alla flygplatser

80

75

100

78

83

73

80

73

Edmonton, Vancouver,
Winnipeg

72

70

100

76

69

73

72

70

Gander, Moncton

58

60

100

68

59

63

62

60

Halifax, Montreal, Ottawa, Quebec, Toronto

58

59

100

58

58

62

62

59

III. AMERIKA
1. Nordamerika
Canada
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LISTA VII (Spanien) (forts.)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Amerikas Fören- Akron, Albany, Atlanta Stater
ta, Baltimore, Boston,
Buffalo, Charleston,
Chicago, Cincinnati,
Columbus, Detroit, Indianapolis, Jacksonville, Kansas City, NewOrleans, Lexington,
Louisville, Memphis,
Milwaukee, Minneapolis, Nashville, New
York, Philadelphia,
Pittsburgh, St Louis,
Washington DC

71

70

100

72

70

71

73

71

Albuquerque, Austin,
Billings, Dallas, Denver, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Oklahoma, Phoenix, Portland, Salt Lake City,
San Francisco, Seattle

75

77

100

80

75

77

75

75

Anchorage, Fairbanks,
Juneau

71

72

100

77

74

71

73

71

Honolulu

77

82

100

85

81

83

82

82

Miami

69

70

100

73

67

70

68

68

Puerto Rico

56

57

100

57

53

56

58

58

Alla flygplatser

67

76

100

73

67

68

67

82

Bahamas

Alla flygplatser

56

57

100

57

53

56

58

58

Belize

Alla flygplatser

53

53

100

57

52

56

58

58

Bermuda

Alla flygplatser

56

57

100

57

53

56

58

58

Costa Rica

Alla flygplatser

53

53

100

57

52

56

58

58

Kuba

Alla flygplatser

51

53

100

57

52

56

58

58

Curaçao

Alla flygplatser

53

53

100

57

52

56

58

58

El Salvador

Alla flygplatser

53

53

100

57

52

56

58

58

Guatemala

Alla flygplatser

56

57

100

57

53

56

58

58

Haiti

Alla flygplatser

56

57

100

57

53

56

58

58

Honduras

Alla flygplatser

53

53

100

57

52

56

58

58

Jungfruöarna

Se Västindien

Västindien

Alla flygplatser

53

53

100

57

52

56

58

58

Jamaica

Alla flygplatser

53

53

100

57

52

56

58

58

Mexico

Alla flygplatser

58

43

100

45

44

45

45

45

Nicaragua

Alla flygplatser

53

53

100

57

52

56

58

58

Panama

Alla flygplatser

56

57

100

57

53

56

58

58

III. AMERIKA
(forts.)

Grönland
2. Centralamerika
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LISTA VII (Spanien) (forts.)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Alla flygplatser

53

53

100

57

52

56

58

58

Argentina

Alla flygplatser

79

80

100

83

79

82

86

82

Aruba

Alla flygplatser

32

32

100

33

31

33

30

30

Bolivia

Alla flygplatser

79

80

100

83

79

82

86

82

Brasilien

Alla flygplatser

79

80

100

78

76

77

82

76

Chile

Alla flygplatser

79

80

100

83

79

82

86

82

Colombia

Alla flygplatser

74

74

100

78

76

77

82

76

Ecuador

Alla flygplatser

74

74

100

78

76

77

82

76

Guyana

Alla flygplatser

74

74

100

78

76

77

82

76

Paraguay

Alla flygplatser

79

80

100

83

79

82

86

82

Peru

Alla flygplatser

74

74

100

78

76

77

82

76

Surinam

Alla flygplatser

74

74

100

78

76

77

82

76

Trinidad och
Tobago

Alla flygplatser

74

74

100

78

76

77

82

76

Uruguay

Alla flygplatser

79

80

100

83

79

82

86

82

Venezuela

Alla flygplatser

74

74

100

78

76

77

82

76

Afghanistan

Alla flygplatser

69

65

56

64

70

69

63

60

Armenien

Alla flygplatser

21

18

13

17

21

19

16

16

Azerbajdzjan

Alla flygplatser

21

18

13

17

21

19

16

16

Bahrain

Alla flygplatser

54

48

38

47

54

50

45

43

Bangladesh

Alla flygplatser

69

65

56

64

70

69

63

60

Bhutan

Se Nepal

Brunei

Se Malaysia

Burma

Se Myanmar

Cypern

Alla flygplatser

17

15

11

14

18

16

14

13

Filippinerna

Alla flygplatser

76

64

57

63

67

65

62

62

Förenade Arabemi- Alla flygplatser
raten

57

52

45

51

58

55

50

47

Georgien

Alla flygplatser

21

18

13

17

21

19

16

16

Hongkong

Alla flygplatser

76

64

57

63

67

65

62

62

Indien

Alla flygplatser

69

65

56

64

70

69

63

60

Indonesien

Alla flygplatser

76

64

57

63

67

65

62

62

III. AMERIKA
(forts.)
Dominikanska
republiken
3. Sydamerika

!M8
IV. ASIEN
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LISTA VII (Spanien) (forts.)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

IV. ASIEN (forts.)
Irak

Alla flygplatser

21

18

13

17

21

19

16

16

Iran

Alla flygplatser

21

18

13

17

21

19

16

16

Israel

Alla flygplatser

27

24

18

24

29

26

23

21

Japan

Alla flygplatser

88

75

69

75

79

88

74

73

Jordanien

Alla flygplatser

28

25

19

25

30

27

24

22

Kambodja

Alla flygplatser

77

73

68

73

71

76

72

70

Kazakstan

Alla flygplatser

38

35

29

35

38

37

34

33

Kina

Alla flygplatser

64

61

54

61

65

62

60

59

Kirgizistan

Alla flygplatser

38

35

29

35

38

37

34

33

Kuwait

Alla flygplatser

21

18

13

17

21

19

16

16

Laos

Alla flygplatser

77

73

68

73

71

76

72

70

Libanon

Alla flygplatser

26

23

17

23

28

25

22

20

Macao

Alla flygplatser

76

64

57

63

67

65

62

62

Malaysia

Alla flygplatser

76

64

57

63

67

65

62

62

Maldiverna

Alla flygplatser

74

70

100

70

75

73

70

66

Mongoliet

Alla flygplatser

69

67

58

65

69

68

64

63

Muskat och Oman Alla flygplatser

57

52

45

51

58

55

50

47

Myanmar

Alla flygplatser

77

73

68

73

71

76

72

78

Nepal

Alla flygplatser

69

65

56

64

70

69

63

60

Nordkorea

Alla flygplatser

76

64

57

63

67

65

62

62

Oman

Se Muskat och Oman

Pakistan

Alla flygplatser

69

65

56

64

70

69

63

60

Qatar

Alla flygplatser

54

48

38

47

54

50

45

43

Saudiarabien

Alla flygplatser

54

48

38

47

54

50

45

43

Singapore

Alla flygplatser

76

64

57

63

67

65

62

62

Sri Lanka

Alla flygplatser

74

70

100

70

75

73

70

66

Sydkorea

Alla flygplatser

76

64

57

63

67

65

62

62

Syrien

Alla flygplatser

28

25

19

25

30

27

24

22

Tadzjikistan

Alla flygplatser

38

35

29

35

38

37

34

33

Taiwan

Alla flygplatser

76

64

57

63

67

65

62

62

Thailand

Alla flygplatser

77

73

68

73

71

76

72

70

Turkmenistan

Alla flygplatser

38

35

29

35

38

37

34

33

Uzbekistan

Alla flygplatser

38

35

29

35

38

37

34

33

Vietnam

Alla flygplatsert

77

73

68

73

71

76

72

70

1993R2454 — SV — 01.07.2000 — 003.001 — 493
!M8
LISTA VII (Spanien) (forts.)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Alla flygplatser

56

51

100

53

59

56

53

49

V. AUSTRALIEN Alla flygplatser
och OCEANIEN

85

82

82

83

86

85

83

80

IV. ASIEN (forts.)
Yemen
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LISTA VIII (Portugal)

2

Oporto

1

Lissabon

Avgångsflygplats
Funchal

Tredje land

Ponta Delgada

Ankomstflygplats

3

4

5

6

5

7

5

8

I. EUROPA
Albanien

Alla flygplatser

Armenien

"M8 Se Asien 3

"M8

"M8

"M8

"M8

3

3

3

3

Bosnien-Herzegovina

Alla flygplatser

11

15

9

17

Bulgarien

Alla flygplatser

11

11

12

11

Cypern

Se Asien

Estland

Alla flygplatser

15

19

14

21

Färöarna

Alla flygplatser

11

14

11

15

Georgien

"M8 Se Asien 3

"M8

"M8

"M8

"M8

3

3

3

3

Gibraltar

Alla flygplatser

0

0

0

0

Island

Alla flygplatser

31

36

34

40

Kroatien

Alla flygplatser

5

7

4

8

Lettland

Alla flygplatser

156

19

14

21

Litauen

Alla flygplatser

15

19

14

21

Makedonien (i det tidigare
Jugoslavien)

Alla flygplatser

9

12

8

13

Malta

Alla flygplatser

3

4

2

4

Moldavien

Alla flygplatser

28

38

26

39

Montenegro

Alla flygplatser

9

13

8

14

Norge

Ålesund, Bodö, Trondheim, Alta,
Kirkenes

24

30

24

32

Bergen

12

15

12

17

Kristiansand

31

4

3

5

Oslo

7

9

7

10

Stavanger

7

10

7

11

Kraków, Bydgoszcz, Gdansk
Rzeszów, Wroclaw

4

5

3

6

Posen (Poznan)

4

6

4

7

Szczecin (Stettin)

0

0

0

0

Polen
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LISTA VIII (Portugal) (forts.)
1

2

3

4

5

6

Warszawa

11

15

10

16

Rumänien

Alla flygplatser

28

28

19

30

Ryssland

Gorkij, Kuiybshev, Perm, Rostov,
Volgograd

39

50

37

49

St Petersburg

21

26

20

28

Moskva, Orel, Voronezh

34

43

32

44

Irkutsk, Kirensk, Krasnojarsk,
Novosibirsk, Chabarovsk, Vladivostok

63

71

59

72

Omsk, Sverdlovsk

51

57

48

60

Basel

0

0

0

0

Bern

3

5

3

5

Genève

0

0

0

0

Zürich

8

12

7

14

Serbien

Alla flygplatser

16

23

14

24

Slovakien

Bratislava

0

0

0

0

Kosice, Presov

11

11

6

12

Slovenien

Alla flygplatser

5

7

4

8

Tjeckien

Ostrava

7

9

7

10

Prag

5

7

4

8

Turkiet (i Europa)

Alla flygplatser

5

6

4

6

Turkiet (i Asien)

Adana, Afyon, Antalya, Elâzig,
Gaziantep, Iskenderun, Kastamonu, Konya, Malatya, Samsun,
Trébizonde (Trabson)

5

7

8

7

Agri, Diyarbakir, Erzurum, Kars,
Van

22

27

20

27

Akhisar, Ankara, Balikesir, Bochirma, Bursa, Kütahya, Zonguldak

10

13

9

13

Izmir

7

8

6

9

Ukraina

Alla flygplatser

23

30

2

32

Ungern

Alla flygplatser

12

17

11

18

Vitryssland

Alla flygplatser

21

17

19

19

Sydafrika

Alla flygplatser

92

84

82

82

Algeriet

Alger

15

28

12

27

Annaba, Constantine

21

32

16

32

El Golea

42

58

29

53

I. EUROPA (forts.)

Schweiz

!B
II. AFRIKA
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!B
LISTA VIII (Portugal) (forts.)
1

2

3

4

5

6

II. AFRIKA (forts.)
Angola

Alla flygplatser

91

88

77

84

Benin

Alla flygplatser

83

89

57

83

Botswana

Alla flygplatser

92

84

82

82

Burkina Faso

Alla flygplatser

66

71

50

66

Burundi

Alla flygplatser

92

66

79

64

Kamerun

Alla flygplatser

86

88

70

85

Kap Verde

Alla flygplatser

75

53

55

48

Comorerna

Alla flygplatser

81

78

81

76

Kongo

Alla flygplatser

90

87

74

83

Elfenbenskusten

Alla flygplatser

83

89

57

83

Djibouti

Alla flygplatser

96

70

83

68

Egypten

Alla flygplatser

18

21

18

20

Etiopien

Alla flygplatser

95

55

82

53

Gabon

Alla flygplatser

86

88

70

85

Gambia

Alla flygplatser

75

53

55

48

Ghana

Alla flygplatser

83

89

57

83

Guinea

Alla flygplatser

78

61

59

55

Guinea-Bissau

Alla flygplatser

78

61

59

55

Ekvatorialguinea

Alla flygplatser

89

81

77

78

Mauritius

Alla flygplatser

81

78

81

76

St Helena

Alla flygplatser

89

81

77

78

São Tomé och Principe

Alla flygplatser

89

81

77

78

Kenya

Alla flygplatser

62

66

55

64

Lesotho

Alla flygplatser

92

84

82

82

Liberia

Alla flygplatser

83

89

57

83

Libyen

Benghazi

20

26

17

25

Tripoli

16

23

13

24

Madagaskar

Alla flygplatser

81

78

81

76

Malawi

Alla flygplatser

94

68

82

68

Mali

Alla flygplatser

66

71

50

66

Marocko

Casablanca

100

50

52

34

Fez, Rabat

100

36

61

26

Ifni

60

79

40

65

Tanger, Tetuan

0

0

0

0

Alla flygplatser

75

53

55

48

Mauretanien
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!B
LISTA VIII (Portugal) (forts.)
1

2

3

4

5

6

II. AFRIKA (forts.)
Moçambique

Alla flygplatser

81

78

81

76

Namibia

Alla flygplatser

92

84

82

82

Niger

Alla flygplatser

66

71

50

66

Nigeria

Alla flygplatser

83

89

57

83

Uganda

Alla flygplatser

92

66

79

64

Centralafrikanska republiken Alla flygplatser

92

66

79

64

Rwanda

Alla flygplatser

92

66

79

64

Senegal

Alla flygplatser

75

53

55

48

Seychellerna

Alla flygplatser

81

78

81

76

Sierra Leone

Alla flygplatser

78

61

59

55

Somalia

Alla flygplatser

62

66

55

64

Sudan

Alla flygplatser

46

51

39

50

Swaziland

Alla flygplatser

93

84

82

82

Tanzania

Alla flygplatser

94

68

82

68

Tchad

Alla flygplatser

67

71

54

68

Togo

Alla flygplatser

83

89

57

83

Tunisien

Djerba

58

49

43

48

Tunis

55

39

42

39

Zaire

Alla flygplatser

90

87

74

83

Zambia

Alla flygplatser

93

78

81

76

Zimbabwe

Alla flygplatser

81

78

81

76

Edmonton, Vancouver, Winnipeg

90

51

100

50

Gander, Moncton

77

67

100

65

Halifax, Montreal, Ottawa, Quebec, Toronto

84

74

100

65

Akron, Albany, Atlanta, Baltimore, Boston, Buffalo, Charleston,
Chicago, Cincinnati, Columbus,
Detroit, Indianapolis, Jacksonville, Kansas City, NewOrleans,
Lexington, Louisville, Memphis,
Milwaukee, Minneapolis,
Nashville, New York, Philadelphia, Pittsburgh, St Louis, Washington DC

84

74

100

73

Albuquerque, Austin, Billings,
Dallas, Denver, Houston, Las
Vegas, Los Angeles, Oklahoma,
Phoenix, Portland, Salt Lake City,
San Francisco, Seattle

88

82

100

81

III. AMERIKA
1. Nordamerika
Canada

Amerikas Förenta Stater
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LISTA VIII (Portugal) (forts.)
1

2

3

4

5

6

Anchorage, Fairbanks, Juneau

92

62

100

61

Honolulu

96

90

100

88

Miami

92

79

100

77

Puerto Rico

100

70

100

76

Alla flygplatser

73

72

100

79

Bahamas

Alla flygplatser

100

70

100

76

Belize

Alla flygplatser

100

84

100

82

Bermuda

Alla flygplatser

100

70

100

76

Costa Rica

Alla flygplatser

100

84

100

82

Kuba

Alla flygplatser

100

84

100

82

Curaçao

Alla flygplatser

100

84

100

82

El Salvador

Alla flygplatser

100

84

100

82

Guatemala

Alla flygplatser

100

84

100

82

Haiti

Alla flygplatser

100

70

100

76

Honduras

Alla flygplatser

100

84

100

82

Jungfruöarna

Se Västindien

Västindien

Alla flygplatser

100

84

100

82

Jamaica

Alla flygplatser

100

84

100

82

Mexico

Alla flygplatser

100

85

100

82

Nicaragua

Alla flygplatser

100

84

100

82

Panama

Alla flygplatser

100

84

100

82

Dominikanska republiken Alla flygplatser

100

70

100

76

III. AMERIKA (forts.)

Grönland
2. Centralamerika

3. Sydamerika
Argentina

Alla flygplatser

97

86

94

83

Aruba

Alla flygplatser

100

84

100

82

Bolivia

Alla flygplatser

97

86

94

83

Brasilien

Alla flygplatser

95

82

89

80

Chile

Alla flygplatser

97

86

94

83

Colombia

Alla flygplatser

95

82

89

80

Ecuador

Alla flygplatser

95

82

89

80

Guyana

Alla flygplatser

95

82

89

80

Paraguay

Alla flygplatser

97

86

94

83

Peru

Alla flygplatser

95

82

89

80

Surinam

Alla flygplatser

95

82

89

80
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LISTA VIII (Portugal) (forts.)
1

2

3

4

5

6

III. AMERIKA (forts.)
Trinidad och Tobago

Alla flygplatser

95

82

89

80

Uruguay

Alla flygplatser

97

86

94

83

Venezuela

Alla flygplatser

95

82

89

80

Afghanistan

Alla flygplatser

55

60

51

61

Armenien

Alla flygplatser

15

18

14

18

Azerbajdzjan

Alla flygplatser

15

18

14

18

Bahrain

Alla flygplatser

37

43

34

43

Bangladesh

Alla flygplatser

55

60

51

61

Bhutan

Se Nepal

Brunei

Se Malaysia

Burma

Se Myanmar

Cypern

Alla flygplatser

10

12

8

12

Filippinerna

Alla flygplatser

57

62

56

62

Förenade Arabemiraten

Alla flygplatser

55

60

51

61

Georgien

Alla flygplatser

15

18

14

18

Hongkong

Alla flygplatser

57

62

56

62

Indien

Alla flygplatser

55

60

51

61

Indonesien

Alla flygplatser

57

62

56

62

Irak

Alla flygplatser

15

18

14

18

Iran

Alla flygplatser

15

18

14

18

Israel

Alla flygplatser

20

29

17

23

Japan

Alla flygplatser

60

64

57

64

Jordanien

Alla flygplatser

21

30

18

24

Kambodja

Alla flygplatser

66

61

62

70

Kazakstan

Alla flygplatser

29

32

26

32

Kina

Alla flygplatser

55

58

52

59

Kirgizistan

Alla flygplatser

29

32

26

32

Kuwait

Alla flygplatser

15

18

14

18

Laos

Alla flygplatser

66

61

62

70

Libanon

Alla flygplatser

19

28

16

22

Macao

Alla flygplatser

57

62

56

62

Malaysia

Alla flygplatser

57

62

56

62

Maldiverna

Alla flygplatser

63

67

59

67

!M8
IV. ASIEN

1993R2454 — SV — 01.07.2000 — 003.001 — 500
!M8
LISTA VIII (Portugal) (forts.)
1

2

3

4

5

6

IV. ASIEN (forts.)
Mongoliet

Alla flygplatser

58

64

55

64

Muskat och Oman

Alla flygplatser

55

60

51

61

Myanmar

Alla flygplatser

66

61

62

70

Nepal

Alla flygplatser

55

60

51

61

Nordkorea

Alla flygplatser

57

62

56

62

Oman

Se Muskat och Oman

Pakistan

Alla flygplatser

55

60

51

61

Qatar

Alla flygplatser

37

43

34

43

Saudiarabien

Alla flygplatser

37

43

34

43

Singapore

Alla flygplatser

57

62

56

62

Sri Lanka

Alla flygplatser

65

68

60

68

Sydkorea

Alla flygplatser

57

62

56

62

Syrien

Alla flygplatser

21

30

18

24

Tadzjikistan

Alla flygplatser

29

32

26

32

Taiwan

Alla flygplatser

57

62

56

62

Thailand

Alla flygplatser

66

61

62

70

Turkmenistan

Alla flygplatser

29

32

26

32

Uzbekistan

Alla flygplatser

29

32

26

32

Vietnam

Alla flygplatser

66

61

62

70

Yemen

Alla flygplatser

45

49

40

49

Alla flygplatser

81

83

77

82

V. AUSTRALIEN och
OCEANIEN
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LISTA IX (Sverige)

2

Stockholm

1

Norrköping

Avgångsflygplats
Malmö

Tredje land

Göteborg

Ankomstflygplats

3

4

5

6

77

88

88

85

7

I. EUROPA
Albanien

Alla flygplatser

Armenien

"M8 Se Asien 3

"M8

"M8

"M8

"M8

"M8

3

3

3

3

3

Vitryssland

Alla flygplatser

72

86

87

80

Bosnien-Herzegovina

Alla flygplatser

48

60

87

80

Bulgarien

Alla flygplatser

80

92

89

86

Kroatien

Alla flygplatser

43

53

81

77

Cypern

Se Asien

Estland

Alla flygplatser

48

48

73

92

Färöarna

Alla flygplatser

32

28

28

27

Tjeckien

Brno

24

32

71

21

Ostrava

69

86

85

78

Prag

12

17

11

97

Bratislava

0

0

0

0

Kosice, Presov

68

86

85

78

Slovakien

Georgien

"M8 Se Asien 3

"M8

"M8

"M8

"M8

"M8

3

3

3

3

3

Gibraltar

Alla flygplatser

0

0

0

0

Ungern

Alla flygplatser

72

69

86

77

Island

Alla flygplatser

60

54

67

65

Lettland

Alla flygplatser

63

83

71

75

Litauen

Alla flygplatser

45

67

67

92

Makedonien (i det tidiga- Alla flygplatser
re Jugoslavien

80

92

91

88

Malta

Alla flygplatser

4

4

4

4

Moldavien

Alla flygplatser

82

90

87

89

Montenegro

Alla flygplatser

55

44

85

85

Norge

Ålesund

11

9

13

14

Bodö, Trondheim
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LISTA IX (Sverige) (forts.)
1

2

3

4

5

6

Bergen

93

59

56

54

Kristiansand

67

38

42

34

Oslo

36

18

20

15

Stavanger

79

51

52

41

Bydgoszcz, Gdansk, Rzeszów,
Wroclaw

44

64

64

50

Kraków,

66

83

79

73

Szczecin (Stettin),

0

0

0

0

Warsawa

58

74

70

67

Bukarest

81

91

86

85

Alla andra flygplatser

78

97

84

39

Gorkij, Kuiybshev, Perm

87

94

90

98

Rostov, Volgograd

73

59

92

95

St Petersburg

85

85

85

97

Chabarovsk, Vladivostok

84

85

88

90

Omsk, Sverdlovsk

86

87

92

95

Serbien

Alla flygplatser

78

92

83

83

Slovenien

Alla flygplatser

43

52

81

71

Schweiz

Basel

0

0

0

0

Bern

5

6

5

4

Genève

8

8

6

6

Zürich

6

4

3

2

Turkiet (i Europa)

Alla flygplatser

9

10

90

89

Turkiet (i Asien)

Adana, Afyon, Antalya, Erläzig, Gaziantep, Iskenderun,
Kastamonu, Konya, Malatya,
Samsun, Trébizonde (Trabson)

32

34

93

93

Agri, Diyarbakir, Ezurum,
Kars, Van

89

86

91

94

Akhisar, Ankara, Balikesir,
Bochirma, Bursa, Kütahya,
Zonguldak

85

94

90

93

Kiev

77

89

82

87

I. EUROPA (forts.)
Alta, Kirkenes

Polen

Rumänien

Ryssland

Moskva, Orel
Voronezh
Irkutsk, Kirensk
Krasnojarsk, Novosibirsk

Ukraina

7
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LISTA IX (Sverige) (forts.)
1

2

3

4

5

6

Lvov, Odessa, Simferopol

85

91

88

88

Algiers

11

12

5

10

Annaba, Constantine

10

11

10

9

El Golea

34

34

32

31

Angola

Alla flygplatser

65

68

65

64

Benin

Alla flygplatser

58

61

56

56

Botswana

Alla flygplatser

58

61

56

56

Burkina Faso

Alla flygplatser

56

59

54

53

Burundi

Alla flygplatser

56

58

59

55

Kamerun

Alla flygplatser

58

61

57

56

Kap Verdeöarna

Alla flygplatser

26

27

25

36

Centralafrika

Alla flygplatser

50

53

49

48

Tchad

Alla flygplatser

56

59

54

53

Comorerna

Alla flygplatser

65

67

64

64

Kongo

Alla flygplatser

63

66

62

61

Elfenbenskusten

Alla flygplatser

58

61

56

56

Djibouti

Alla flygplatser

22

23

22

22

Egypten

Alla flygplatser

22

23

22

22

Ekvatorialguinea

Alla flygplatser

57

60

57

53

Etiopien

Alla flygplatser

48

51

48

48

Gabon

Alla flygplatser

58

61

57

56

Gambia

Alla flygplatser

26

27

25

36

Ghana

Alla flygplatser

58

61

56

56

Guinea

Alla flygplatser

51

53

49

48

Guinea-Bissau

Alla flygplatser

51

53

49

48

Kenya

Alla flygplatser

57

60

57

53

Lesotho

Alla flygplatser

58

61

56

56

Liberia

Alla flygplatser

51

53

49

48

Libyen

Benghazi, Tripoli

14

18

16

16

Sebha

32

28

29

27

Madagaskar

Alla flygplatser

65

67

64

64

Malawi

Alla flygplatser

57

60

57

53

Mali

Alla flygplatser

56

59

54

53

Mauretanien

Alla flygplatser

26

27

25

36

I. EUROPA (forts.)

II. AFRIKA
Algeriet

7
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LISTA IX (Sverige) (forts.)
1

2

3

4

5

6

II. AFRIKA (forts.)
Mauritius

Alla flygplatser

65

67

64

64

Marocko

Tangiers, Tetuan

0

0

0

0

Andra flygplatser

10

10

9

9

Moçambique

Alla flygplatser

65

67

64

64

Namibia

Alla flygplatser

58

61

56

56

Niger

Alla flygplatser

56

59

54

53

Nigeria

Alla flygplatser

58

61

56

56

Rwanda

Alla flygplatser

56

58

59

55

São Tomé och Principe

Alla flygplatser

51

53

49

48

Senegal

Alla flygplatser

26

27

25

36

Seychellerna

Alla flygplatser

65

67

64

64

Sierra Leone

Alla flygplatser

51

53

49

48

Somalia

Alla flygplatser

57

60

57

53

Sydafrika

Alla flygplatser

70

75

72

71

St Helena

Alla flygplatser

51

53

49

48

Sudan

Alla flygplatser

42

45

42

42

Swaziland

Alla flygplatser

58

61

56

56

Tanzania

Alla flygplatser

57

60

57

53

Togo

Alla flygplatser

58

61

56

56

Tunisien

Djerba

11

12

10

10

Tunis
Uganda

Alla flygplatser

56

58

59

55

Zaire

Alla flygplatser

63

66

62

61

Zambia

Alla flygplatser

65

67

64

64

Zimbabwe

Alla flygplatser

65

67

64

64

Edmonton, Vancouver, Winnipeg

84

83

81

80

Halifax, Montreal, Ottawa,
Quebec, Toronto

74

74

71

69

Alla flygplatser

78

75

73

71

III. AMERIKA
1. Nordamerika
Canada

Grönland

7
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LISTA IX (Sverige) (forts.)
1

2

3

4

5

6

Akron, Albany, Atlanta, Baltimore, Boston, Buffalo,
Charleston, Chicago, Cincinnati, Columbus, Detroit, Indiannapolis, Jacksonville, Kansas City, New Orleans, Lexington, Louisville, Memphis,
Milwaukee, Minneapolis,
Nashville, New York, Philadelphia, Pittsburgh, St Louis,
Washington

74

74

70

68

Albuquerque, Austin, Billings,
Dallas, Denver, Houston, Las
Vegas, Los Angeles, Oklahoma, Phoenix, Portland, Salt
Lake City, San Francisco,
Seattle

59

62

60

59

Anchorage, Fairbanks, Juneau

86

81

84

83

Honolulu

87

87

85

85

Miami

78

78

74

74

Puerto Rico

76

75

72

72

Bahamas

Alla flygplatser

53

54

51

50

Belize

Alla flygplatser

61

61

59

58

Bermuda

Alla flygplatser

53

54

51

50

Costa Rica

Alla flygplatser

61

61

59

58

Cuba

Alla flygplatser

61

61

59

58

Curação

Alla flygplatser

58

59

56

56

Dominikanska republi- Alla flygplatser
ken

53

54

51

50

El Salvador

Alla flygplatser

61

61

59

68

Guatemala

Alla flygplatser

61

61

59

58

Haiti

Alla flygplatser

53

54

51

51

Honduras

Alla flygplatser

61

61

59

58

Jamaica

Alla flygplatser

61

61

59

58

Mexico

Alla flygplatser

68

66

68

65

Nicaragua

Alla flygplatser

61

61

59

58

Panama

Alla flygplatser

61

61

58

58

Jungfruöarna

Se Västindien

Västindien

Alla flygplatser

58

59

56

56

Argentina

Alla flygplatser

64

66

63

63

Aruba

Alla flygplatser

58

59

56

56

III. AMERIKA (forts.)
Förenta staterna

2. Centralamerika

3. Sydamerika

7
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!A1
LISTA IX (Sverige) (forts.)
1

2

3

4

5

6

III. AMERIKA (forts.)
Bolivia

Alla flygplatser

64

66

63

62

Brasilien

Alla flygplatser

58

59

56

56

Chile

Alla flygplatser

64

66

63

62

Colombia

Alla flygplatser

58

59

56

56

Ecuador

Alla flygplatser

58

59

56

56

Guyana

Alla flygplatser

58

59

56

56

Paraguay

Alla flygplatser

64

66

63

62

Peru

Alla flygplatser

68

59

56

58

Surinam

Alla flygplatser

58

59

56

58

Trinidad och Tobago

Alla flygplatser

58

59

56

56

Uruguay

Alla flygplatser

64

66

63

62

Venezuela

Alla flygplatser

58

59

56

56

Afghanistan

Alla flygplatser

94

97

96

97

Armenien

Alla flygplatser

22

21

20

20

Azerbajdzjan

Alla flygplatser

22

21

20

20

Bahrain

Alla flygplatser

19

20

33

33

Bangladesh

Alla flygplatser

94

97

96

97

Bhutan

Se Nepal

Brunei

Se Malaysia

Burma

Se Myanmar

Cypern

Alla flygplatser

2

3

2

2

Filippinerna

Alla flygplatser

96

99

97

98

Förenade Arabemiraten

Alla flygplatser

19

20

33

33

Georgien

Alla flygplatser

22

21

20

20

Hongkong

Alla flygplatser

96

99

97

98

Indien

Alla flygplatser

94

97

96

97

Indonesien

Alla flygplatser

96

99

97

98

Irak

Alla flygplatser

22

21

20

20

Iran

Alla flygplatser

22

21

20

20

Israel

Alla flygplatser

14

16

15

14

Japan

Alla flygplatser

96

98

98

99

Jordanien

Alla flygplatser

14

16

15

14

Kambodja

Alla flygplatser

94

97

96

97

!M8
IV. ASIEN
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LISTA IX (Sverige) (forts.)
1

2

3

4

5

6

IV. ASIEN (forts.)
Kazakstan

Alla flygplatser

94

97

96

97

Kina

Alla flygplatser

94

98

98

99

Kirgizistan

Alla flygplatser

92

96

94

96

Kuwait

Alla flygplatser

22

21

20

20

Laos

Alla flygplatser

94

97

96

97

Libanon

Alla flygplatser

14

16

15

14

Macão

Alla flygplatser

96

99

97

98

Malaysia

Alla flygplatser

96

99

97

98

Maldiverna

Alla flygplatser

54

56

55

55

Mongoliet

Alla flygplatser

95

97

97

99

Muskat och Oman

Alla flygplatser

19

20

33

33

Myanmar

Alla flygplatser

94

97

96

97

Nepal

Alla flygplatser

94

97

96

97

Nordkorea

Alla flygplatser

94

98

98

99

Oman

Se Muskat och Oman

Pakistan

Alla flygplatser

94

97

96

97

Qatar

Alla flygplatser

19

20

33

33

Saudiarabien

Alla flygplatser

19

20

33

33

Singapore

Alla flygplatser

96

99

97

98

Sri Lanka

Alla flygplatser

54

56

55

55

Sydkorea

Alla flygplatser

94

98

98

99

Syrien

Alla flygplatser

14

16

15

14

Tadzjikistan

Alla flygplatser

92

96

94

96

Taiwan

Alla flygplatser

96

99

97

98

Thailand

Alla flygplatser

94

97

96

97

Turkmenistan

Alla flygplatser

92

96

94

96

Uzbekistan

Alla flygplatser

92

96

94

96

Vietnam

Alla flygplatser

94

97

96

97

Yemen

Alla flygplatser

19

20

33

33

Alla flygplatser

75

77

76

77

V. AUSTRALIEN och
OCEANIEN
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LISTA X (Österrike)

2

Wien

1

Salzburg

Avgångsflygplats
Klagenfurt

Tredje land

Innsbruck

Ankomstflygplats

3

4

5

6

71

95

78

87

7

I. EUROPA
Albanien

Alla flygplatser

Armenien

"M8 Se Asien 3

"M8

"M8

"M8

"M8

"M8

3

3

3

3

3

Vitryssland

Alla flygplatser

50

76

81

93

Bosnien-Herzegovina

Alla flygplatser

60

92

66

80

Bulgarien

Alla flygplatser

72

96

76

83

Kroatien

Alla flygplatser

42

60

33

38

Cypern

Se Asien

Estland

Alla flygplatsert

70

85

75

95

Färöarna

Alla flygplatser

17

17

21

16

Tjeckien

Brno

15

22

20

39

Ostrava

41

50

53

87

Prag

56

44

49

32

Bratislava

0

0

0

0

Kosice, Presov

56

44

49

32

Slovakien

Georgien

"M8 Se Asien 3

"M8

"M8

"M8

"M8

"M8

3

3

3

3

3

Gibraltar

Alla flygplatser

0

0

0

0

Ungern

Alla flygplatser

32

55

33

72

Island

Alla flygplatser

41

38

40

39

Lettland

Alla flygplatser

83

79

92

94

Litauen

Alla flygplatser

68

74

76

93

Makedonien (i det tidiga- Alla flygplatser
re Jugoslavien)

72

91

78

88

Malta

Alla flygplatser

8

8

9

7

Moldavien

Alla flygplatser

69

82

77

96

Montenegro

Alla flygplatser

69

95

75

90

Norge

Alesund
Bodø, Trondheim
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!A1
LISTA X (Österrike) (forts.)
1

2

3

4

5

6

Alta, Kirkenes

6

6

6

6

Bergen

29

26

29

27

Kristiansand

11

9

10

9

Oslo

17

16

17

17

Stavanger

25

22

25

20

Bydgoszcz, Kraków

38

47

47

80

Gdansk, Rzeszów

46

54

86

69

Szczecin (Stettin)

0

0

0

0

Warsawa

73

61

82

82

Bukarest

69

86

75

92

Alla andra flygplatser

62

78

69

89

Gorki, Kuiybshev,

81

81

84

97

St Petersburg

82

83

88

96

Moskva, Orel

80

86

86

96

Krasnojarsk, Novosibirsk

94

97

96

99

Chabarovsk, Vladivostok

91

95

94

99

I. EUROPA (forts.)

Polen

Wroclaw

Rumänien

Ryssland

Perm, Rostov, Volgograd

Irkutsk, Kirensk,

Omsk, Sverdlovsk
Serbien

Alla flygplatser

52

75

60

87

Slovenien

Alla flygplatser

34

35

36

34

Schweiz

Basel

0

0

0

0

Bern

38

32

40

24

Geneve

0

0

0

0

Zurich

38

18

24

14

Turkiet (i Europa)

Alla flygplatser

13

15

14

16

Turkiet (i Asien)

Adana, Afyon, Antalya, Erläzig, Gaziantep, Iskenderun,
Kastamonu, Konya, Malatya,
Samsun, Trébizonde (Trabson)

40

44

42

46

Agri, Diyarbakir, Erzurum,
Kars, Van

85

94

89

97

Akhisar, Ankara, Balikesir,
Bochirma, Bursa, Kütahya,
Zonguldak

30

34

31

35

Kiev

70

81

77

97

Ukraina

7
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LISTA X (Österrike) (forts.)
1

2

3

4

5

6

Lvov, Odessa, Simferopol

72

84

78

94

Alger

20

19

19

17

Annaba, Constantine

20

19

18

16

El Golea

53

52

50

46

Angola

Alla flygplatser

80

79

81

78

Benin

Alla flygplatser

75

76

74

72

Botswana

Alla flygplatser

84

85

83

83

Burkina Faso

Alla flygplatser

74

72

74

70

Burundi

Alla flygplatser

68

70

68

69

Kamerun

Alla flygplatser

74

73

72

72

Kap Verdeöarna

Alla flygplatser

33

32

32

30

Centralafrika

Alla flygplatser

67

69

66

66

Tchad

Alla flygplatser

74

72

74

70

Comorerna

Alla flygplatser

77

77

78

77

Kongo

Alla flygplatser

78

78

79

77

Elfenbenskusten

Alla flygplatser

75

76

74

72

Djibouti

Alla flygplatser

61

60

68

62

Egypten

Alla flygplatser

29

31

30

31

Ekvatorialguinea

Alla flygplatser

74

73

72

72

Etiopien

Alla flygplatser

61

60

68

62

Gabon

Alla flygplatser

74

73

72

72

Gambia

Alla flygplatser

33

32

32

30

Ghana

Alla flygplatser

75

76

74

72

Guinea

Alla flygplatser

64

63

53

60

Guinea-Bissau

Alla flygplatser

64

63

53

60

Kenya

Alla flygplatser

69

69

71

70

Lesotho

Alla flygplatser

84

85

83

83

Liberia

Alla flygplatser

64

63

53

60

Libyen

Benghazi, Tripoli

45

48

45

44

Sebha

28

30

27

27

Madagaskar

Alla flygplatser

77

77

78

77

Malawi

Alla flygplatser

69

69

71

70

Mali

Alla flygplatser

74

72

74

70

Mauretanien

Alla flygplatser

33

32

32

30

I. EUROPA (forts.)

II. AFRIKA
Algeriet

7
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LISTA X (Österrike) (forts.)
1

2

3

4

5

6

II. AFRIKA (forts.)
Mauritius

Alla flygplatser

77

77

78

77

Marocko

Tanger, Tetuan

0

0

0

0

andra flygplatser

14

13

13

12

Moçambique

Alla flygplatser

77

77

78

77

Namibia

Alla flygplatser

84

85

83

83

Niger

Alla flygplatser

74

72

74

70

Nigeria

Alla flygplatser

75

76

74

72

Rwanda

Alla flygplatser

68

70

68

69

São Tomé och Principe

Alla flygplatser

74

73

72

72

Senegal

Alla flygplatser

33

32

32

30

Seychellerna

Alla flygplatser

77

77

78

77

Sierra Leone

Alla flygplatser

64

64

53

60

Somalia

Alla flygplatser

69

69

71

70

Sydafrika

Alla flygplatser

84

85

83

83

St Helena

Alla flygplatser

74

73

72

72

Sudan

Alla flygplatser

55

55

57

56

Swaziland

Alla flygplatser

84

85

83

83

Tanzania

Alla flygplatser

69

69

71

70

Togo

Alla flygplatser

75

76

74

72

Tunisien

Djerba

22

22

21

19

Tunis
Uganda

Alla flygplatser

68

70

68

69

Zaire

Alla flygplatser

78

78

79

77

Zambia

Alla flygplatser

77

77

78

77

Zimbabwe

Alla flygplatser

77

77

78

77

Edmonton, Vancouver, Winnipeg

88

88

86

85

Halifax, Montreal, Ottawa,
Quebec, Toronto

82

79

80

78

Alla flygplatser

64

62

63

61

III. AMERIKA
1. Nordamerika
Canada

Grönland

7
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LISTA X (Österrike) (forts.)
1

2

3

4

5

6

Akron, Albany, Atlanta, Baltimore, Boston, Buffalo,
Charleston, Chicago, Cincinnati, Columbus, Detroit, Indiannapolis, Jacksonville, Kansas City, New Orleans, Lexington, Louisville, Memphis,
Milwaukee, Minneapolis,
Nashville, New York, Philadelphia, Pittsburgh, St, Louis, Washington

75

73

74

71

Albuquerque, Austin, Billings,
Dallas, Denver, Houston, Las
Vegas, Los Angeles, Oklahoma, Phoenix, Portland, Salt
Lake City, San Francisco,
Seattle

65

63

64

62

Anchorage, Fairbanks, Juneau

91

88

89

87

Honolulu

79

77

78

76

Miami

60

59

59

57

Puerto Rico

58

56

56

55

Bahamas

Alla flygplatser

57

56

56

54

Belize

Alla flygplatser

65

63

64

62

Bermuda

Alla flygplatser

54

56

56

54

Costa Rica

Alla flygplatser

65

63

64

62

Cuba

Alla flygplatser

65

63

64

62

Curação

Alla flygplatser

71

70

70

69

Dominikanska republi- Alla flygplatser
ken

57

56

56

54

El Salvador

Alla flygplatser

65

63

64

62

Guatemala

Alla flygplatser

57

56

56

54

Haiti

Alla flygplatser

57

56

56

54

Honduras

Alla flygplatser

65

63

64

62

Jamaica

Alla flygplatser

65

63

64

62

Mexico

Alla flygplatser

72

70

71

69

Nicaragua

Alla flygplatser

65

63

64

62

Panama

Alla flygplatser

65

63

64

62

Jungfruöarna

Se Västindien

Västindien

Alla flygplatser

71

71

70

70

Argentina

Alla flygplatser

71

71

70

69

Aruba

Alla flygplatser

66

65

65

63

III. AMERIKA (forts.)
Förenta staterna

2. Centralamerika

3. Sydamerika

7
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LISTA X (Österrike) (forts.)
1

2

3

4

5

6

III. AMERIKA (forts.)
Bolivia

Alla flygplatser

71

71

70

69

Brasilien

Alla flygplatser

66

65

65

63

Chile

Alla flygplatser

71

71

70

69

Colombia

Alla flygplatser

66

65

65

63

Ecuador

Alla flygplatser

66

65

65

63

Guyana

Alla flygplatser

66

65

65

63

Paraguay

Alla flygplatser

71

71

70

69

Peru

Alla flygplatser

66

65

65

63

Surinam

Alla flygplatser

66

65

65

63

Trinidad och Tobago

Alla flygplatser

66

65

65

63

Uruguay

Alla flygplatser

71

71

70

69

Venezuela

Alla flygplatser

66

65

65

63

Afghanistan

Alla flygplatser

53

56

54

56

Armenien

Alla flygplatser

89

96

92

97

Azerbaidzjan

Alla flygplatser

13

15

14

16

Bahrain

Alla flygplatser

26

28

27

28

Bangladesh

Alla flygplatser

53

56

54

56

Bhutan

Se Nepal

Brunei

Se Malaysia

Burma

Se Myanmar

Cypern

Alla flygplatser

3

7

3

7

Filippinerna

Alla flygplatser

80

82

80

82

Förenade Arabemiraten

Alla flygplatser

26

28

27

28

Georgien

Alla flygplatser

89

96

92

97

Hongkong

Alla flygplatser

80

82

80

82

Indien

Alla flygplatser

53

56

54

56

Indonesien

Alla flygplatser

80

82

80

82

Irak

Alla flygplatser

89

96

92

97

Iran

Alla flygplatser

89

96

92

97

Israel

Alla flygplatser

24

26

24

26

Japan

Alla flygplatser

96

98

97

100

Jordanien

Alla flygplatser

24

26

24

26

Kambodja

Alla flygplatser

79

81

81

81

!M8
IV. ASIEN
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LISTA X (Österrike) (forts.)
1

2

3

4

5

6

IV. ASIEN (forts.)
Kazakstan

Alla flygplatser

92

96

94

99

Kina

Alla flygplatser

70

73

72

73

Kirgizistan

Alla flygplatser

92

96

94

99

Kuwait

Alla flygplatser

89

96

92

97

Laos

Alla flygplatser

79

81

81

81

Libanon

Alla flygplatser

24

26

24

26

Macao

Alla flygplatser

80

82

80

82

Malaysia

Alla flygplatser

80

82

80

82

Maldiverna

Alla flygplatser

71

73

69

73

Mongoliet

Alla flygplatser

95

97

96

99

Muskat och Oman

Alla flygplatser

26

28

27

28

Myanmar

Alla flygplatser

79

81

81

81

Nepal

Alla flygplatser

53

56

54

56

Nordkorea

Alla flygplatser

95

98

97

99

Oman

Se Muskat och Oman

Pakistan

Alla flygplatser

53

56

54

56

Qatar

Alla flygplatser

26

28

27

28

Saudiarabien

Alla flygplatser

26

28

27

28

Singapore

Alla flygplatser

80

82

80

82

Sri Lanka

Alla flygplatser

71

73

69

73

Sydkorea

Alla flygplatser

95

98

97

99

Syrien

Alla flygplatser

24

26

24

26

Tadzjikistan

Alla flygplatser

92

96

94

99

Taiwan

Alla flygplatser

80

82

80

82

Thailand

Alla flygplatser

79

81

81

81

Turkmenistan

Alla flygplatser

92

96

94

99

Uzbekistan

Alla flygplatser

92

96

94

99

Vietnam

Alla flygplatser

79

81

81

81

Yemen

Alla flygplatser

26

28

27

28

Alla flygplatser

73

74

73

73

V. AUSTRALIEN och
OCEANIEN

7

1993R2454 — SV — 01.07.2000 — 003.001 — 515
!A1
LISTA XI (Finland)

1

2

Åbo

Avgångsflygplats

Tammerfors

Tredje land

Helsingfors

Ankomstflygplats

3

4

5

98

94

97

6

7

I. EUROPA
Albanien

Alla flygplatser

Armenien

"M8 Se Asien 3

"M8

"M8

"M8

"M8

"M8

3

3

3

3

3

Vitryssland

Alla flygplatser

100

81

82

Bosnien-Herzegovina

Alla flygplatser

89

92

98

Bulgarien

Alla flygplatser

98

92

97

Kroatien

Alla flygplatser

74

69

74

Cypern

Se Asien

Estland

Alla flygplatser

100

29

34

Färöarna

Alla flygplatser

35

37

38

Tjeckien

Brno

51

60

66

Ostrava

97

88

95

Prag

62

69

65

Bratislava

0

0

0

Kosice

97

88

95

Slovakien

Georgien

"M8 Se Asien 3

"M8

"M8

"M8

"M8

"M8

3

3

3

3

3

Gibraltar

Alla flygplatser

0

0

0

Ungern

Alla flygplatser

98

43

98

Island

Alla flygplatser

60

63

64

Lettland

Alla flygplatser

91

67

63

Litauen

Alla flygplatser

100

97

90

Makedonien (i det tidiga- Alla flygplatser
re Jugoslavien)

98

92

97

Malta

Alla flygplatser

4

3

4

Moldavien

Alla flygplatser

100

92

93

Montenegro

Alla flygplatser

98

92

97

Norge

Alesund

9

10

10

Bodø, Trondheim

36

41

41
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!A1
LISTA XI (Finland) (forts.)
1

2

3

4

5

Alta, Kirkenes

20

21

23

Bergen

8

14

16

Kristiansand

32

39

38

Bydgoszoz, Kraków

97

84

97

Gdansk Rzeszów, Wroclaw

95

76

90

Szczecin (Stettin)

0

0

0

Warsawa

96

84

96

Rumänien

Alla flygplatser

100

93

94

Ryssland

Gorki, Kuiybshev, Perm

100

88

93

Rostov, Volgograd

67

33

43

Moskva, Orel

96

95

67

Irkutsk, Kirensk,

96

95

67

Krasnojarsk, Novosibirsk

95

91

90

I. EUROPA (forts.)

Oslo
Stavanger
Polen

St Petersburg

Chabarovsk, Vladivostok
Omsk, Sverdlovsk
Serbien

Alla flygplatser

94

93

96

Slovenien

Alla flygplatser

72

68

74

Schweiz

Basel

0

0

0

Bern

5

5

6

Genève
Zürich

"C1 6
3

"C1 6
3

"C1 7
3

2

2

2

Turkiet (i Europa)

Alla flygplatser

100

93

97

Turkiet (i Asien)

Adana, Afyon, Antalya, Erläzig, Gaziantep, Iskenderun,
Kastamonu, Konya, Malatya,
Samsun, Trébizonde (Trabson)

100

95

96

Agri, Diyarbakir, Erzurum,
Kars, Van

100

94

96

Akhisar, Ankara, Balikesir,
Bochirma, Bursa, Kütahya,
Zonguldak

100

93

96

Kiev

100

87

92

Ukraina

6

7
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!A1
LISTA XI (Finland) (forts.)
1

2

3

4

5

100

90

93

Alger

9

9

9

Annaba, Constantine

8

8

8

El Golea

28

28

29

Angola

Alla flygplatser

62

61

62

Benin

Alla flygplatser

55

54

55

Botswana

Alla flygplatser

67

66

67

Burkina Faso

Alla flygplatser

50

49

50

Burundi

Alla flygplatser

54

53

34

Kamerun

Alla flygplatser

54

53

54

Kap Verdeöarna

Alla flygplatser

23

22

23

Centralafrika

Alla flygplatser

54

53

54

Tchad

Alla flygplatser

50

49

50

Comorerna

Alla flygplatser

63

62

63

Kongo

Alla flygplatser

60

59

60

Elfenbenskusten

Alla flygplatser

55

54

55

Djibouti

Alla flygplatser

49

47

47

Egypten

Alla flygplatser

22

21

22

Ekvatorialguinea

Alla flygplatser

45

45

45

Etiopien

Alla flygplatser

49

47

47

Gabon

Alla flygplatser

54

53

53

Gambia

Alla flygplatser

23

22

23

Ghana

Alla flygplatser

55

54

55

Guinea

Alla flygplatser

45

45

45

Guinea-Bissau

Alla flygplatser

45

45

45

Kenya

Alla flygplatser

56

55

56

Lesotho

Alla flygplatser

66

67

66

Liberia

Alla flygplatser

45

45

45

Libyen

Benghazi, Tripoli

15

15

15

Sebha

26

26

26

Madagaskar

Alla flygplatser

63

62

63

Malawi

Alla flygplatser

56

55

56

Mali

Alla flygplatser

50

49

50

Mauretanien

Alla flygplatser

23

22

23

I. EUROPA (forts.)
Lvov, Odessa, Simferopol
II. AFRIKA
Algeriet

6
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!A1
LISTA XI (Finland) (forts.)
1

2

3

4

5

II. AFRIKA (forts.)
Mauritius

Alla flygplatser

63

62

63

Marocko

Tanger, Tetuan

0

0

0

andra flygplatser

8

8

8

Moçambique

Alla flygplatser

63

62

63

Namibia

Alla flygplatser

67

66

67

Niger

Alla flygplatser

50

49

50

Nigeria

Alla flygplatser

55

54

55

Rwanda

Alla flygplatser

54

53

54

São Tomé och Principe

Alla flygplatser

45

45

45

Senegal

Alla flygplatser

23

22

23

Seychellerna

Alla flygplatser

63

62

63

Sierra Leone

Alla flygplatser

45

45

45

Somalia

Alla flygplatser

56

55

56

Sydafrika

Alla flygplatser

67

66

67

St Helena

Alla flygplatser

45

45

45

Sudan

Alla flygplatser

42

40

41

Swaziland

Alla flygplatser

67

66

67

Tanzania

Alla flygplatser

56

55

56

Togo

Alla flygplatser

55

54

55

Tunisien

Djerba
Tunis

9

9

9

Uganda

Alla flygplatser

54

53

54

Zaire

Alla flygplatser

60

59

60

Zambia

Alla flygplatser

63

62

63

Zimbabwe

Alla flygplatser

63

62

63

Edmonton, Vancouver, Winnipeg

76

77

78

Halifax, Montreal, Ottawa,
Quebec, Toronto

65

65

66

Alla flygplatser

65

67

68

III. AMERIKA
1. Nordamerika
Canada

Grönland

6

7
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!A1
LISTA XI (Finland) (forts.)
1

2

3

4

5

Akron, Albany, Atlanta, Baltimore, Boston, Buffalo,
Charleston, Chicago, Cincinnati, Columbus, Detroit, Indiannapolis, Jacksonville, Kansas City, New Orleans, Lexington, Louisville, Memphis,
Milwaukee, Minneapolis,
Nashville, New York, Philadelphia, Pittsburgh, St, Louis, Washington DC

64

65

66

Albuquerque, Austin, Billings,
Dallas, Denver, Houston, Las
Vegas, Los Angeles, Oklahoma, Phoenix, Portland, Salt
Lake City, San Francisco,
Seattle

56

56

57

Anchorage, Fairbanks, Juneau

80

80

81

Honolulu

81

82

83

Miami

69

69

70

Puerto Rico

67

67

68

Bahamas

Alla flygplatser

47

47

48

Belize

Alla flygplatser

55

55

56

Bermuda

Alla flygplatser

47

47

48

Costa Rica

Alla flygplatser

55

56

56

Cuba

Alla flygplatser

55

56

56

Curação

Alla flygplatser

54

53

54

Dominikanska republi- Alla flygplatser
ken

47

47

48

El Salvador

Alla flygplatser

55

56

56

Guatemala

Alla flygplatser

55

55

56

Haiti

Alla flygplatser

47

47

48

Honduras

Alla flygplatser

55

55

56

Jamaica

Alla flygplatser

55

55

56

Mexico

Alla flygplatser

62

62

63

Nicaragua

Alla flygplatser

55

55

56

Panama

Alla flygplatser

55

55

56

Jungfruöarna

Se Västindien

Västindien

Alla flygplatser

54

53

54

Argentina

Alla flygplatser

60

60

60

Aruba

Alla flygplatser

54

53

54

III. AMERIKA (forts.)
Förenta staterna

2. Centralamerika

3. Sydamerika

6
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!A1
LISTA XI (Finland) (forts.)
1

2

3

4

5

III. AMERIKA (forts.)
Bolivia

Alla flygplatser

60

60

60

Brasilien

Alla flygplatser

54

53

54

Chile

Alla flygplatser

60

60

60

Colombia

Alla flygplatser

54

54

53

Ecuador

Alla flygplatser

54

53

54

Guyana

Alla flygplatser

54

53

54

Paraguay

Alla flygplatser

60

60

60

Peru

Alla flygplatser

54

53

54

Surinam

Alla flygplatser

54

53

54

Trinidad och Tobago

Alla flygplatser

54

53

54

Uruguay

Alla flygplatser

60

60

60

Venezuela

Alla flygplatser

54

53

54

Afghanistan

Alla flygplatser

100

97

97

Armenien

Alla flygplatser

16

15

19

Azerbajdzjan

Alla flygplatser

100

92

95

Bahrain

Alla flygplatser

33

32

32

Bangladesh

Alla flygplatser

100

97

97

Bhutan

Se Nepal

Brunei

Se Malaysia

Burma

Se Myanmar

Cypern

Alla flygplatser

7

7

7

Filippinerna

Alla flygplatser

100

99

98

Förenade Arabemiraten

Alla flygplatser

33

32

32

Georgien

Alla flygplatser

100

92

95

Hongkong

Alla flygplatser

100

99

98

Indien

Alla flygplatser

100

97

97

Indonesien

Alla flygplatser

100

99

98

Irak

Alla flygplatser

16

15

19

Iran

Alla flygplatser

16

15

19

Israel

Alla flygplatser

16

15

15

Japan

Alla flygplatser

100

98

98

Jordanien

Alla flygplatser

16

15

15

Kambodja

Alla flygplatser

100

97

97

!M8
IV. ASIEN

6
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!M8
LISTA XI (Finland) (forts.)
1

2

3

4

5

IV. ASIEN (forts.)
Kazakstan

Alla flygplatser

100

96

96

Kina

Alla flygplatser

100

98

97

Kirgizistan

Alla flygplatser

100

96

96

Kuwait

Alla flygplatser

100

96

96

Laos

Alla flygplatser

100

97

97

Libanon

Alla flygplatser

16

15

15

Macao

Alla flygplatser

100

99

98

Malaysia

Alla flygplatser

100

99

98

Maldiverna

Alla flygplatser

60

55

55

Mongoliet

Alla flygplatser

100

94

95

Muskat och Oman

Alla flygplatser

33

32

32

Myanmar

Alla flygplatser

100

97

97

Nepal

Alla flygplatser

100

97

97

Nordkorea

Alla flygplatser

100

97

97

Oman

Se Muskat och Oman

Pakistan

Alla flygplatser

100

97

97

Qatar

Alla flygplatser

33

32

32

Saudiarabien

Alla flygplatser

33

32

32

Singapore

Alla flygplatser

100

99

98

Sri Lanka

Alla flygplatser

60

55

55

Sydkorea

Alla flygplatser

100

97

97

Syrien

Alla flygplatser

16

15

15

Tadzjikistan

Alla flygplatser

100

96

96

Taiwan

Alla flygplatser

100

99

98

Thailand

Alla flygplatser

100

97

97

Turkmenistan

Alla flygplatser

100

96

96

Uzbekistan

Alla flygplatser

100

96

96

Vietnam

Alla flygplatser

100

97

97

Yemen

Alla flygplatser

33

32

32

Alla flygplatser

79

79

79

V AUSTRALIEN och
OCEANIEN
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!M6

BILAGA 26
KLASSIFICERING AV VAROR SOM OMFATTAS AV ENHETSVÄRDE

Varuslag
Nr
Art, sort, KN-nr

1.10

Färskpotatis
"M18 0701 90 50 3

1.30

Lök (annan än sättlök)
0703 10 19

1.40

Vitlök
0703 20 00

1.50

Purjolök
ex 0703 90 00

1.60

Blomkål
"M18 0704 10 00 3

1.80

Vitkål och rödkål
0704 90 10

1.90

Broccoli (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var.
italica Plenck)
ex 0704 90 90

1.100

Salladskål
ex 0704 90 90

1.110

Huvudsallad
"M18 0705 11 00 3

1.130

Morötter
ex 0706 10 00

1.140

Rädisor
ex 0706 90 90

1.160

Ärter (Pisum sativum)
"M18 0708 10 00 3

1.170

Bönor:

1.170.1

Bönor (Vigna spp., Phaseolus spp.)
"M18 ex 0708 20 00 3

1.170.2

Bönor (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus savi)
"M18 ex 0708 20 00 3

1.180

Bondbönor
ex 0708 90 00

1.190

Kronärtskockor
"M18 0709 10 00 3

!M18

!M6

!M18

!M6
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Varuslag
Nr
Art, sort, KN-nr

1.200

Sparris:

1.200.1

— grön
ex 0709 20 00

1.200.2

— annan
ex 0709 20 00

1.210

Auberginer (äggplantor)
0709 30 00

1.220

Stjälkselleri (Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.)
ex 0709 40 00

1.230

Kantareller
0709 51 30

1.240

Paprika
0709 60 10

1.270

Sötpotatits, hela, färska (avsedda som livsmedel)
0714 20 10

2.10

Kastanjer (Castanea spp.), färska
ex 0802 40 00

2.30

Ananas, färsk
ex 0804 30 00

2.40

Avocado, färsk
"M18 ex 0804 40 00 3

2.50

Guava och mango, färska
ex 0804 50 00

2.60

Apelsiner, färska:

2.60.1

— Blod och halvblodapelsiner
"M18 0805 10 10 3

2.60.2

— Navel, Navelines, Navelate, Salustiana, Verna, Valencia
Late, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita och Hamlins
"M18 0805 10 30 3

2.60.3

— Andra
"M18 0805 10 50 3

2.70

Mandariner, (inbegripet tangeriner och satsumas) färska:
klementiner, wilkings och liknande citrushybrider, färska:

2.70.1

— Klementiner
"M18 ex 0805 20 10 3

2.70.2

— Monreales och satsumas
"M18 ex 0805 20 30 3

2.70.3

— Mandariner och wilkings
"M18 ex 0805 20 50 3

!M18

!M6
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!M6

Varuslag
Nr
Art, sort, KN-nr

2.70.4

— Tangeriner och andra
"M18 ex 0805 20 70
ex 0805 20 90 3

2.85

"M18 Limefrukter (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), färska
3
"M18 ex 0805 30 90
ex 0805 90 00 3

2.90

Grapefrukter, färska:

2.90.1

— blonda
"M18 ex 0805 40 00 3

2.90.2

— blod
"M18 ex 0805 40 00 3

2.100

Bordsdruvor
"M18 0806 10 10 3

2.110

Vattenmeloner
"M18 0807 11 00 3

2.120

Meloner (andra än vattenmeloner):

2.120.1

—

2.120.2

— andra slag
"M18 ex 0807 19 00 3

2.140

Päron:

2.140.1

"M18 Päron — Nashi (Pyrus pyrifolia), Ya (Pyrus Bretscheideri) 3
"M18 ex 0808 20 50 3

2.140.2

Andra
"M18 ex 0808 20 50 3

2.150

Aprikoser
"M18 0809 10 00 3

2.160

Körsbär
"M18 0809 20 05
0809 20 95 3

2.170

Persikor
"M18 0809 30 90 3

2.180

Nektariner
"M18 ex 0809 30 10 3

2.190

Plommon
"M18 0809 40 05 3

2.200

Jordgubbar
"M18 0810 10 00 3

2.205

Hallon
"M18 0810 20 10 3

Amarillo, Cuper, Honey Dew (inbegripet Cantalene),
Onteniente, Piel de Sapo (inbegripet Verde Liso), Rochet,
Tendral, Futuro
"M18 ex 0807 19 00 3
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Varuslag
Nr
Art, sort, KN-nr

2.210

Bär av arten (Vaccinium myrtillus)
0810 40 30

2.220

Kiwifrukter (Actinidia chinensis Planch.)
"M18 0810 50 00 3

2.230

Granatäpplen
ex 0810 90 85

2.240

Kaki/persimoner (inbegripet sharonfrukter)
ex 0810 90 85

2.250

Litchiplommon
ex 0810 90 30

!M18
BILAGA 27

X

X

Frankrike

Italien

NederlänÖsterrike
derna

Förenade
kungariket

X

1.50

ex 0703 90 00

X

1.60

0704 10 00

X

1.80

0704 90 10

1.90

ex 0704 90 90
(Broccoli)

1.100

ex 0704 90 90
(Salladskål)

1.110

0705 11 00

1.130

ex 0706 10 00

1.140

ex 0706 90 90

1.160

0708 10 00

X

X

X

ex 0708 20 00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Milano

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

LeHavre

X

X

London

0703 20 00

X

X

Wien

1.40

X

X

Rotterdam

X

Rungis

0703 10 19

Perpignan

1.30

Marseille

X

Hamburg

Frankfurt

Köln

0701 90 50

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
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1.10

1.170.1

Spanien

Barcelona

Tyskland

KN-nummer
Bryssel

Nummer

Grekland

Aten

Belgien

München

HANDELSCENTRA VILKAS UPPLYSNINGAR LIGGER TILL GRUND FÖR BERÄKNING AV ENHETSVÄRDEN FÖR RESPEKTIVE KLASSIFICERINGSNUMMER

Grekland

Spanien

Frankrike

Italien

Nederlän- Österrike
derna

Förenade
kungariket

X

1.190

0709 10 00

X

1.200.1

ex 0709 20 00
(Grön sparris)

X

X

1.200.2

ex 0709 20 00
(Annan sparris)

X

X

1.210

0709 30 00

X

1.220

ex 0709 40 00

X

1.230

0709 51 30

1.240

0709 60 10

X

1.270

0714 20 10

X

2.10

ex 0802 40 00

X

X

2.30

ex 0804 30 00

X

X

2.40

ex 0804 40 00

X

2.50

ex 0804 50 00

X

2.60.1

0805 10 10

X

X

X

2.60.2

0805 10 30

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

London

X

Wien

X

Rotterdam

ex 0708 90 00

Milano

1.180

X

Rungis

X

Perpignan

X

Marseille

X

LeHavre

ex 0708 20 00
(Vulgaris var. Compressus
savi)

München

Hamburg

Frankfurt

1.170.2

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Köln

KN-nummer
Bryssel

Nummer

Tyskland

Barcelona

Belgien

Aten

!M18

Grekland

Spanien

Frankrike

Italien

Nederlän- Österrike
derna

Förenade
kungariket

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.70.1

ex 0805 20 10

X

X

X

2.70.2

ex 0805 20 30

X

X

X

X

2.70.3

ex 0805 20 50

X

X

X

X

2.70.4

ex 0805 20 70
ex 0805 20 90

X

2.85

ex 0805 30 90
ex 0805 90 00
(Citrus aurantifolia, Citrus
latifolia)

X

2.90.1

ex 0805 40 00
(Grapefrukt, vit)

X

X

X

2.90.2

ex 0805 40 00
(Grapefrukt, rosa)

X

X

X

X

X

X
X

2.100

0806 10 10

X

X

2.110

0807 11 00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.120.1

ex 0807 19 00
(Meloner: Amarillo etc.)

X

X

X

X

X

X

X

2.120.2

ex 0807 19 00
(Meloner: andra)

X

X

X

X

X

X

X

2.140.1

ex 0808 20 50
(Päron: Nashi och Ya)

X

X

!C4
X

X

X

X

X

X

X
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X

London

X

X

Wien

Rungis

X

0805 10 50

X

Rotterdam

Perpignan

X

2.60.3

Milano

Marseille

München

X

LeHavre

Hamburg

X

Köln

Frankfurt

KN-nummer
Bryssel

Nummer

Tyskland

Barcelona

Belgien

Aten

!M18

Spanien

LeHavre

Frankrike

X

X

Italien

Nederlän- Österrike
derna

Förenade
kungariket

Perpignan

Rungis

Milano

Rotterdam

Wien

London

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.150

0809 10 00

X

X

X

2.160

0809 20 05
0809 20 95

X

Köln

X

Bryssel

X

2.170

0809 30 90
(Persikor)

X

2.180

ex 0809 30 10
(Nektariner)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.190

0809 40 05

X

2.200

0810 10 00

X

2.205

0810 20 10

X

2.210

0810 40 30

2.220

0810 50 00

X

2.230

ex 0810 90 95
(Granatäpplen)

X

2.240

ex 0810 90 85
(Kakiplommon, Sharonfrukt)

X

X

2.250

ex 0810 90 30
(Litchiplommon)

X

X

X

X

Marseille

X

München

X

Hamburg

X

X

X
X

X
X

X

X
X

!M18

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

ex 0808 20 50
(Päron: andra)

2.140.2

Grekland

KN-nummer
Frankfurt

Nummer

Tyskland

Barcelona

Belgien

Aten

!C4
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BILAGA 28

1993R2454 — SV — 01.07.2000 — 003.001 — 531
!B

1993R2454 — SV — 01.07.2000 — 003.001 — 532
!B
BILAGA 29

1993R2454 — SV — 01.07.2000 — 003.001 — 533
!B

1993R2454 — SV — 01.07.2000 — 003.001 — 534
!B
BILAGA 30
LAPP SOM SKALL ANBRINGAS PÅ INCHECKAT BAGAGE SOM
LÄMNATS IN PÅ EN FLYGPLATS I GEMENSKAPEN
(Artikel 196)
1.

KÄNNETECKEN
Den lapp som avses i artikel 196 skall vara tillverkad på ett sådant sätt att
den inte kan återanvändas.
a)

Lappen skall ytterst längs varje långsida ha en minst 5 mm bred grön
rand som minst skall omfatta de delar som anger rutten och
identifikationen.
Dessa gröna ränder får också täcka de övriga delarna på lappen med
undantag för de områden som anger lappens streckkod, som skall
tryckas på en ren vit bakgrund (se förlagorna i 2 a).

b)

För befordrat bagage skall lappen likna den som närmare anges i
IATA:s resolution nr 743a, men med gröna ränder i stället för röda
utefter kanterna (se förlagan vid 2 b).
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2.

MALLAR
a)
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b)
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BILAGA 35
LISTA ÖVER DE EXEMPLAR AV BLANKETTERNA I BILAGORNA 31
OCH 33 PÅ VILKA UPPGIFTERNA SKALL ANGES GENOM SJÄLVKOPIERING
(Exemplar 1)

Ruta nr

Exemplar

I. FÄLT FÖR ANVÄNDARE
1

1-8
Utom mittenavdelningen: 1-3

2

1-5 (1)

3

1-8

4

1-8

5

1-8

6

1-8

7

1-3

8

1-5 (1)

9

1-3

10

1-3

11

1-3

12

—

13

1-3

14

1-4

15

1-8

15a

1-3

15b

1-3

16

1, 2, 3, 6, 7 och 8

17

1-8

17a

1-3

17b

1-3

18

1-5 (1)

19

1-5 (1)

20

1-3

21

1-5 (1)

22

1-3

23

1-3

24

1-3

25

1-5 (1)

26

1-3
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Ruta nr

Exemplar

27

1-5 (1)

28

1-3

29

1-3

30

1-3

31

1-8

32

1-8

33

första avdelningen till vänster: 1-8
resten: 1-3

34a

1-3

34b

1-3

35

1-8

36

—

37

1-3

38

1-8

39

1-3

40

1-5 (1)

41

1-3

42

—

43

—

44

1-5 (1)

45

—

46

1-3

47

1-3

48

1-3

49

1-3

50

1-8

51

1-8

52

1-8

53

1-8

54

1-4

55

—

56

—

II. FÄLT FÖR MYNDIGHETERNAS ANTECKNINGAR
A

1-4 (2)

B

1-3

C

1-8 (2)
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Ruta nr

D

Exemplar

1-4

(1) Det får under inga omständigheter begäras att användarna fyller i dessa rutor på
exemplaren 5 och 7 vid gemenskapstransitering.

(2) Den avsändande medlemsstaten kan välja om dessa uppgifter skall visas på de angivna
exemplaren.
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BILAGA 36
LISTA ÖVER DE EXEMPLAR AV BLANKETTERNA I BILAGORNA 31
OCH 33 PÅ VILKA UPPGIFTERNA SKALL ANGES GENOM SJÄLVKOPIERING
(Exemplar 1/6)

Ruta nr

Exemplar

I. FÄLT FÖR ANVÄNDARE
1

1-4
utom mittenavdelningen:
1-3

2

1-4

3

1-4

4

1-4

6

1-4

8

1-4

9

1-3

10

1-3

11

1-3

12

1-3

13

1-3

14

1-4

15

1-4

15a

1-3

15b

1-3

16

1-3

17

1-4

17a

1-3

17b

1-3

18

1-4

19

1-4

20

1-3

21

1-4

22

1-3

23

1-3

24

1-3

25

1-4

26

1-3

27

1-4
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Ruta nr

Exemplar

28

1-3

29

1-3

30

1-3

31

1-4

32

1-4

33

första avdelningen till
vänster: 1-4
resten: 1-3

34 a

1-3

34 b

1-3

35

1-4

36

1-3

37

1-3

38

1-4

39

1-3

40

1-4

41

1-3

42

1-3

43

1-3

44

1-4

45

1-3

46

1-3

47

1-3

48

1-3

49

1-3

50

1-4

51

1-4

52

1-4

53

1-4

54

1-4

55

-

56

-

II. FÄLT FÖR MYNDIGHETERNAS ANTECKNINGAR
A

1 - 4 (1)

B

1-3

C

1-4
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Ruta nr

D/J

Exemplar

1-4

(1) Den avsändande medlemsstaten kan välja om dessa uppgifter skall visas på de angivna
exemplaren.
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BILAGA 37
FÖRKLARANDE ANVISNINGAR "M8 (1) 3

AVDELNING I
Allmänna anmärkningar
A.

Allmän beskrivning
Blanketterna och tilläggsbladen skall användas
a)

om det i gemenskapslagstiftning hänvisas till en exportavsändningsdeklaration, övergång till fri omsättning (införande), hänförande till
något annat tullförfarande inbegripet förfarandet för gemenskapstransitering eller återexport,

b)

om så är nödvändigt under den övergångsperiod som föreskrivs i
anslutningsakten för handeln mellan gemenskapen i dess sammansättning den 31 december 1985 och Spanien eller Portugal, samt mellan
dessa två medlemsstater, vad gäller varor för vilka tullar och avgifter
med motsvarande verkan ännu inte till fullo har undanröjts eller som
förblir föremål för andra åtgärder som föreskrivs i anslutningsakten,

c)

om gemenskapsregler särskilt föreskriver att de skall användas.

De blanketter och tilläggsblad som används för detta ändamål omfattar de
exemplar som behövs för att genomföra formaliteterna för ett eller flera
tullförfaranden (export, transitering eller annat förfarande vid import), från
ett blankettset med åtta exemplar enligt följande:
— Exemplar 1 som skall behållas av myndigheterna i den medlemsstat där
formaliteterna för export (avsändning) eller gemenskapstransitering
genomförs.
— Exemplar 2 som skall användas för statistiska ändamål av den
exporterande medlemsstaten. Detta exemplar kan också användas för
statistiska ändamål av den avsändande medlemsstaten vid handel med
de delar av gemenskapens tullområde som har ett annat fiskalt system.
— Exemplar 3 som skall återlämnas till exportören efter det att det har
stämplats av tullmyndigheten.
— Exemplar nr 4 skall behållas av bestämmelsetullkontoret efter det att
gemenskapstransiteringen är avslutad, eller användas som ett T2L-dokument, som utgör bevis för varornas gemenskapsstatus.
— Exemplar 5 som är returexemplar vid förfarandet för gemenskapstransitering.
— Exemplar 6 som skall behållas av myndigheterna i den medlemsstat där
ankomstformaliteterna genomförs.
— Exemplar 7 som skall användas för statistiska ändamål av bestämmelsemedlemsstaten (vid gemenskapstransitering och för ankomstformaliteter) inbegripet de fall då handel bedrivs mellan de delar av
gemenskapens tullområde som har ett annat fiskalt system.
— Exemplar 8 som skall återlämnas till mottagaren, efter det att den har
stämplats av tullmyndigheten.
Olika kombinationer är därför möjliga, t.ex.
— export, passiv förädling eller återexport: Exemplar 1, 2 och 3,
— gemenskapstransitering: Exemplar 1, 4, 5 och 7,
— andra tullförfaranden vid import: Exemplar 6, 7 och 8.
Dessutom finns det omständigheter då de berörda varornas gemenskapsstatus skall bevisas på bestämmelseorten. I dessa fall skall exemplar nr 4
användas som T2L-dokument.
Användarna får, om de så önskar, använda privat tryckta blankettset som
innehåller de tillämpliga exemplaren, förutsatt att de överensstämmer med
den officiella förlagan.
(1 )

Med beteckningen EFTA i denna bilaga avses inte bara EFTA-länderna utan även andra
avtalsslutande parter i ”Konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande” och
”Konventionen om förenkling av formaliteterna vid handel med varor”, med undantag
för gemenskapen.
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Varje sådant blankettset skall vara utformat på sådant sätt att, om fälten skall
innehålla identisk information i de två berörda medlemsstaterna denna kan
föras in direkt av exportören eller den huvudansvarige på exemplar 1 och
överförs genom kemisk behandling av papperet till på samtliga exemplar.
Om emellertid av någon orsak informationen inte skall översändas från en
medlemsstat till en annan (särskilt om informationsinnehållet skiljer sig
beroende på stadiet av den ifrågavarande transaktionen), skall överföringen
till de berörda exemplaren begränsas genom desensibilisering av det
självkopierande papperet.
Om deklarationerna skall skrivas ut med dator kan blanketter användas i
vilka varje exemplar får ha en dubbel funktion: 1/6, 2/7, 3/8, 4/5.
I detta fall skall i varje blankettset numren på de använda exemplaren anges
genom strykning i blankettens marginal av blanketten av de nummer som
avser de exemplar som inte används.
Varje blankettset som används på detta sätt skall vara utformat på ett sådant
sätt att de uppgifter som skall föras över till varje exemplar kopieras genom
kemisk behandling av papperet.
Om, i enlighet med av artikel 205 i denna förordning deklarationer för export
(avsändande), transitering eller hänförande till ett annat tullförfarande vid
import (bestämmelseorten), eller dokument som bekräftar gemenskapsstatus
för varor som inte flyttas enligt förfarandet för gemenskapstransitering,
upprättas på vanligt papper med hjälp av datasystem från den offentliga eller
den privata sektorn, skall dessa deklarationer eller dokument till formatet
uppfylla alla de villkor som fastställs i tullkodexen eller denna förordning,
inbegripet de som avser blankettens baksida (vid exemplar som används vid
förfarandet för gemenskapstransitering) utom
— tryckfärgen,
— användningen av kursiv stil,
— tryckning av bakgrund till fälten för gemenskapstransitering.
B.

Begärda uppgifter
1.

Maximilista över fält
Blanketterna innehåller ett antal fält, av vilka endast några används,
beroende på det ifrågavarande tullförfarandet.
Utan att det påverkar tillämpningen av förenklade förfaranden eller de
särskilda bestämmelser beträffande varje fält som finns i avdelning II,
är högsta antal fält som behöver fyllas i för varje förfarande:
— Exportformaliteter, passiv förädling och återexport:
fält 1 (första och andra delfältet), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13,
14, 15, 15a, 15b, 16, 17, 17a, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 34b, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 47,
48, 49, "M5 50 3 och 54.
Vad gäller de formaliteter vid återexport som avslutar tullagerförfarandet, skall dock samma rubriker fyllas i som för
formaliteterna för intagande i ett tullager
— Formaliteter för gemenskapstransitering:
Fält 1 (tredje delfältet), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 26,
27, 31, 32, 33 (första delfältet), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55
och 56 (fält med grön bakgrund),
— Formaliteter för andra tullförfaranden vid import utom för
tullagerförfarandet (övergång till fri omsättning, aktiv förädling,
temporär import och förädling under tullkontroll):
Fält 1 (första och andra delfältet), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 15a, 16, 17, 17a, 17b, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49 och 54,
— Formaliteter för intagande i ett tullager:
Fält 1 (först och andra delfältet), 3, 5, 7, 8, 14, 15, 15a, 16, 17,
17a, 19, 21, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 34b, 35, 37, 38,
"M1 40 3, 41, "M1 44 3, 46, 47, 49 och 54.
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2.

Minimilista
Utan att det påverkar tillämpningen av förenklade förfaranden i en
tulldeklaration skall följande fält fyllas i i enlighet med kommentarerna i avdelning II om fälten i fråga.
a)

Följande fält skall användas för en export- eller återexportdeklaration:
Fält: 1 (första delfältet), 2, 3, 5, 14, 17, 19, 21, 25, 26, 31, 32, 33,
37, 38, 41, 44, 46 och 54.

b)

Följande fält skall användas för en deklaration för hänförande till
förfarandet för passiv förädling:
aa) Fält 1 (första delfältet), 2, 3, 5, 14, 17a, 19, 21, 25, 26, 31, 32,
33, 37, 38, 40, 41, 44, 46 och 54.
bb) I fält 44 skall anges hänvisningen till tillståndet eller
— hänvisningen till begäran om tillstånd, om artikel 751.1
tillämpas, eller
— den information som avses i artikel 760.2, om det får
införas i detta fält om de förenklade förfarandena för
beviljande av tillstånd är tillämpliga.

c)

Följande fält skall användas för en transiteringsdeklaration:
Fält: 1 (tredje delfältet), 3, 4, 5, 8, 15, 17, 18, 21, "M4
3, 31, 32, 33 (första delfältet), 35, 38, 44, 50, 51, 52, 53,
55 och 56 (fält med grön bakgrund).

d)

Följande fält skall användas för en deklaration för övergång till fri
omsättning:
Fält: 1 (första delfältet), 3, 5, 8, 15, 15a, 16, 19, 21, 25, 26, 31, 32,
33, 34, "M3 36 3, 37, 38, 41, 44, 46, 47 och 54.
Om varor som kan få befrielse från importtull enligt artikel 184 i
tullkodexen berörs, behöver uppgifterna i rutorna 16, 34 och 38
inte fyllas i, om inte tullmyndigheterna bedömer dem nödvändiga
för tillämpningen av de bestämmelser som styr övergången till fri
omsättning för de berörda varorna.
Om varor som kan få befrielse från importtull, eller varor som är
belagda med nolltullsats enligt artikel 184 i tullkodexen berörs,
behöver uppgifterna i fält 47 inte fyllas i, om inte tullmyndigheterna bedömer dem nödvändiga för tillämpningen av de
bestämmelser som styr övergången till fri omsättning för de
berörda varorna.
Om deklarationen för övergång till fri omsättning åtföljs av ett
ursprungsintyg eller det dokument som anges i artikel 178 i denna
förordning får medlemsstaterna befria deklaranten från att fylla i
fält 16 och 34 och/eller 47.

e)

Följande fält skall användas för en deklaration för hänförande till
ett tullförfarande med ekonomisk verkan, utom för tullagerförfarandet och förfarandet med passiv förädling:
aa) Fält 1 (första delfältet), 3, 5, 8, 14, 15, 15a, 19, 21, 25, 26, 31,
32, 33, 34, 37, 38, 41, 44, 46, 47 och 54.
bb) I fält 44 skall anges hänvisningen till tillståndet, eller
— hänvisning till ansökan om tillstånd, om artikel 556.1
andra stycket tillämpas, eller
— den information som avses i artiklarna 568.3, 656.3 eller
695.3, om den får införas i detta fält och om de
förenklade förfarandena för utfärdande av ett tillstånd är
tillämpliga.

f)

Följande fält behövs för en deklaration för hänförande till
tullagerförfarandet, utom för förfinansierade varor:
aa) för tullager typ A, B, C, E och F:
Fält 1 (första delfältet), 3, 5,
"M4
3, 31, 32,
"M1 40, 44 3, 49 och 54;
bb) För tullager typ D:

"M1 8 3, 14, 19,
"M1 35 3, 37, 38,

1993R2454 — SV — 01.07.2000 — 003.001 — 576
!B

Fält 1 (första delfältet), 3, 5, "M1 8 3, 14, 19,
"M4
3, 31, 32, 33, "M1 35 3, 37, 38,
"M1 40, 44 3, 47, 49 och 54.
Följande fält behövs för en deklaration för hänförande av
förfinansierade varor till tullagerförfarandet:
Fält 1 (första delfältet), 3, 5, "M1 8 3, 14, 17, 19,
"M4
3, 31, 32, 33, "M1 35 3, 37, 38,
"M1 40 3, 41, 44, 49 och 54;
g)

De fält som skall användas för en deklaration för hänförande till
ett tullförfarande som avslutar ett tullförfarande med ekonomisk
verkan, utom förfarandet med passiv förädling, skall vara de fält i
minimilistan som anges för tullförfarandet i fråga.
Utöver de fält som avses i förra strecksatsen skall följande vara
nödvändigt för avslutande av ett tullförfarande med ekonomisk
verkan utom förfarandet med passiv förädling eller tullagerförfarandet:
— i fält 44 hänvisningen till tillståndet,
— i fält 31, om så är tillämpligt, de särskilda upplysningar som
fastställs i artiklarna 610, 644 och 711.
För deklarationer för övergång till fri omsättning enligt förfarandet med passiv förädling skall fält 44 ange hänvisningen till
tillståndet eller, i de fall som avses i artikel 761, de upplysningar
som krävs för utfärdandet av tillståndet.
I de fall då deklarationen för hänförande till ett tullförfarande
tjänar till att avsluta tullagerförfarandet skall fält 49 fyllas i utöver
de upplysningar som fastställs i de första två styckena ovan.

h)

Följande fält skall användas för en återexportdeklaration som
avslutar ett tullförfarande med ekonomisk verkan:
aa) I fall av avslutning av tullagerförfarandet skall de uppgifter
som krävs enligt f aa anges.
bb) I fall av avslutning av andra tullförfaranden med ekonomisk
verkan skall de uppgifter som krävs enligt a anges.

i)

För bevis för varors gemenskapsstatus (T2L):
Fält 1 (första delfältet), 2, 3, 4, 5, 14, 31, 32, 33, 35, 38, 40, 44 och
54.

C.

Anvisningar för användning av blanketten
Närhelst ett särskilt blankettset innehåller en eller flera exemplar som får
användas i en annan medlemsstat än den stat där det först fylldes i, skall
blanketterna fyllas i med maskin eller genom en mekanisk eller liknande
process. För att förenkla ifyllandet med skrivmaskin bör blanketten föras in i
maskinen på ett sådant sätt att den första bokstaven av de uppgifter som skall
skrivas i fält 2 kommer i positionsrutan i övre vänstra hörnet.
Om alla exemplar av blankettsetet skall användas i samma medlemsstat, får
de fyllas i med läslig handstil med bläck och stora tryckbokstäver, förutsatt
att detta är tillåtet i den medlemsstaten. Detsamma gäller för de uppgifter
som skall anges på de exemplar som används för förfarandet med
gemenskapstransitering.
Blanketten får inte innehålla raderingar eller överskrivningar. Alla ändringar
skall göras genom överstrykning av de felaktiga uppgifterna och tillägg av
de korrekta uppgifterna. Alla ändringar som görs på detta sätt skall signeras
av den person som gör dem samt särskilt påtecknas av de behöriga
myndigheterna. De senare får, om så är nödvändigt, kräva att en ny
deklaration inges.
Blanketterna får även fyllas i med hjälp av en kopieringsmetod i stället för
med hjälp av någon av de metoder som beskrivits ovan. De får också
framställas och fyllas i på detta sätt på villkor att bestämmelserna avseende
blankettförlagan, format, språk, läslighet, frånvaro av raderingar och
överskrivningar och tillägg noggrant iakttas.
Endast numrerade fält skall fyllas i av användarna. De andra fälten
markerade med stor bokstav, är avsedda för myndigheternas anteckningar.
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 205 skall de exemplar som
skall behållas av export/avsändnings- eller avgångstullkontoret vara försedda
med de berörda personernas originalunderskrift.
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En deklaration som har ingivits hos ett tullkontor och som har undertecknats
av deklaranten eller hans ombud innebär att den berörda personen deklarerar
varorna i fråga för det sökta förfarandet och, utan att det påverkar den
eventuella tillämpningen av sanktioner, i enlighet med de gällande
bestämmelserna i medlemsstaten, skall hållas ansvarig för
— riktigheten av de i deklarationen angivna upplysningarna,
— äktheten av de bifogade dokumenten,
— iakttagandet av alla skyldigheter som medföljer hänförandet av varorna
i fråga till det berörda förfarandet.
Den huvudansvariges eller, i förekommande fall, hans ombuds underskrift
gör honom ansvarig för alla uppgifter avseende gemenskapstransiteringen
enligt de bestämmelser om gemenskapstransitering som fastställs i tullkodexen och i denna förordning, och som anges i avsnitt B ovan.
Vad gäller formaliteterna avseende gemenskapstransitering och formaliteterna vid mottagandet bör det noteras att det är av intresse för varje person
som deltar i transaktionen, att kontrollera innehållet i sin deklaration.
Särskilt skall den berörda personen omedelbart anmäla till tullmyndigheten
varje skillnad som han upptäcker vad gäller de varor som han skall deklarera
och de uppgifter som redan har angivits på de använda blanketterna. I dylika
fall skall deklarationen sedan upprättas på nya blanketter.
Om inte annat anges i avdelning III nedan skall icke använda fält lämnas
tomma.
AVDELNING II
Uppgifter som skall anges i de olika fälten
A.

Formaliteter vid export (eller avsändning), återexport, passiv förädling eller
gemenskapstransitering
1.

Deklaration
I första delfältet anges ”EX” eller ”EU” eller ”COM” efter tilllämplighet. Delfältet lämnas blankt om blanketten endast används för
gemenskapstransitering eller, om förfarandet med gemenskapstransitering inte används, utan blanketten används för att bevisa varornas
gemenskapsstatus.
I andra underavdelningen anges typen av deklaration i enlighet med
den gemenskapskod som föreskrivs för detta ändamål (för frivillig
användning av medlemsstaterna). Ange inte någon symbol om
blanketten endast används för gemenskapstransitering eller som bevis
på varornas gemenskapsstatus.

!M13
I det tredje delfältet skall anges ”T1”, ”T2” eller ”T2F”, om förfarandet
med gemenskapstransitering används, eller ”T2L” eller ”T2LF”, om
förfarandet med gemenskapstransitering inte används och varornas
gemenskapsstatus måste bevisas.
!B
2.

Av s ä n d a r e / e x p o r t ö r
Ange fullständigt namn och adress för den berörda personen eller
företaget.
Vad gäller identifieringsnumret får medlemsstaterna komplettera
anvisningarna så att det identifieringsnummer som personen eller
företaget har tilldelats av de behöriga myndigheterna för skattemässiga, statistiska eller andra ändamål. Vid samförsändelser får
medlemsstaterna föreskriva att ordet ”diverse” anges i detta fält och
att listan över exportörerna bifogas deklarationen.
Fält för frivillig användning av medlemsstaterna i fråga om gemenskapstransitering. Emellertid är detta fält obligatoriskt om blanketten
används som bevis för varornas gemenskapsstatus.

3.

Blanketter
Ange blankettsetetslöpnummer i förhållande till det sammanlagda
antalet använda blankettset och tilläggsblad. Om det till exempel finns
en blankett EX och två blanketter EX/c, ange på EX-blanketten ”1/3”,
på första EX/c- blanketten ”2/3” och på andra EX/c-blanketten ”3/3”.
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Om deklarationen endast avser en varupost, dvs. endast ett fält
”varubeskrivning” behöver fyllas i, anges ingenting i fält 3 utan siffran
1 anges i fält 5.
Om två set med fyra exemplar används i stället för ett set med åtta
exemplar, skall de två seten anses utgöra ett set vid fastställandet av
antalet blanketter.
4.

Lastspecif ikationer
Ange i siffror antalet bifogade lastspecifikationer, om sådana finns,
eller andra varulistor godkända av den behöriga myndigheten.
Fält för frivillig användning av medlemsstaterna vad gäller exportformaliteter, återexport eller hänförande till passiv förädling.

5.

Va r u p o s t e r
Ange det sammanlagda antalet varuposter som deklareras av den
berörda personen på samtliga använda blankettset och tilläggsblad
(eller lastspecifikationer eller varulistor). Antalet varuposter skall
motsvara det antal fält för ”varubeskrivning” som skall fyllas i.

6.

Antal kollin
Fält för frivillig användning av medlemsstaterna.
Ange det sammanlagda antalet kollin som ingår i den aktuella
sändningen.

7.

Referensnummer
Frivillig punkt för användare, för att uppge det kommersiella
referensnummer som den berörda personen har tilldelat sändningen i
fråga.

8.

Mottagare
Ange fullständigt namn och adress för den eller de personer eller
företag till vilka varorna skall levereras. Vid samförsändelser får
medlemsstaterna föreskriva att ordet ”diverse” anges i detta fält och att
listan över mottagare bifogas deklarationen.
Fält för frivilliga uppgifter av medlemsstaterna avseende exportformaliteter, hänförande till passiv förädling och återexport av varor som
har hänförts till ett tullförfarande med ekonomisk verkan. Fältet skall
fyllas i avseende formaliteter för gemenskapstransitering. Medlemsstaterna får emellertid medge att detta fält lämnas tomt om mottagaren
inte är etablerad vare sig i gemenskapen eller i ett EFTA-land.
Uppgiften av identifieringsnumret är frivillig på detta stadium.

9.

Den ekonomiskt ansvarige
Fält för frivillig användning av medlemsstaterna (den person som är
ansvarig för återföring av valuta för transaktionen).

10. F ö r s t a b e s t ä m m e l s e l a n d
Fält för frivillig användning av medlemsstaterna.
11. H a n d e l s l a n d
Fält för frivilliga användning av medlemsstaterna.
13. D e n g e m e n s a m m a j o r d b r u k s p o l i t i k e n ( G J P )
Fält för frivillig användning av medlemsstaterna (uppgifter om
genomförandet av jordbrukspolitiken).
14. D e k l a r a n t e l l e r e x p o r t ö r e n s / a v s ä n d a r e n s o m b u d
Ange fullständigt namn och adress för den berörda personen eller
företaget. Om deklaranten och exportören/avsändaren är samma
person, anges ”exportör” eller ”avsändare”.
Vad gäller identifieringsnummer får medlemsstaterna komplettera
anvisningarna för användaren så att det identifieringsnummer som har
tilldelats personen eller företaget av de behöriga myndigheterna för
skattemässiga, statistiska eller andra ändamål skall anges.
15. Av s ä n d n i n g s l a n d / e x p o r t l a n d
Fält för frivillig användning av medlemsstaterna avseende exportformaliteter, hänförande till passiv förädling och återexport av varor som
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har hänförts till ett tullförfarande med ekonomisk verkan. Fältet skall
fyllas i avseende förfarandet för gemenskapstransitering. Ange namnet
på den medlemsstat från vilken varorna exporterats/avsänts.
Fält 15a är för frivillig användning av medlemsstaterna.
Ange i fält 15a den medlemsstat där exportören är etablerad. De
tillämpliga gemenskapskoderna skall användas.
!M7
Beträffande exportformaliteter är den faktiska exportmedlemsstaten
den medlemsstat som inte är identisk med den exporterande medlemsstaten och från vilken varorna tidigare försändes i exportsyfte, såvida
exportören inte är etablerad i den exporterande medlemsstaten. I de fall
när varorna inte tidigare i exportsyfte försänts från en annan
medlemsstat eller när exportören är etablerad i den exporterande
medlemsstaten är den faktiska exportmedlemsstaten identisk med den
exporterande medlemsstaten.
!B
Fält 15b är för frivillig användning av medlemsstaterna (den region
från vilken varorna exporterats).
16. U r s p r u n g s l a n d
Medlemsstaterna får begära att denna uppgift anges, men får inte göra
den obligatorisk för användarna. Om deklarationen omfattar ett antal
varuposter med olika ursprung, anges ordet ”diverse” i detta fält.
17. B e s t ä m m e l s e l a n d
Ange namnet på det berörda landet. Vid hänförande till förfarandet
med passiv förädling och återexport av varor som har befunnit sig i ett
tullager är detta fält emellertid frivilligt för medlemsstaterna.
Ange i fält 17a det berörda landet. Använd den tilllämpliga gemenskapskoden. Fält 17a är frivilligt för medlemsstaterna utom avseende
varor som har hänförts till förfarandet med passiv förädling.
Fält 17b är frivilligt för medlemsstaterna vid återexport av varor från
ett tullager.
18. T r a n s p o r t m e d l e t s i d e n t i t e t o c h n a t i o n a l i t e t v i d a v gången
Detta fält är frivilligt för medlemsstaterna avseende export och
hänförande till formaliteterna för passiv förädling, men obligatoriskt
avseende användningen av förfarandet för gemenskapstransitering.
Ange identiteten, t.ex. registreringsnummer eller namn på transportmedlet (lastbil, fartyg, järnvägsvagn, flygplan) på vilket varorna lastas
direkt när exportformaliteterna eller transiteringsformaliteterna har
genomförts, följt av nationalitetsbeteckning för transportmedlet (eller,
om det finns flera transportmedel, nationalitetsbeteckning för det
fordon som driver de andra) med angivande av de tillämpliga
gemenskapskoderna. Om exempelvis ett dragfordon och en släpvagn
med olika registreringsnummer används skall dragfordonets och
släpvagnens registreringsnummer anges tillsammans med dragfordonets nationalitetsbeteckning.
Vid postförsändelser eller transport med fast installation skall
registreringsnummer eller nationalitet inte anges.
Vid järnvägstransport skall nationalitetsbeteckningen inte anges.
I övriga fall är uppgift om nationalitet frivillig för medlemsstaterna.
19. C o n t a i n r a r ( C t r )
Ange med tillämpliga gemenskapskoder det förmodade förhållandet
vid passagen av gemenskapens yttre gräns, såsom det är känt vid
uppfyllandet av exportformaliteterna.
Fältet är frivilligt för medlemsstaterna vid gemenskapstransitering.
20. L e v e r a n s v i l l k o r
Fält för frivillig användning av medlemsstaterna.
Ange med tillämplig gemenskapsuppdelning och gemenskapskoder
upplysningar om relevanta klausuler i handelsavtalet.
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21. D e t a k t i v a t r a n s p o r t m e d l e t s i d e n t i t e t o c h n a t i o n a l i t e t
vid gränspassagen
Fält för frivillig användning av medlemsstaterna avseende identiteten.
Detta fält skall fyllas i avseende nationalitet utom vid återexport från
ett tullager. Vid postförsändelser, järnvägstransport eller transport med
fast installation skall dock registreringsnumret och nationaliteten inte
anges.
Ange med de tillämpliga gemenskapskoderna typen av det aktiva
transportmedlel som passerar gemenskapens yttre gräns (lastbil, fartyg,
järnvägsvagn, flygplan), följt av dess identitet, t.ex. registreringsnummer, och nationalitet såsom de är kända när exportformaliteterna
genomförs.
Vid kombinerad transport eller om flera transportmedel används är det
aktiva transportmedlet det som framför hela kombinationen. Om det
exempelvis rör sig om en lastbil på ett fartyg till hav sär det aktiva
transportmedlet fartyget. Om det är frågan om ett dragfordon och en
släpvagn är dragfordonet det aktiva transportmedlet.
22. Va l u t a o c h f a k t u r e r a t t o t a l b e l o p p
Fält för frivillig användning av medlemsstaterna. Ange med tillämplig
gemenskapskod den valuta i vilken fakturan har utställts, följd av det
fakturerade priset för alla deklarerade varor.
23. V ä x e l k u r s
Fält för frivillig användning av medlemsstaterna (gällande växelkurs
mellan fakturans valuta och valutan i den berörda medlemsstaten).
24. A r t a v t r a n s a k t i o n
Fält för frivillig användning av medlemsstaterna.
Ange med tillämpliga gemenskapsuppdelningar och gemenskapskoder
upplysningar om relevanta klausuler i handelsavtalet.
25. T r a n s p o r t s ä t t v i d g r ä n s e n
Ange med tillämpliga gemenskapdskoder transportsättet motsvarande
det aktiva transportmedel som antas bli använt när gemenskapens
territorium lämnas.
Fält för frivillig användning av medlemsstaterna avseende gemenskapstransitering och återexport av varor från ett tullager.
!M4
26. T r a n s p o r t s ä t t i n o m l a n d e t
Fram till den 31 december 1995 fält för frivillig användning av
medlemsstaterna. Efter denna tidpunkt skall detta fält bli obligatoriskt
för medlemsstaterna.
Detta fält behöver inte fyllas i om exportformaliteterna genomförs vid
den plats där exporten sker från gemenskapen.
Fält för frivillig användning av medlemsstaterna vad gäller transitering
genom gemenskapen och återexport av varor som hänförts till ett
tullagerförfarande.
Ange transportsätt vid avsändningen med de tillämpliga gemenskapskoderna.
!B
27. L a s t n i n g s p l a t s
Fält för frivillig användning av medlemsstaterna.
Ange med tillämplig kod om en sådan fastställts den plats där varorna
har lastats på det aktiva transportmedel på vilket de skall fraktas över
gemenskapens gräns enligt de uppgifter som är kända när formaliteterna genomförs.
28. F i n a n s i e l l a u p p g i f t e r o c h b a n k u p p g i f t e r
Fält för frivillig användning av medlemsstaterna.
(Överföring av medel avseende den berörda transaktionen. Upplysningar om finansiella formaliteter och förfaranden och om bankreferenser).
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29. U t f ö r s e l k o n t o r e t
Fält för frivillig användning av medlemsstaterna.
Ange det tullkontor hos vilket varorna planeras lämna gemenskapens
tullområde.
30. Va r o r n a s p l a c e r i n g
Fält för frivillig användning av medlemsstaterna.
Ange den exakta platsen där varorna kan undersökas.
31. K o l l i n o c h m ä r k e n . K o l l i n a s m ä r k e n o c h n u m m e r .
C on t a i ne r nu m m e r, a nt a l o c h sl a g
Ange kollinas märken, nummer, antal och slag eller, om det är fråga
om oemballerade varor antalet sådana varor som omfattas av
deklarationen eller ordet ”bulk” om så är tillämpligt. Ange varornas
normala handelsbenämning. Denna benämning skall inbegripa de
uppgifter som är nödvändiga för att identifiera varorna. Om fält 33
(varukod) skall benämningen vara tillräckligt exakt för att varorna skall
kunna klassificeras. Detta fält skall också innehålla de uppgifter som
krävs i eventuell särskild lagstiftning (punktskatter etc.).
Om containrar används skall deras identifieringsmärken också anges i
detta fält.
Om ordet ”diverse” har angivits i fält 16 (ursprungsland) får
medlemsstaterna föreskriva att ursprungslandet för varorna i fråga
skall anges här, men de kan inte göra detta obligatoriskt för
användarna.
32. Va r u p o s t n u m m e r
Ange löpnumret för varuposten i fråga i förhållande till det sammanlagda antalet varuposter som har deklarerats på de använda
blanketterna och tilläggsbladen enligt anvisningen till fält 5.
Om deklarationen endast omfattar en varupost, får medlemsstaterna
föreskriva att detta fält inte behöver fyllas i, eftersom siffran 1 har
angivits i fält 5.
33. Va r u k o d
Ange det kodnummer som svarar mot artikeln i fråga.
Vid gemenskapstransitering bör det första delfältet endast fyllas i om
gemenskapsbestämmelserna kräver detta. De övriga delfälten skall
lämnas tomma.
34. K o d f ö r u r s p r u n g s l a n d e t
Medlemsstaterna får begära att fält 34a fylls i, men får inte göra detta
obligatoriskt för kommersiella användare (koden motsvarande det land
som har angivits i fält 16, med användning av de tillämpliga
gemenskapskoderna. Om ordet ”diverse” har angivits i fält 16, anges
den kod som motsvarar ursprungslandet för varuposten i fråga). Fält
34b är för frivillig användning av medlemsstaterna (region för
framställning av varorna i fråga).
35. B r u t t o v i k t ( k g )
!M1
Obligatoriskt fält för medlemsstaterna avseende förfarandet för
gemenskapstransitering vid återexport som avslutar tullagringsförfarandet, och om blanketten används för att bevisa varornas gemenskapsstatus, men frivilligt för medlemsstaterna i andra fall.
!B
Ange bruttovikten i kilogram för de varor som har beskrivits i fält 31,
uttryckt i kilogram. Bruttovikten är den sammanlagda vikten av
varorna och deras förpackningar utom containrar och annan transportutrustning.
Vid gemenskapstransitering och för att bevisa varornas gemenskapsstatus om en deklaration omfattar flera varutyper, behöver endast den
sammanlagda bruttovikten anges i det första fältet 35. De resterande
fälten bör lämnas tomma.
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37. F ö r f a r a n d e
Ange med tillämpliga gemenskapskoder det förfarande för vilket
varorna har deklarerats vid exporten.
38. N e t t o v i k t ( k g )
Ange nettovikten i kilogram på de varor som har beskrivits i ruta fält
uttryckt i kilogram. Nettovikten är vikten av själva varorna utan
förpackning.
Vid transitering inom gemenskapen bör denna uppgift endast anges om
gemenskapsreglerna kräver detta.
39. K v o t
Fält för frivillig användning av medlemsstaterna (genomförande av
lagstiftning om kvoter).
40. F ö r e n k l a d d e k l a r a t i o n / t i d i g a r e d o k u m e n t
Fält för frivillig användning av medlemsstaterna (Ange handligarnas
referensuppgifter avseende det administrativa förfarande som föregår
export till tredje land eller sändning till en medlemsstat).
Detta fält är obligatoriskt om det tillämpas som bevis för gemenskapsstatus.
!M1
Detta fält är obligatoriskt om varorna återexporteras efter att tullagringsförfarandet avslutats i ett tullager av typ B. Ange hänvisning till
deklarationen för hänförande till förfarandet.
!B
41. E x t r a m ä n g d e n h e t e r
För användning vid behov i enlighet med varunomenklaturen. Detta
fält är frivilligt för medlemsstaterna vid återexport från ett tullager.
Ange kvantiteten av varuposten i fråga, uttryckt i den enhet som
föreskrivs i varunomenklaturen.
44. Y t t e r l i g a r e u p p l y s n i n g a r , b i f o g a d e d o k u m e n t , i n t y g
och tillstånd
Ange de begärda uppgifterna enligt tillämpliga särskilda bestämmelser,
tillsammans med referensuppgifter om de dokument som uppvisas till
stöd för deklarationen inbegripet löpnummer på eventuella kontrollexemplar T5.
Delfältet ”Kod för särskilda upplysningar (su)” får inte användas.
!M1
Om den deklaration för återexport som avslutar tullagringsförfarandet
lämnas in till ett annat tullkontor än kontrollkontoret, anges kontrollkontorets fullständiga namn och adress.
!M14
Från och med den 1 januari 1999 skall de tulldeklarationer som
upprättas i de medlemsstater som ger de ekonomiska aktörerna
möjlighet att använda euroenheten vid upprättandet av deklarationerna
i detta fält — företrädesvis i delfältet i nedre högra hörnet — vara
försedda med en uppgift om den använda valutaenheten — nationell
enhet eller euroenhet.
Medlemsstaterna kan bestämma att denna uppgift endast skall anges i
det fält 44 som avser den första varuposten i deklarationen. I så fall
skall uppgiften anses gälla för samtliga varuposter i deklarationen.
Uppgiften skall utgöras av ISO alfa-3-valutakoden (ISO 4217).
!B
46. S t a t i s t i s k t v ä r d e
!M14
Ange, i enlighet med gällande gemenskapsbestämmelser, beloppet för
det statistiska värdet, uttryckt i den valutaenhet vars kod eventuellt
anges i fält 44 eller, om någon sådan kod inte anges i fält 44, uttryckt i
valutan i den medlemsstat där exportformaliteterna fullgörs.
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Fält för frivillig användning av medlemsstaterna vid återexport från ett
tullager.
47. B e r ä k n i n g a v a v g i f t e r
Medlemsstaterna får begära att avgiftens art och beräkningsgrund, den
tillämpliga avgiftssatsen och det valda betalningssättet skall anges och,
endast för informationsändamål, beloppet av varje typ av avgift som
skall betalas och den sammanlagda avgiften för varuposten i fråga,
beräknad av den berörda personen.
Följande bör, efter behov, anges på varje rad med tilllämpliga
gemenskapskoder:
— Typen av avgift (t.ex. punktskatter).
— Beräkningsgrunden.
— Den tillämpliga avgiftssatsen.
— Det avgiftsbelopp som skall betalas.
— Det valda betalningssättet (BS).
!M14
De belopp som anges i detta fält skall uttryckas i den valutaenhet vars
kod eventuellt anges i fält 44 eller, om någon sådan kod inte anges i
fält 44, i valutan i den medlemsstat där exportformaliteterna fullgörs.
!B
48. U p p s k j u t e n b e t a l n i n g
Fält för frivillig användning av medlemsstaterna (ange referensuppgifter avseende tillståndet i fråga. Uppskjuten betalning avser här
både uppskjuten betalning av tullar och avgiftskredit).
49. I d e n t i f i e r i n g a v t u l l a g e r
Om så är tillämpligt, anges identifieringsnumret för tullagret, följt av
de bokstäver som föregår det tillståndsnummer som identifierar den
utfärdande medlemsstaten. Detta fält är obligatoriskt för medlemsstaterna vid hänförande till förfarandet för passiv förädling från ett
tullager eller vid återexport från ett tullager. Det är frivilligt i alla andra
fall.
50. H u v u d a n s v a r i g o c h h a n s o m b u d , o r t , d a t u m o c h
underskrift
Ange fullständigt namn (person eller företag) och adress för den
huvudansvarige, tillsammans med eventuellt identifieringsnummer
som har erhållits av de behöriga myndigheterna. Om så är tillämpligt,
anges fullständigt namn (person eller företag) på det ombud som
undertecknar dokument på den huvudansvariges vägnar.
Om inte annat följer av särskilda bestämmelser som skall antas med
avseende på användning av datasystem, skall den berörda personens
originalunderskrift finnas på det exemplar som skall behållas av
avgångstullkontoret. Om den berörda personen är en juridisk person
skall undertecknaren efter sin underskrift ange sitt fullständiga namn
och ställning i företaget.
!M5
Vid exporttransaktioner får deklaranten eller hans ombud ange namn
och adress på en person som är etablerad i utfartstullkontorets distrikt
och som exemplar nr 3 av deklarationen, påskrivet av tullkontoret, får
lämnas till.
!B
51. P l a n e r a d e t r a n s i t e r i n g s t u l l k o n t o r ( o c h l ä n d e r )
Ange det planerade införseltullkontoret i varje EFTA-land genom
vilket varorna skall transporteras, och det kontor där varorna skall
återinföras i gemenskapens tullområde efter att ha transporterats
genom ett EFTA-lands territorium, eller, om transporten skall gå
genom ett annat territorium än gemenskapens eller ett EFTA-lands
territorium, det utförselkontor där transporten lämnar gemenskapen
och det införselkontor där transporten återinförs till gemenskapen.
Transiteringskontoren anges i listan över behöriga tullkontor för
gemenskapstransitering.
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Efter namnet på kontoret anges gemenskapskoden för det berörda
landet.
52. S ä k e r h e t
Ange med tillämpliga gemenskapskoder det slag av säkerhet som
används för den berörda transaktionen, följt, om nödvändigt, av
garanticertifikatets eller garantikupongens nummer samt garantitullkontorets namn.
Om den samlade eller enskilda säkerheten inte är giltig för alla
EFTA-länder eller om den huvudansvarige undantar vissa EFTA-länder
från tillämpningen av den samlade säkerheten, anges med tillämpliga
gemenskapskoder det eller de länder som berörs i utrymmet ”gäller
inte för”.
53. B e s t ä m m e l s e t u l l k o n t o r o c h - l a n d
Ange namnet på det tullkontor där varorna skall uppvisas för
avslutande av gemenskapstransiteringen. Bestämmelsekontoren anges
på ”listan över behöriga tullkontor för gemenskapstransitering”.
Efter kontorets namn anges gemenskapskoden för medlemsstaten eller
landet i fråga.
54. O r t o c h d a t u m , d e k l a r a n t e n s e l l e r h a n s o m b u d s u n d e r skrift och namn
Om inte annat följer av de särskilda bestämmelser som skall antas med
avseende på användningen av datasystem, skall den berörda personens
originalunderskrift finnas på det exemplar som skall behållas av
export-/avgångstullkontoret, följt av det fullständiga namnet på denna
person. Om den berörda personen är en juridisk person skall
undertecknaren efter sin underskrift ange sitt fullständiga namn och
sin ställning i företaget.
B.

Formaliteter under transporten
Under tiden från det att varorna lämnar export- eller avgångstullkontoret till
dess att de anländer till bestämmelsetullkontoret, kan särskilda uppgifter
behöva tillfogas på de exemplar av det administrativa enhetsdokument som
medföljer varorna. Dessa uppgifter berör transporten och skall läggas till på
dokumentet av den ansvarige fraktföraren för det transportmedel på vilket
varorna är direkt lastade när transporten äger rum. Uppgifterna får tillfogas
för hand. I det fallet bör blanketten fyllas i läsligt med bläck och med stora
tryckbokstäver.
Dessa uppgifter berör följande rutor och endast på exemplaren 4 och 5:
— Omlastning: Använd fält 55.
Fält 55: Omlastningar
De första tre raderna i detta fält skall fyllas i av fraktföraren, om varorna
under transporten omlastas från ett transportmedel till ett annat eller
från en container till en annan.
Det bör påpekas att fraktföraren, om varor omlastas, måste vända sig till
de behöriga myndigheterna, särskilt om det visar sig nödvändigt att
anbringa nya förseglingar för att förse dokumentet för gemenskapstransitering med motsvarande anteckningar.
Om tullmyndigheten har godkänt omlastning utan övervakning, måste
fraktföraren själv förse dokumentet för gemenskapstransitering med
motsvarande anteckningar och få det påtecknat av de behöriga
myndigheterna i den medlemsstat där omlastningen har ägt rum.
— Övriga händelser: Använd fält 56.
Fält 56: Övriga händelser under transporten
Fältet skall fyllas i enligt de skyldigheter som gäller för förfarandet för
gemenskapstransitering.
Om varorna lastats på en påhängsvagn och endast dragfordonet byts ut
under transporten (utan att varorna hanteras eller omlastas) anges i detta
fält dessutom registreringsnumret på det nya dragfordonet. I dessa fall
behövs ingen påteckning av de behöriga myndigheterna.
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C.

Formaliteter avseende tullförfaranden vid import
1.

Deklaration
I första delfältet anges ”IMI”, ”EU” eller ”COM” efter tillämplighet.
Ange typen av deklaration med tillämplig gemenskapskod i andra
delfältet. Denna uppgift är frivillig för medlemsstaterna.
Det tredje delfältet skall inte användas.

2.

Av s ä n d a r e / e x p o r t ö r
Fält för frivillig användning av medlemsstaterna (ange fullständigt
namn och adress för avsändaren eller säljaren av varorna).

3.

Blanketter
Ange blankettsetets löpnummer samt det totala antalet blankettset och
tilläggsblad som använts Om det till exempel finns en blankett IM och
två blanketter IM/c, ange på IM-blanketten ”1/3”, på första IM/
c-blanketten ”2/3” och på andra IM/c-blanketten ”3/3”.
Om deklarationen endast avser en varupost, dvs. endast ett fält för
”varubeskrivning” behöver fyllas i, anges ingenting i fält 3 men siffran
1 anges i fält 5.

4.

Lastspecif ikationer
Ange i siffror antalet bifogade lastspecifikationer, om sådana finns,
eller andra varulistor godkända av den behöriga myndigheten.
Fält för frivillig användning av medlemsstaterna.

5.

Va r u p o s t e r
Ange det sammanlagda antalet varuposter som deklareras av den
berörda personen på samtliga använda blanketter och tilläggsblad (eller
lastspecifikationer eller varulistor). Antalet varuposter måste motsvara
det antal fält för ”varubeskrivning” som skall fyllas i.

6.

Antal kollin
Fält för frivillig användning av medlemsstaterna.
Ange det sammanlagda antalet kollin som ingår i den aktuella
sändningen.

7.

Referensnummer
Frivillig upplysning för användare, för att uppge de kommersiella
referensnummer som den berörda personen har tilldelat sändningen i
fråga.

8.

Mottagare
Ange fullständigt namn och adress för den eller de personer eller
företag till vilka varorna skall levereras. Vid samförsändelser får
medlemsstaterna föreskriva att order ”diverse” anges i detta fält och att
listan över mottagare bifogas deklarationen.

!M1
Vid hänförande till tullagringsförfarande i ett privat tullager (typ C, D
eller E) uppges uppläggarens fullständiga namn och adress om denne
inte är deklaranten.
!B
Vad gäller identifieringsnummer får medlemsstaterna komplettera
anvisningarna för användaren, så att det identifieringsnummer som har
tilldelats personen eller företaget i fråga av de behöriga myndigheterna
för skattemässiga, statistiska eller andra ändamål anges.
9.

Den ekonomiskt ansvarige
Fält för frivillig användning av medlemsstaterna (den person som är
ansvarig för återföring av valuta för transaktionen).

10. S i s t a a v s ä n d n i n g s l a n d
Fält för frivillig användning av medlemsstaterna, om så behövs.
11. H a n d e l s - / p r o d u k t i o n s l a n d
Fält för frivilliga användning av medlemsstaterna, om så behövs.
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12. U p p g i f t e r o m v ä r d e t
Fält för frivillig användning av medlemsstaterna (uppgifter som behövs
för att beräkna avgiftsmässiga eller statistiska värdet för tulländamål).
13. D e n g e m e n s a m m a j o r d b r u k s p o l i t i k e n ( G J P )
Fält för frivillig användning av medlemsstaterna (uppgifter om
genomförandet av jordbrukspolitiken).
14. D e k l a r a n t e l l e r m o t t a g a r e n s o m b u d
Ange fullständigt namn och adress på den person eller det företag som
berörs i enlighet med gällande bestämmelser. Om deklaranten och
mottagaren är samma person, anges ordet ”mottagare”.
Vad gäller identifieringsnummer får medlemsstaterna komplettera
anvisningarna för användaren så att det identifieringsnummer som har
tilldelats personen eller företaget av de behöriga myndigheterna för
skattemässiga, statistiska eller andra ändamål skall anges.
15. Av s ä n d n i n g s l a n d / e x p o r t l a n d
Ange namnet på det land från vilket varorna har exporterats.
Medlemsstaterna får välja att inte använda detta fält om de kräver
att fält 15a används.
Detta fält är frivilligt för medlemsstaterna avseende hänförande till
tullagerförfarandet.
Ange i fält 15a med tillämplig gemenskapskod det berörda landet.
Medlemsstaterna får välja att inte använda detta fält om de kräver att
fält 15 används.
Detta fält är frivilligt för medlemsstaterna avseende hänförande till
tullagerförfarandet.
Fält 15b skall lämnas tomt.
16. U r s p r u n g s l a n d e t
Upplysningar kan endast begäras om gemenskapslagen stiftningen så
medger.
Om deklarationen omfattar ett antal varuposter med olika ursprung,
anges ordet ”diverse” i detta fält. Medlemsstaterna får avstå från
användningen av detta fält om de kräver att fält 34 används. Detta fält
är frivilligt för medlemsstaterna vid hänförande till ett tullförfarande
med ekonomisk verkan.
Medlemsstaterna får avstå från användningen av denna ruta om de
kräver att ruta 34 används.
17. B e s t ä m m e l s e l a n d
Utom i fall av hänförande av förfinansierade varor till tullagerförfarandet är användningen av detta fält frivillig för medlemsstaterna.
Ange namnet på den berörda medlemsstaten.
Ange med tillämplig gemenskapskod den berörda medlemsstaten i fält
17a.
Ange i fält 17b varornas bestämmelseregion.
18. T r a n s p o r t m e d l e t s i d e n t i t e t o c h n a t i o n a l i t e t v i d a n komsten
Detta fält är frivilligt för medlemsstaterna.
Ange identiteten, t.ex. registreringsnummer eller namn på transportmedlet (lastbil, fartyg, järnvägsvagn, flygplan) på vilket varorna lastas
vid uppvisandet hos tullkontoret, där bestämmelseformaliteterna
utförs, följt av nationalitetsbeteckningen för transportmedlet (eller,
om det finns flera transportmedel, nationalitetsbeteckningen för det
fordon som driver de andra) med angivande av de tillämpliga
gemenskapskoderna. Om exempelvis ett dragfordon och en släpvagn
med olika registreringsnummer används skall dragfordonets och
släpvagnens registreringsnummer anges tillsammans med dragfordonets nationalitetsbeteckning.
Vid postförsändelser eller transport med fast installation skall
registreringsnummer eller nationalitet inte anges i detta fält.
Vid järnvägstransport skall nationalitetsbeteckning inte anges.
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19. C o n t a i n r a r ( C t r )
Ange med tillämpliga gemenskapskoder förhållandet vid passagen av
gemenskapens yttre gräns.
20. L e v e r a n s v i l l k o r
Fält för frivillig användning av medlemsstaterna.
Ange med tillämplig gemenskapsuppdelning och gemenskapskoder
upplysningar om relevanta klausuler i handelsavtalet.
21. D e t a k t i v a t r a n s p o r t m e d l e t s i d e n t i t e t o c h n a t i o n a l i t e t
vid gränspassagen
Fält för frivillig användning av medlemsstaterna avseende identiteten.
Detta fält skall fyllas i avseende nationalitet utom vid införsel till ett
tullager. Vid postförsändelser, järnvägstransport eller transport med
fast installation skall dock registreringsnumret och nationaliteten inte
anges.
Ange med de tillämpliga gemenskapskoderna typen av det aktiva
transportmedel som passerar gemenskapens yttre gräns (lastbil, fartyg,
järnvägsvagn, flygplan), följt av dess identitet, t.ex. registreringsnummer, och nationalitet.
Vid kombinerad transport eller om flera transportmedel används, är det
aktiva transportmedlet det som framför hela kombinationen. Om det
exempelvis rör sig om en lastbil på ett sjögående fartyg är fartyget det
aktiva transportmedlet. Om det är frågan om ett dragfordon och en
släpvagn är dragfordonet det aktiva transportmedlet.
22. Va l u t a o c h f a k t u r e r a t t o t a l b e l o p p
Fält för frivillig användning av medlemsstaterna.
Ange med tillämplig gemenskapskod den valuta i vilken fakturan har
utställts, följd av det fakturerade priset för alla deklarerade varor.
23. V ä x e l k u r s
Fält för frivillig användning av medlemsstaterna (gällande växelkurs
mellan fakturans valuta och valutan i de berörda medlemsstaterna).
24. A r t a v t r a n s a k t i o n
Fält för frivillig användning av medlemsstaterna.
Ange med tillämpliga gemenskapsuppdelningar och gemenskapskoder
upplysningar om relevanta klausuler i handelsavtalet.
25. T r a n s p o r t s ä t t v i d g r ä n s e n
Ange transportsätt motsvarande de aktiva transportmedlet på vilket
varorna kom in i gemenskapens territorium. Använd de tillämpliga
gemenskapskoderna.
Detta fält är frivilligt för medlemsstaterna avseende hänförande till ett
tullagerförfarande.
!M4
26. T r a n s p o r t s ä t t i n o m l a n d e t
Fram till den 31 december 1995 fält för frivillig användning av
medlemsstaterna. Efter denna tidpunkt skall detta fält bli obligatoriskt
för medlemsstaterna.
Detta fält behöver inte fyllas i om importformaliteterna genomförs vid
den plats där importen sker till gemenskapen.
Fält för frivillig användning av medlemsstaterna vad gäller hänförande
av varor till tullagerförfarandet.
Ange transportsätt vid ankomsten med de tillämpliga gemenskapskoderna
!B
27. L o s s n i n g s p l a t s
Fält för frivillig användning av medlemsstaterna.
Ange med tillämplig kod, om en sådan fastställts platsen för varornas
lossning från det aktiva transportmedel på vilket de passerade
gemenskapens gräns.
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28. F i n a n s i e l l a u p p g i f t e r o c h b a n k u p p g i f t e r
Fält för frivillig användning av medlemsstaterna. (Överföring av medel
avseende den berörda transaktionen. Upplysningar om finansiella
formaliteter och förfaranden och om bankreferenser).
29. I n f ö r s e l k o n t o r
Fält för frivillig användning av medlemsstaterna.
Ange det tullkontor hos vilket varorna fördes in i gemenskapens
tullområde.
30. Va r o r n a s p l a c e r i n g
Fält för frivillig användning av medlemsstaterna.
Ange den exakta platsen där varorna kan undersökas.
31. K o l l i n o c h v a r u s l a g . M ä r k e n . C o n t a i n e r n u m m e r , a n t a l
och slag
Ange kollinas märken, nummer, antal och slag eller, om det är fråga
om oemballerade varor, det antal av sådana varor som omfattas av
deklarationen eller ordet ”bulk” om så är tillämpligt, samt de
nödvändiga uppgifterna för att identifiera varorna. Med varubeskrivning avses den normala handelsbeskrivningen. Utom för ickegemenskapsvaror som hänförts till tullagerförfarandet i ett tullager av
typ A, B, C, E eller F skall denna beskrivning uttryckas tillräckligt
exakt för att möjliggöra en omedelbar och otvetydig identifiering och
klassificering. Dettt fält skall också innehålla de uppgifter som krävs i
eventuella särskilda bestämmelser (t.ex. mervärdeskatt, punktskatter).
Om containrar används skall deras identifieringsbeteckningar också
anges i detta fält.
Om ordet ”diverse” har angivits i fält 16 (ursprungsland) får
medlemsstaterna inom gränserna för gemenskapslagstiftningen föreskriva att ursprungslandet för varorna i fråga skall anges här.
32. Va r u p o s t n u m m e r
Ange löpnumret för varuposten i fråga i förhållande till det sammanlagda antalet varuposter som har deklarerats på de använda
blanketterna och tilläggsbladen enligt anvisningen till fält 5.
Om deklarationen endast omfattar en varupost, får medlemsstaterna
föreskriva att detta fält inte behöver fyllas i, eftersom siffran 1 har
angivits i fält 5.
33. Va r u k o d
Ange det nummer som svarar mot artikeln i fråga. Medlemsstaterna får
föreskriva att en särskild nomenklatur avseende punktskatter skall
anges i sista delfältet till höger.
34. K o d f ö r u r s p r u n g s l a n d e t
Ange i fält 34a den tillämpliga gemenskapskoden för det land som
anges i fält 16. Om ordet ”diverse” har angivits i fält 16, anges koden
för ursprungslandet för varuposten i fråga.
Medlemsstaterna får avstå från användningen av fält 34 om de kräver
att fält 16 skall användas, såvida detta inte innehåller ordet ”diverse”.
Fält 34 är frivilligt för medlemsstaterna vid hänförande till tullagerförfarandet.
35. B r u t t o v i k t
Fält för frivillig användning av medlemsstaterna. Ange bruttovikten i
kilogram för de varor som har beskrivits i fält 31. Bruttovikten är den
sammanlagda vikten av varorna och deras förpackningar utom
containrar och annan transportutrustning.
!M1
Obligatoriskt fält vid hänförande till tullagringsförfarandet.

!M3
36. F ö r m å n s b e h a n d l i n g
Sätt in lämplig kod.
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Fram till den 1 januari 1996 kan medlemsstaterna använda andra koder
än dem som anges i bilaga 38, förutsatt att det är möjligt att med hjälp
av dessa koder registrera statistik åtminstone så noggrant som de koder
som anges i bilagan.
!B
37. F ö r f a r a n d e
Ange med tillämplig gemenskapskod det förfarande för vilket varorna
har deklarerats vid bestämmelseorten.
38. N e t t o v i k t
Ange nettovikten i kilogram för de varor som har beskrivits i fält 31.
Nettovikten är vikten av själva varorna utan förpackning.
39. K v o t
Fält för frivillig användning av medlemsstaterna (genomförande av
bestämmelser om kvoter, om så är tilllämpligt).
40. F ö r e n k l a d d e k l a r a t i o n / t i d i g a r e d o k u m e n t
Fält för frivillig användning av medlemsstaterna (ange handlingarnas
referensuppgifter om en eventuell förenklad deklaration, som använts i
den importerande medlemsstaten eller av dokument avseende eventuella tidigare administrativa förfaranden).
!M1
Detta fält är obligatoriskt vid hänförande till tullagringsförfarandet och
i tillämpliga fall till styrkande av gemenskapsstatus.
!B
41. E x t r a m ä n g d e n h e t e r
Fältet skall användas vid behov i enlighet med varunomenklaturen.
Ange kvantiteten av varuposten i fråga, uttryckt i den enhet som
fastställs i varunomenklaturen. Detta fält är obligatoriskt för medlemsstaterna vid införsel för fri omsättning eller hänförande till ett annat
tullförfarande än införsel till ett tullager. Detta fält är också obligatoriskt vid införsel av i förväg betalade varor till ett tullager.
42. A r t i k e l p r i s
Fält för frivillig användning av medlemsstaterna (ange det belopp som
är inbegripet i det pris som har angetts i fält 22 avseende varan i fråga).
43. V ä r d e b e r ä k n i n g s m e t o d
Fält för frivillig användning av medlemsstaterna (uppgifter som krävs
för beräkning av det avgiftspliktiga värdet eller det statistiska värdet
för tulländamål).
44. Y t t e r l i g a r e u p p l y s n i n g a r , b i f o g a d e d o k u m e n t , i n t y g
och tillstånd
Ange de begärda uppgifterna enligt tillämpliga särskilda bestämmelser,
tillsammans med referensuppgifter om de dokument som uppvisas till
stöd för deklarationen, inbegripet löpnummer på eventuella kontrollexemplar T5. Delfältet ”Kod för särskilda upplysningar (SU)” får inte
användas.
!M1
Om en deklaration som hänför varorna till tullagringsförfarandet
lämnas in till ett annat tullkontor än kontrollkontoret, anges kontrollkontorets fullständiga namn och adress.
!M14
Från och med den 1 januari 1999 skall de tulldeklarationer som
upprättas i de medlemsstater som ger de ekonomiska aktörerna
möjlighet att använda euroenheten vid upprättandet av deklarationerna
i detta fält — företrädesvis i delfältet i nedre högra hörnet — vara
försedda med en uppgift om den använda valutaenheten — nationell
enhet eller euroenhet.
Medlemsstaterna kan bestämma att denna uppgift endast skall anges i
det fält 44 som avser den första varuposten i deklarationen. I så fall
skall uppgiften anses gälla för samtliga varuposter i deklarationen.
Uppgiften skall utgöras av ISO alfa-3-valutakoden (ISO 4217).

1993R2454 — SV — 01.07.2000 — 003.001 — 590
!B
45. A n p a s s n i n g
Fält för frivillig användning av medlemsstaterna (uppgifter som krävs
för beräkning av det avgiftspliktiga värdet eller det statistiska värdet
för tulländamål).
!M14
De belopp som anges i detta fält skall uttryckas i den valutaenhet vars
kod eventuellt anges i fält 44 eller, om någon sådan kod inte anges i
fält 44, i valutan i bestämmelsemedlemsstaten.
!B
46. S t a t i s t i s k t v ä r d e
!M14
Ange, i enlighet med gällande gemenskapsbestämmelser, beloppet för
det statistiska värdet, uttryckt i den valutaenhet vars kod eventuellt
anges i fält 44 eller, om någon sådan kod inte anges i fält 44, uttryckt i
valutan i bestämmelsemedlemsstaten.
!B
Fält för frivillig användning av medlemsstaterna vid hänförande till
tullagerförfarandet.
47. B e r ä k n i n g a v a v g i f t e r
Ange avgiftens beräkningsgrund (värde, vikt eller annat). Medlemsstaterna får begära att typen av avgift, den tillämpliga tull- eller
avgiftssatsen och den valda betalningsmetoden skall anges, och, endast
för informationsändamål, beloppet av varje typ av avgift som skall
betalas och den sammanlagda avgiften för varuposten i fråga, beräknad
av den berörda personen.
I deklarationen avseende införsel av icke-gemenskapsvaror för
tullagerförfarande i ett tullager typ D skall endast avgiftsgrunden
anges.
Följande bör efter behov anges på varje rad med de tillämpliga
gemenskapskoderna:
— Typen av avgift (t.ex. importtull, mervärdeskatt).
— Beräkningsgrunden för avgiften.
— Den tillämpliga avgiftssatsen.
— Det avgiftsbelopp som skall betalas.
— Det valda betalningssättet.
!M14
De belopp som anges i detta fält skall uttryckas i den valutaenhet vars
kod eventuellt anges i fält 44 eller, om någon sådan kod inte anges i
fält 44, i valutan i bestämmelsemedlemsstaten.
!B
48. U p p s k j u t e n b e t a l n i n g
Fält för frivillig användning av medlemsstaterna (ange referensuppgifter avseende tillståndet i fråga. Uppskjuten betalning avser här
både uppskjuten betalning av tullar och avgiftskredit).
49. I d e n t i f i e r i n g a v t u l l a g e r
Om så är nödvändigt, anges identifieringsnumret för tullagret, följt av
de bokstäver som föregår det tillståndsnummer som identifierar den
utfärdande medlemsstaten.
Detta fält är frivilligt för medlemsstaterna vid införsel för övergång till
fri omsättning och för hänförande till ett annat tullförfarande än
tullagerförfarandet eller passiv förädling från ett tullager.
54. O r t o c h d a t u m , d e k l a r a n t e n s e l l e r h a n s o m b u d s u n d e r skrift och namn
Om inte annat följer av de särskilda bestämmelser som skall antas med
avseende på användningen av datasystem, skall den berörda personens
originalunderskrift finnas på det exemplar som skall behållas av
bestämmelsetullkontoret, följt av det fullständiga namnet på denna
person. Om den berörda personen är en juridisk person skall
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undertecknaren efter sin underskrift ange sitt fullständiga namn och sin
ställning i företaget.
AVDELNING III
Anmärkningar rörande tilläggsbladen
A.

Tilläggsblad bör användas endast om deklarationen omfattar mer än en
varupost (jfr fält 5). De måste uppvisas tillsammans med en IM-, EX-,
EU- eller COM-blankett.

B.

Anvisningarna i avdelning I och II är också tillämpliga för tillläggsbladen.
Emellertid gäller följande:
— Det första delfältet i fält 1 skall innehålla symbolen IM/c, EX/c
eller EU/c (eller, om så är tillämpligt, COM/c); det första delfältet
skall lämnas tomt om blanketterna används endast för gemenskapstransitering. I detta fall bör den symbol som anger varornas
status för transiteringsförfarandet inom gemenskapen införas i det
tredje delfältet av detta fält.
— Fält 2/8 är för frivillig användning av medlemsstaterna och bör
endast innehålla namn och identifieringsnummer, om ett sådant
finns, för den berörda personen.
— Delen för ”summa” i fält 47 avser den slutliga summeringen av
alla varuposter som omfattas av de använda blanketterna IM och
IM/c, EX och EX/c, EU och EU/c eller COM och COM/c. Den
bör därför endast användas på den sista av de använda
blanketterna IM/c, EX/c, EU/C eller COM/c som bifogas ett IM-,
EX-, EU-, eller COM-dokument, för att visa summan efter typ av
avgift och den slutliga summan av alla avgifter som skall betalas.

C.

Om tilläggsblad används, skall de fält för ”varubeskrivning”, som inte
har utnyttjats, överkorsas för att förhindra en eventuell senare
användning.
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BILAGA 37/A
FÖRKLARANDE ANMÄRKNING RÖRANDE MEDDELANDEN ENLIGT
BILAGA 37/B SAMT REGLER OCH VILLKOR FÖR IE-MEDDELANDEN

AVDELNING I
Inledning
Denna avdelning beskriver IE-strukturen (IE, information exchange, informationsutbyte), dvs. den modell som används för att beskriva innehållet i de uppgifter som
skall utväxlas mellan behöriga myndigheter och mellan ekonomiska aktörer och
behöriga myndigheter med hjälp av informationsteknik och datornät.
I modellen organiseras IE i datagrupper, som i sin tur innehåller data (-attribut).
Dessa data (-attribut) förs samman i grupper så att de bildar sammanhängande
logiska block inom ramen för varje IE.
Modellen gör det möjligt att identifiera följande:
— Datagrupper som hör till ett IE kännetecknas av: sekvens, antal repetitioner
och ett statusvärde som anger om datagruppen är obligatorisk, frivillig eller
villkorad.
— Dataattribut som hör till en datagrupp kännetecknas av: sekvens, antal
repetitioner, typ, längd och ett statusvärde som anger om dataattributet är
obligatoriskt, frivilligt eller villkorat.
— Indrag under en datagrupp anger att datagruppen både kan innehålla data och
en eller flera andra datagrupper.
— De villkor som gäller för dataattribut eller datagrupper i förhållande till andra
dataattribut eller datagrupper i samma IE.
— De regler som gäller för dataattribut eller datagrupper, och som förklarar hur
dessa dataattribut eller datagrupper används i ett IE.
IE-struktur (IE, informationsutbyte)
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Förklaring
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AVDELNING II
IE-regler (informationsutbyte)
r5:

”Varup nr” (fält 32) skall alltid användas och, även om ”Varuposter” (fält
5) = ”1” skall ”Varup nr” (fält 32) vara ”1”.

r7:

Varje ”Varup nr” (fält 32) får förekomma endast en gång i varje
deklaration.

r10:

När endast en avsändare deklareras, skall datagruppen ”Avsändare (fält 2)”
under datagruppen TRANSITERING användas. Datagruppen ”Avsändare
(ur fält 2)” under datagruppen VARUPOST får i detta fall inte användas.

r11:

När endast en mottagare deklareras, skall datagruppen ”Mottagare (fält 8)”
under datagruppen TRANSITERING användas. Datagruppen ”Mottagare
(ur fält 8)” under datagruppen VARUPOST får i detta fall inte användas.

r15:

Datagruppen ”Godkänd mottagare (fält 53)” kan användas för att ange att
förenklade förfaranden kommer att användas på bestämmelseorten.

r20:

När typ av deklaration (fält 1 eller ur fält 1) = ”T2” och transiteringen
startar i ett land som inte är en EU-medlemsstat (känns igen på
avgångstullkontoret), måste den huvudansvarige deklarera minst en ”Typ
av tidigare handling” (fält 40) = ”T2”, ”T2L”, ”T2F”, ”T2LF”, ”T2CIM”,
”T2TIR” eller ”T2ATA” följt av handlingens referensnummer i ”Referensnummer på tidigare handling” (fält 40).

r26:

”BILAGDA HANDLINGAR/CERTIFIKAT” (fält 44) används, blir
åtminstone något av dataattributen obligatoriskt.

r27:

Om ”SÄRSKILDA UPPLYSNINGARA (fält 44)” används, blir ”Särskilda
upplysningar” eller ”Text” under datagruppen ”SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR” obligatoriskt.

r35:

Villkoren 5 och 6 gäller endast om ”Transportsätt inrikes” (fält 26)
används.

r36:

Villkor 10 gäller endast om ”Transportsätt vid gränsen” (fält 25) används.

r41:

”Överenskommen förvaringsplats för godset”/”Kod för överenskommen
förvaringsplats”, ”Förvaringsplats enligt tillstånd” (fält 30) och ”Förvaringsplats underställd tullen” (fält 30) kan inte användas samtidigt.

r60:

När trafikanten använder stat. nr, måste denne ange detta med minst fyra
och högst åtta siffror.

r75:

”Export från EG” och ”Export från land” får inte användas samtidigt.

r79:

Endast TIDIGARE HANDLINGAR och BILAGDA HANDLINGAR/
CERTIFIKAT märkta ”C” i datareferensen ”TYP AV HANDLING” sänds
till bestämmelseorten med ett IE01.

r80:

Endast SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR märkta ”C” i datareferensen
sänds till bestämmelseorten med ett IE01.

r95:

När fält 3 inte används och mer än en varupost är deklarerad skall ”Antal
lastspecifikationer” (fält 4) vara ifyllt.
Denna regel skall tillämpas vid användning av lastspecifikationer på
papper, varvid följande gäller:
— Det obligatoriska dataattributet ”Avsändningsland” (fält 15a) i
datagruppen TRANSITERING skall anges som ”-”.
— Datagruppen VARUPOST och, i förekommande fall, underdatagrupperna ”HÄNVISNING TILL TIDIGARE HANDLINGAR”,
”BILAGDA HANDLINGAR/CERTIFIKAT” skall användas endast
en gång. De övriga datagrupperna under datagruppen ”VARUPOST”
får inte användas.
— Dataattributet ”Varubeskrivning” (fält 31) innehåller hänvisningar till
bifogade lastspecifikationer. ”Varubeskrivning SPR” innehåller språkkoden för dessa hänvisningar.
Hänvisningen har följande innehåll:
— Om ”Typ av deklaration” (fält 1) = ”T1”: ”Se lastspecifikation(er)”.
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— Om ”Typ av deklaration” (fält 1) = ”T2”: ”Se lastspecifikation(er)”.
— Om ”Typ av deklaration” (fält 1) = ”T-”: ”T1: Se lastspecifikation.. .-…”,
”T2: Se lastspecifikation. .. -. ..”,
— Dataattributet ”Varup nr” (fält 32) skall anges som ”--”.
— De övriga dataattributen i datagruppen ”VARUPOST” får inte
användas.
r100: Dataattributet används för att ange det språk som i första hand skall
användas för vidare kommunikation mellan den ekonomiska aktören vid
avgång och tullens system. Om den ekonomiska aktören inte använder
detta dataattribut, skall tullens system använda det språk som avgångstullkontoret brukar använda.
r105: ”Totala antalet kollin” skall vara lika med summan av alla ”Kollital” och
”Styck” samt värdet ”1” för bulk. Denna kontroll är inte möjlig, när
”Lastspecifikationer” (fält 4) används.
r143: Data i ett IE motsvarar alltid den aktuella (senaste) versionen av data för
en transitering. Det betyder att det innehåller data avseende den
(eventuellt) ändrade deklarationen och/eller efter eventuell kontroll
korrigerade data kompletterade med kontrollresultaten från avgångstullkontoret.
r150: Dataattributet ”Korrigerat värde” i datagruppen ”KONTROLLRESULTAT” är kopplat till varje dataattribut som kan bli föremål för kontroll och
därför måste det återge det ursprungliga meddelandets enskilda detaljer.
r155: Datagruppen ”KOD FÖR KÄNSLIGA VAROR” måste anges om
deklarationen omfattar känsliga varor.
r156: ”Känslig kvantitet” skall anges, när sändningen innehåller känsliga varor
(se även regel 155).
Koden ”Känsliga varor” är inte alltid obligatorisk när sändningen
innehåller känsliga varor. Om ett HS-nr (fält 33) på sexsiffrig nivå är
tillräckligt för att entydigt fastställa att det är en känslig vara, är koden för
känsliga varor inte obligatorisk. Om ett HS-nr (fält 33) på sexsiffrig nivå
inte är tillräckligt för att entydigt fastställa att det är en känslig vara, blir
koden för känsliga varor obligatorisk.
r160: Datagruppen ”KONTROLLRESULTAT” måste användas, om deklarationen lämnas med tillämpning av ett förenklat förfarande.
r165: Datagruppen ”UPPLYSNINGAR OM FÖRSEGLINGAR (fält D)” måste
användas om deklarationen inges med tillämpning av ett förenklat
förfarande och tillståndet för detta förfarande förutsätter att förseglingar
används.
r190: Om ”OMLASTNING” skett, måste antingen dataattributen ”Nytt transportmedels identitet” och ”Nytt transportmedels nationalitet” eller
dataattributet ”Nummer på ny container (fält 55)” användas, eller, där så
är tillämpligt, alla tre dataattributen.
r210: Med ett IE sänds till avgångstullkontoret relevanta uppgifter ur ett från
avgångstullkontoret mottaget ”Förhandsmeddelande om ankomst”, varvid
datagruppen ”RESULTAT AV KONTROLL” skall kopplas till varje
dataattribut.
r217: Alla uppgifter om händelser under transporten som omfattas av datagruppen ”HÄNDELSE” skall sändas till avgångstullkontoret. Endast de
uppgifter om händelser under transporten som omfattas av datagruppen
”OMLASTNING” och som markeras som ”Inte sänd tidigare” (jfr
markeringen ”Redan i det datoriserade transiteringssystemet” i ett
meddelande om ankomst eller ett nytt fält som skapats för detta ändamål
i transiteringsföljedokumentet) skall sändas till avgångstullkontoret.
r230: Attributet skall användas som en markering, med värdet ”0” (nej) eller ”1”
(ja).
r231: Värdet för detta attribut måste alltid vara ett av de 22 länderna i det
gemensamma transiteringsförfarandet med undantag av de 15 EG
länderna.
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r325: När dataattributet ”Förseglingar” anges i ”Förhandsmeddelandet om
ankomst” och/eller ”Underrättelse om ankomst” är ”Förseglingars skick”
obligatoriskt.
r355: Endast uppgifterna i de VARUPOST-datagrupper som innehåller avvikelser skall sändas tillbaka till avgångstullkontoret.
r470: IE15 medger användning av stat.nr på upp till åtta siffror (nationell
användning). Endast de sex första siffrorna (internationell användning)
skall dock sändas med IE01 till bestämmelseorten.
r700: Denna information är inte obligatorisk när en deklaration omfatar flera
varutyper som är förpackade på ett sådant sätt att det inte är möjligt att
bestämma bruttovikten för varje varutyp.
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AVDELNING III
IE-villkor (IE, informationsutbyte)
v1:

v2:

v5:

Om i ”Bestämmelseland” (fält 17a) i datagruppen TRANSITERING anges
ett ”land” enligt definitionen i denna konvention,
så

”Mottagare (fält 8)” = ”O”

annars

”Mottagare (fält 8)” = ”F”.

Om i ”Bestämmelseland” (ex fält 17a) i datagruppen VARUPOST anges
ett ”land” enligt definitionen i denna konvention,
så

”Mottagare (ex fält 8)” = ”O”

annars

”Mottagare (ex fält 8)” = ”F”.

Om första siffran i ”Transportsätt inrikes” (fält 26) = ”5” eller ”7”,
så

v6:

Om första siffran i ”Transportsätt inrikes (fält 26)” = ”2”, ”5” eller ”7”,
så

v10:

v15:

v30:

v35:

v45:

v50:

v55:

får ”Transportmedlets identitet vid avgång” (fält 18) inte
användas.

får ”Transportmedlets nationalitet vid avgång” (fält 18)
inte användas..

Om första siffran i ”Transportsätt vid gränsen” (fält 25) = ”2”, ”5” eller
”7”,
så

”Aktiva transportmedlets nationalitet vid gränspassage”
(fält 21) = ”F”

annars

”Aktiva transportmedlets nationalitet vid gränspassage”
(fält 21) = ”O”.

Om ”Kod för känsliga varor” används,
så

”Varunummer” (fält 33) = ”O”

annars

”Varunummer” (fält 33) = ”F”.

Om olika fördragslutande parter deklareras för avgång (fastställs genom
”avgångstullkontor” (fält C)) och bestämmelse (fastställs genom ”bestämmelsestullkontor” (fält 53)),
så

minst ett ”TRANSITTULLKONTOR” (fält 51) = ”O”

annars

”TRANSITTULLKONTOR” (fält 51) = ”F”.

Om ”Typ av deklaration (fält 1)” eller ”Typ av deklaration” (ex fält 1) =
”T2” och ”Avsändningsland” genom de två första tecknen i ”Referensnummer för AVGÅNGSTULLKONTOR” (fält C) fastställts att vara = ett
EFTA-land,
så

”TIDIGARE ADMINISTRATIV REFERENS” = ”O”

annars

”TIDIGARE ADMINISTRATIV REFERENS” = ”F”.

”Typ av deklaration” (fält 1) = ”T-”
så

”Typ av deklaration” (ex fält 1) = ”O”

annars

får ”Typ av deklaration” (ex fält 1) inte användas.

Om ”Identifieringsnummer för ekonomisk aktör” (fält 50) används,
så

är alla attribut för namn och adress (fält 50) = ”F” om
kända för systemet

annars

är alla dataattribut för namn och adress = ”O”.

Om ”Container” (fält 19) = ”1”
så

”CONTAINER” (fält 31) = ”O”

annars

”CONTAINER” (fält 31) = ”F”.
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v60:

Om ”Kollislag” (fält 31) anger ”BULK” (koderna ”VQ”, ”VG”, ”VL”,
”VY”, ”VR” eller ”VO” enligt UNECE rekommendation nr 21)
så

”Kollis märke och nummer” (fält 31) = ”F”

”Kolliantal” (fält 31): får inte användas
”Styckeantal” (fält 31): får inte användas
annars
så

Om ”Kollislag” (fält 31) anger ”Oemballerat” (koden
”NE” enligt UNECE rekommendation nr 21)
”Kollis märke och nummer” (fält 31) = ”F”
”Kolliantal” (fält 31): får inte användas
”Styckeantal” (fält 31) = ”O”

annars

”Kollis märke och nummer” (fält 31) = ”O”
”Kolliantal” (fält 31) = ”O”
”Styckeantal” (fält 31): får inte användas..

v75:

v85:

v86:

v90:

v95:

v99:

Om ”Särskilda upplysningar” (fält 44) = ”DG0” eller ”DG1”
så

”Export från EG” (fält 44) eller ”Export från land” (fält
44) = ”O”

annars

”Export från EG” (fält 44) och ”Export från land” (fält
44): får inte användas..

Om ”Kod för säkerhet” = ”0”, ”1”, ”4” eller ”9”
så

”REFERENS FÖR SÄKERHET” = ”O”

annars

”REFERENS FÖR SÄKERHET” = ”F”.

Om ”Kod för säkerhet” = ”0”, ”1”, ”4” eller ”9”
så

”Tillträdeskod” = ”O”

annars

”Tillträdeskod” = ”F”.

Om första tecknet i ”Kod för kontrollresultat” = ”B”
så

”Avvaktar uppklarande av avvikelser” = ”O”

annars

”Avvaktar uppklarande av avvikelser” = ”F”.

Om ”Antal lastspecifikationer” (fält 4) används
så

”Totalt antal kollin” (fält 6) = ”O”

annars

”Totalt antal kollin” (fält 6) = ”F”.

Om motsvarande fritextfält används,
så

dataattributet vars namn avslutas med ”SPR” (språk) =
”O”

annars

dataattributet vars namn avslutas med ”SPR” = ”F”.(Dataattributet för språket för de dataattribut som avser nam
och adress uttrycks med ”Namn och adress SPR”

v100: Om ”KONTROLLRESULTAT” (fäld D) används,
så

”Förvaringsplats enligt tillstånd” (fält 30)= ”F”
”Förvaringsplats underställd tullen” (fält 30): får inte
användas
”Kod för överenskommen förvaringsplats för godset” får
inte användas
”Överenskommen förvaringsplats för godset” (fält 30): får
inte användas

annars

”Förvaringsplats enligt tillstånd” (fält 30): får inte
användas
”Kod för förvaringsplats underställd tullen” = ”F”
”Förvaringsplats underställd tullen” (fält 30) = ”F”
”Överenskommen förvaringsplats för godset” (fält 30) =
”F”.
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v110: Om ”KONTROLLRESULTAT” (förenklat förfarande) används
så

”Identifieringsnummer för godkänd avsändare” = ”O”

annars

”Identifieringsnummer för godkänd avsändareekonomisk”
= ”F”.

v125: Om ”Annan referens för säkerhet” inte används
så

”Referensnummer för säkerhet” = ”O”

annars

”Referensnumer för säkerhet”: får inte användas.

v130: Om ”Referensnummer för säkerhet” inte används
så

”Annan referens för säkerhet” = ”O”

annars

”Annan referens för säkerhet”: får inte användas.

v135: Om endast ett avsändningsland deklareras
så

”Avsändningsland (fält 15a)” i datagruppen TRANSITERING = ”O”

”Avsändningsland (ex fält 15a)” i datagruppen VARUPOST: får inte
användas
annars

”Avsändningsland (fält 15a)” i datagruppen TRANSITERING: får inte användas”Avsändningsland (ex fält 15a)” i
datagruppen VARUPOST= ”O”.

v140: Om endast ett bestämmelseland deklareras
så

”Bestämmelseland (fält 17a)” i datagruppen TRANSITERING = ”O””Bestämmelseland (ex fält 17a)” i datagruppen VARUPOST: får inte användas

annars

”Bestämmelseland (fält 17a)” i datagruppen TRANSITERING: får inte användas
”Bestämmelseland (ex fält 17a)” i datagruppen VARUPOST = ”O”.

v185: Om första tecknet i ”Kod för kontrollresultat” = ”A” och andra tecknet i
”Kod för kontrollresultat (fält I)” = ”1” eller ”2”
så

”datagrupper och dataattribut som omfattas av villkor 185:
får inte användas”

annars

datagrupper.
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BILAGA 37/B
STRUKTURERADE MEDDELANDEN OCH DATAINNEHÅLL I IE (IE, INFORMATIONSUTBYTE)

AVDELNING I
EDI-transiteringsdeklarationens struktur och innehåll

Kapitel 1
EDI-transiteringsdeklarationens struktur
IA15. Deklarationsdata E_DEC_DAT
TRANSITERING
AVSÄNDARE (fält 2)
MOTTAGARE (fält 8)
VARUPOST
AVSÄNDARE (ex fält 2)
MOTTAGARE (ex fält 8)
CONTAINER (fält 31)
KOLLI (fält 31)
KOD FÖR KÄNSLIGA VAROR (fält 31)
TIDIGARE ADMINISTRATIV REFERENS
(fält 40)
BILAGDA HANDLINGAR/CERTIFIKAT (fält
44)
SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR (fält 44)

1×
1×
1×

O
F
V

99 999 ×

O

Regel 95

1×
1×

F
V

Regel 10
Regel 11
Villkor 2
Villkor 55

×
×
×
×

V
O
F
V

99 ×

F

99 ×

F

AVGÅNGSTULLKONTOR (fält C)

1×

O

HUVUDANSVARIG (fält 50)

1×

O

OMBUD (fält 50)

1×

F

TRANSITTULLKONTOR (fält 51)

9×

V

BESTÄMMELSETULLKONTOR (fält 53)

1×

O

GODKÄND MOTTAGARE (fält 53)

1×

F

Regel 15

KONTROLLRESULTAT (fält D)

1×

F

Regel 160

UPPLYSNINGAR OM FÖRSEGLINGAR (fält D)

1×

F

Regel 165

99 ×

O

9×

O

99 ×
99 ×
99 ×

V
F
F

FÖRSEGLINGS IDENTITET (fält D)
SÄKERHET
REFERENS FÖR SÄKERHET
GILTIGHETSBEGRÄNSNING I EG
GILTIGHETSBEGRÄNSNING UTANFÖR
EG

99
99
9
9

Regel 10
Regel 11
Villkor 1

TRANSITERING
LRN
Typ av deklaration (fält 1)
Antal lastspecifikationer (fält 4)
Totalt antal varuposter (fält 5)
Totalt antal kollin (fält 6)

O
O
F
O
V

an. .22
an. .5
n. .5
n. .5
n. .7

Avsändningsland (fält 15a)
Bestämmelseland (fält 17a)

V
V

a2
a2

Regel 155
Villkor 35

Villkor 30

Villkor 85

Regel 95
Villkor 95
Regel 105
Villkor 135
Villkor 140
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Transportmedlets identitet vid avgång (fält 18)

V

an. .27

Villkor 5
Regel 35

Transportmedlets identitet vid avgång SPR

V

a2

Villkor 99

Transportmedlets nationalitet vid avgång (fält 18)

V

a2

Container (fält 19)
Aktiva transportmedlets nationalitet vid gränspassagen (fält 21)

O
V

n1
a2

Villkor 6
Regel 35
Regel 230
Villkor 10
Regel 36

Aktiva transportmedlets identitet vid gränspassagen
(fält 21)
Aktiva transportmedlets identitet vid gränspassagen
SPR
Typ av aktivt transportmedel vid gränspassagen (fält
21)
Transportsätt vid gränsen (fält 25)
Transportsätt inrikes (fält 26)
Lastningsplats (fält 27)
Kod för överenskommen förvaringsplats för godset
(fält 30)

F

an. .31

V

a2

F

n. .2

F
F
F
V

n. .2
n. .2
an. .17
an. .17

Överenskommen förvaringsplats för godset (fält 30)

V

an. .35

Överenskommen förvaringsplats för godset SPR
Förvaringsplats enligt tillstånd (fält 30)

V
V

a2
an. .17

Förvaringsplats underställd tullen (fält 30)

V

an. .17

Sammanlagd bruttovikt (fält 35)
Språkkod för följedokumentet
Dialogspråkindikator vid avgång
Deklarationsdatum (fält 50)
Deklarationsort (fält 50)
Deklarationsort SPR

O
O
F
O
O
O

n. .11,3
a2
a2
n8
an. .35
a2

AVSÄNDARE
Namn (fält 2)
Adress (fält 2)
Land (fält 2)
Postnummer (fält 2)
Ort (fält 2)
Namn och adress SPR
Identifieringsnummer för avsändare (fält 2)

O
O
O
O
O
O
F

an.
an.
a2
an.
an.
a2
an.

.35
.35

MOTTAGARE
Namn (fält 8)
Adress (fält 8)
Land (fält 8)
Postnummer (fält 8)
Ort (fält 8)
Namn och adress SPR
Identifieringsnummer för mottagare (fält 8)

O
O
O
O
O
O
F

an.
an.
a2
an.
an.
a2
an.

.35
.35

VARUPOST
Typ av deklaration (ex fält 1)
Avsändningsland (ex fält 15a)
Bestämmelseland (ex fält 17a)
Varubeskrivning (fält 31)
Varubeskrivning SPR
Varup nr (fält 32)

V
V
V
O
O
O

an. .5
a2
a2
an. .140
a2
n. .5

Villkor 99

Villkor 100
Regel 41
Villkor 100
Regel 41
Villkor 99
Villkor 100
Regel 41
Villkor 100
Regel 41

Regel 100

.9
.35
.17

.9
.35
.17

Villkor 45
Villkor 135
Villkor 140

Regel 5
Regel 7
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Varukod (stat nr) (fält 33)

V

n. .8

Villkor 15
Regel 60
Regel 470
Regel 700

Bruttovikt (fält 35)

F

n. .11,3

Nettovikt (fält 38)

F

n. .11,3

AVSÄNDARE
Namn (ex fält 2)
Adress (ex fält 2)
Land (ex fält 2)
Postnummer (ex fält 2)
Ort (ex fält 2)
Namn och adress SPR
Identifieringsnummer för avsändare (ex fält 2)

O
O
O
O
O
O
F

an.
an.
a2
an.
an.
a2
an.

MOTTAGARE
Namn (ex fält 8)
Adress (ex fält 8)
Land (ex fält 8)
Postnummer (ex fält 8)
Ort (ex fält 8)
Namn och adress SPR
Identifieringsnummer för mottagare (ex fält 8)

O
O
O
O
O
O
F

an.
an.
a2
an.
an.
a2
an.

CONTAINER
Containernummer (fält 31)

O

an. .11

KOD FÖR KÄNSLIGA VAROR
Kod för känsliga varor (fält 31)
Känslig kvantitet (fält 31)

F
O

n. .2
n. .11,3

Regel 156

KOLLI
Kollis märke och nummer (fält 31)
Kollis märke och nummer SPR
Kollis slag (fält 31)
Kollis antal (fält 31)
Stycketal (fält 31)

V
V
O
V
V

an. .42
a2
a2
n. .5
n. .5

Villkor 60
Villkor 99

TIDIGARE HANDLINGAR
Typ av tidigare handlingar (fält 40)

O

an. .6

Referens till tidigare handlingar (fält 40)
Referens till tidigare handlingar SPR
Kompletterande upplysningar (fält 40)
Kompletterande upplysningar SPR

O
O
F
V

an. .20
a2
an. .26
a2

BILAGDA HANDLINGAR/CERTIFIKAT
Typ av handling (fält 44)

F

an3

Referens till handlingen (fält 44)
Referens till handlingen SPR
Kompletterande upplysningar (fält 44)
Kompletterande upplysningar SPR

F
V
F
V

an. .20
a2
an. .26
a2

SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR
Kod för särskilda upplysningar (fält 44)
Export från EG (fält 44)

F
V

an. .3
a1

Export från land (fält 44)

V

a2

Text (fält 44)

F

an. .70

.35
.35
.9
.35
.17

.35
.35
.9
.35
.17

Villkor 60
Villkor 60

Regel 20
Regel 79

Villkor 99

Regel 26
Regel 79
Villkor 99
Villkor 99
Regel 27

Villkor 75
Regel 75
Villkor 75
Regel 75
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Text SPR

V

a2

Villkor 99

Referensnummer (fält C)

O

an8

HUVUDANSVARIG
Identifieringsnummer för huvudansvarig (fält 50)
Namn (fält 50)
Adress (fält 50)
Land (fält 50)
Postnummer (fält 50)
Ort (fält 50)
Namn och adress SPR

V
V
V
V
V
V
V

an.
an.
an.
a2
an.
an.
a2

OMBUD
Namn (fält 50)
Ombuds ställning (fält 50)
Ombuds ställning SPR

O
F
V

an. .35
a. .35
a2

TRANSITTULLKONTOR
Referensnummer (fält 51)

O

an8

Referensnummer (fält 53)

O

an8

GODKÄND MOTTAGARE
Identifieringsnummer för godkänd mottagare (fält
53)

O

an. .17

KONTROLLRESULTAT
Kod för kontrollresultat (fält D)
Tidsfrist (fält D)

O
O

an2
n8

UPPLYSNINGAR OM FÖRSEGLINGAR
Antal förseglingar (fält D)
Förseglings identitet SPR

O
O

n. .4
a2

FÖRSEGLINGS IDENTITET
Förseglings identitet (fält D)

O

an. .20

SÄKERHET
Typ av säkerhet (fält 52)

O

n1

REFERENS FÖR SÄKERHET
Referensnummer (fält 52)
Annan referens för säkerhet (fält 52)
Tillträdeskod

V
V
V

an24
an. .35
an4

Villkor 125
Villkor 130
Villkor 86

GILTIGHETSBEGRÄNSNING I EG
Ej giltig för EG (fält 52)

O

n1

Regel 230

GILTIGHETSBEGRÄNSNING UTANFÖR EG
Ej giltig för andra födragsslutande parter (fält 52)

O

a2

Regel 231

AVGÅNGSTULLKONTOR

.17
.35
.35
.9
.35

Villkor
Villkor
Villkor
Villkor
Villkor
Villkor
Villkor

110
50
50
50
50
50
99

Villkor 99

BESTÄMMELSETULLKONTOR

Kapitel II
Uppgifter (data) i EDI-transiteringsdeklarationen
Uppgifter, som fylls i de olika fälten i enhetsdokumentet enligt bilagorna 37 och
38, skall, när formaliteterna fullgörs med användning av ADB-teknik, användas i
EDI-transiteringsdeklarationen tillsammans med eller, i förekommande fall,
ersatta av en kod.
Tilläggskoderna i bilaga 38a skall också användas.
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Uppgifterna i textform i fält 15 (Avsändningsland/exportland) och fält 17
(Bestämmelseland) i det administrativa enhetsdokumentet skall i EDI-transiteringsdeklarationen ersättas med tillämpliga koder.
Ytterligare uppgifter i EDI-transiteringsdeklarationen:
— LRN - lokalt referensnummer: ett på nationell nivå definierat och av
användaren i samförstånd med de behöriga myndigheterna tilldelat nummer
för identifiering av varje enskild deklaration.
— Överenskommen förvaringsplats för godset, förvaringsplats för godset enligt
tillstånd, plats underställd tullen: noggrann angivelse, där så är tillämpligt i
kodad form, av den plats där varorna kan undersökas.
— SPR: språkkod som anger på vilket språk berörda okodade uppgifter anges.
— Känsligt kvantitet: kvantiteten deklarerade känsliga varor enligt bilaga 52.
Uppgiften är erforderlig för kontroll av säkerhet och registrering.
— Kod för känsliga varor: i förekommande fall anges HS-numret med sex siffror
för känsliga varor enligt bilaga 52.
— En transiteringsgdeklaration som upprättas i enlighet med artikel 23f skall
innehålla följande uppgifter:
a)

uppgiften ”förenklat förfarande” i kodad form

b)

uppgift om vilka identifieringsåtgärder som vidtagits, och

c)

uppgift om den tidsfrist inom vilken varorna måste visas upp på
bestämmelsetullkontoret.
AVDELNING II

Struktur och innehåll i förhandsmeddelande om ankomst från avgångstullkontoret till bestämmelsetullkontoret

Kapitel I
Förhandsmeddelande om ankomst- struktur (AAR)
E01. Förhandsmeddelande om C_AAR_SND
TRANSITERING
AVSÄNDARE (fält 2)
MOTTAGARE (fält 8)
VARUPOST
AVSÄNDARE (ex fält 2)
MOTTAGARE (ex fält 8)
CONTAINER (fält 31)
KOLLI (fält 31)
KOD FÖR KÄNSLIGA VAROR (fält 31)
TIDIGARE HANDLINGAR (fält 40)
BILAGDA HANDLINGAR/CERTIFIKAT (fält
44)
SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR (fält 44)

1×
1×
1×

O
F
V

Regel 143
Regel 10
Regel 11
Villkor 1

99 999 ×

O

Regel 95

1×
1×

F
V

Regel 10
Regel 11
Villkor 2
Villkor 55

×
×
×
×
×

V
O
F
V
F

99 ×

F

AVGÅNGSTULLKONTOR (fält C)

1×

O

HUVUDANSVARIG (fält 50)

1×

O

BESTÄMMELSETULLKONTOR (fält 53)

1×

O

GODKÄND MOTTAGARE (fält 53)

1×

F

KONTROLLRESULTAT (fält D)

1×

O

UPPLYSNINGAR OM FÖRSEGLINGAR (fält D)

1×

F

99 ×

O

FÖRSEGLINGS IDENTITET (fält D)

99
99
9
9
99

Regel 155
Villkor 35

Regel 15
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TRANSITERING
MRN

O

an.18

Typ of deklaration (fält 1)
Antal lastspecifikationer (fält 4)
Totalt antal varuposter (fält 5)
Totalt antal kollin (fält 6)
Avsändningsland (fält 15a)
Bestämmelsesland (fält 17a)
Transportmedels identitet vid avgång (fält 18)

O
F
O
V
V
V
V

an. .5
n. .5
n. .5
n. .7
a2
a2
an. .27

Transportmedels identitet vid avgång SPR
Transportmedels nationalitet vid avgång (fält 18)

V
V

a2
a2

Container (fält 19)Container (Feld 19)
Omdestinering förbjuden
Datum för godtagande av deklarationen
Utfärdandedatum
Sammanlagd bruttovikt (fält 35)
Språkkod för följedokumentet

O
O
O
O
O
O

n1
n1
n8
n8
n. .11,3
a2

AVSÄNDARE
Namn (fält 2)
Adress (fält 2)
Land (fält 2)
Postnummer (fält 2)
Ort (fält 2)
Namn och adress SPR
Identifieringsnummer för avsändare (fält 2)

O
O
O
O
O
O
F

an.
an.
a2
an.
an.
a2
an.

MOTTAGARE
Namn (fält 8)
Adress (fält 8)
Land (fält 8)
Postnummer (fält 8)

O
O
O
O

an. .35
an. .35
a2
an. .9

Ort (fält 8)
Namn och adress SPR
Identifieringsnummer för mottagare (fält 8)

O
O
F

an. .35
a2
an. .17

VARUPOST
Typ av deklaration (ex fält 1)
Avsändningsland (ex fält 15a)
Bestämmelseland (ex fält 17a)
Varubeskrivning (fält 31)
Varubeskrivning SPR
Varup nr (fält 32)

V
V
V
O
O
O

an. .5
a2
a2
an. .140
a2
n. .5

Varukod (stat nr) (fält 33)

V

n. .6

Bruttovikt (fält 35)
Nettovikt (fält 38)

F
F

n. .11,3
n. .11,3

AVSÄNDARE
Namn (ex fält 2)
Adress (ex fält 2)
Land (ex fält 2)
Postnummer (ex fält 2)
Ort (ex fält 2)
Namn och adress SPR

O
O
O
O
O
O

an.
an.
a2
an.
an.
a2

Regel 95
Villkor 95
Villkor 135
Villkor 140
Villkor 5
Regel 35
Villkor 99
Villkor 6
Regel 35
Regel 230
Regel 230

.35
.35
.9
.35
.17

.35
.35
.9
.35

Villkor 45
Villkor 135
Villkor 140

Regel 5
Regel 7
Villkor 15
Regel 470
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Identifieringsnummer för avsändare (ex fält 2)

F

an. .17

Namn (ex fält 8)

O

an. .35

Adress (ex fält 8)
Land (ex fält 8)
Postnummer (ex fält 8)
Ort (ex fält 8)
Namn och adress SPR
Identifieringsnummer för mottagare (ex fält 8)

O

an. .35

O
O
O
O
F

a2
an. .9
an. .35
a2
an. .17

CONTAINER
Containernummer (fält 31)

O

an. .11

KOD FÖR KÄNSLIGA VAROR
Kod för känsliga varor (fält 31)
Känslig kvanitet (fält 31)

F
R

n. .2
n. .11,3

Regel 156

KOLLI
Kollis märke och nummer (fält 31)
Kollis märke och nummer SPR
Kollis slag (fält 31)
Kollis antal (fält 31)
Stycketal (fält 31)

V
V
O
V
V

an. .42
a2
a2
n. .5
n. .5

Villkor 60
Villkor 99

TIDIGARE HANDLINGAR
Typ av tidigare handlingar (fält 40)

O

an. .6

MOTTAGARE

Referens till tidigare handlingar (fält 40)
Referens till tidigare handlingar SPR
Kompletterande upplysningar (fält 40)
Kompletterande upplysningar SPR
BILAGDA HANDLINGAR/CERTIFIKAT
Typ av handlingar (fält 44)
Referens till handlingen (fält 44)
Referens till handlingen SPR
Kompletterande upplysningar (fält 44)
Kompletterande upplysningar SPR

O
O
F
V

an. .20
a2
an. .26
a2

F
F
V
F
V

an. .3
an. .20
a2
an. .26
a2

SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR
Kod för särskilda upplysningar (fält 44)
Export från EG (fält 44)

O
V

an. .3
a1

Export från land (fält 44)

V

a2

AVGÅNGSTULLKONTOR
Referensnummer (fält C)

O

an8

HUVUDANSVARIG
Identifieringsnummer för huvudsansvarig (fält 50)
Namn (fält 50)
Adress (fält 50)
Land (fält 50)
Postnummer (fält 50)
Ort (fält 50)
Namn och adress SPR

F
O
O
O
O
O
O

an.
an.
an.
a2
an.
an.
a2

BESTÄMMELSETULLKONTOR
Referensnummer (fält 53)

O

an8

.17
.35
.35
.9
.35

Villkor 60
Villkor 60

Regel 20
Regel 79

Villkor 99
Regel 26
Regel 79
Villkor 99
Villkor 99

Regel 80
Villkor 75
Regel 75
Villkor 75
Regel 75
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GODKÄND MOTTAGARE
Identifieringsnummer för godkänd mottagare (fält
53)

O

an. .17

KONTROLLRESULTAT
Kod för kontrollresultat (fält D)
Tidsfrist (fält D)

O
O

an2
n8

UPPLYSNINGAR OM FÖRSEGLINGAR
Antal förseglingar (fält D)

O

n. .4

FÖRSEGLINGS IDENTITET
Förseglings identitet (fält D)
Förseglings identitet SPR

O
O

an. .20
a2

Kapitel II
Uppgifter (data) i förhandsmeddelande om ankomst

Förhandsmeddelandet om ankomst skall grundas på uppgifter hämtade från en (av
den ekonomiske aktören och/eller tullen ändrad) transiteringsdeklaration enligt
avdelning I, kompletterad med följande uppgifter:
— Omdestinering förbjuden: attributet skall användas som en markering, med
värdet ”0” (nej) eller ”1” (ja).
— Datum för godtagande av deklarationen: datumet för avgångstullkontorets
godtagande av deklarationen.
— Utfärdandedatum: datumet för avgångstullkontorets utfärdande av förhandsmeddelandet om ankomst.
— Transiteringsreferensnummer — MRN (Movement Reference Number)

Fält

Innehåll

Typ av fält

Exempel

1

De två sista siffrorna för det
år då transiteringen formellt
godtas (ÅÅ)

Numerisk,
2 tecken

97

2

Landskoden för det land där
transiteringen inleds (ISO
alfa 2-landskoden)

Alfabetisk,
2 tecken

IT

3

Unikt identifieringsnummer
för transiteringen, per år och
land

Alfanumerisk,
13 tecken

9876AB8890123

4

Kontrollsiffra

Numerisk,
1 tecken

5

Fälten 1 och 2 skall fyllas i enligt ovan.
I fält 3 skall en kod för transiteringen fyllas i. De nationella förvaltningarna
avgör hur detta fält skall användas, men varje transitering som behandlas
under ett visst år i ett visst land måste ha ett unikt nummer. Nationella
förvaltningar som vill införliva tullkontorreferensnumret i transiteringsreferensnumret (MRN) fär använda de första sex tecknen i detta fält för
tullkontorets nationella nummer.
I fält 4 skall ett värde som är en kontrollsiffra för hela transiteringsreferensnumret fyllas i. Detta gör det möjligt att upptäcka fel när hela transiteringsreferensnumret matas in.
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AVDELNING III
Meddelande från bestämmelsetullkontoret till avgångstullkontoret om ankomst - struktur och innehåll

Kapitel I
Meddelande om ankomst - struktur

IE06. Meddelande om ankomst C_ARR_ADV
TRANSITERING

1×

O

BESTÄMMELSETULLKONTOR

1×

O

AVGÅNGSTULLIKONTOR

1×

O

TRANSTIERING
MRN

O

an18

Ankomstdatum

O

n8

O

an8

O

an8

BESTÄMMELSETULLKONTOR
Referensnummer
AVGÅNGSTULLKONTOR
Referensnummer

Kapitel II
Uppgifter (data) i meddelandet om ankomst
— MRN: transiteringsreferensnummer i enlighet med avdelning II i bilaga 37/B.
— Ankomstdatum: ange datum för varornas ankomst till bestämmelsetullkontoret.
— Referensnummer: tullkontorreferensnumret, strukturerad i enlighet med
bilaga 38/A.
AVDELNING IV
Meddelande från bestämmelsetullkontoret till avgångstullkontoret om kontrollresultat - struktur och innehåll

Kapitel I
Meddelande om kontrollresultat - struktur
IE18. Kontrollresultat (typ A eller B) C_DES_CON
TRANSITERING
KONTROLLRESULTAT
VARUPOST
CONTAINER (fält 31)
KOLLI (fält 31)
KOD FÖR KÄNSLIGA VAROR (fält 31)
BILAGDA HANDLINGAR/CERTIFIKAT (fält
44)

1x
1x
99 999 x
99
99
9
99

O
O
V

Villkor 185
Regel 355
Villkor 185
Villkor 185
Villkor 185
Villkor 185

x
x
x
x

V
V
V
V

RESULTAT AV KONTROLL

1x

V

Villkor 185
Regel 210

HÄNDELSE UNDER TRANSPORTEN

9x

F

Regel 217
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HÄNDELSE

1x

F

OMLASTNING

1x

F

NY CONTAINER
INFORMATION OM NY FÖRSEGLING (fält
F)
FÖRSEGLINGS IDENTITET (fält F)
BESTÄMMELSETULLKONTOR
AVGÅNGSTULLKONTOR

99 x

F

1x

F

99 x
1x
1x

O
O
O

TRANSITERING
MRN
Undersökning inledd på bestämmelseorten

O
V

an18
n1

Totalt antal varuposter (fält 5)
Totalt antal kollin (fält 6)
Transportmedels identitet vid avgång (fält 18)
Transportmedels identitet vid avgång SPR
Transportmedels nationalitet vid avång (fält 18)
Sammanlagd bruttovikt (fält 35)

V
V
V
V
V
V

n. .5
n. .7
an. .27
a2
a2
n. .11,3

KONTROLLRESULTAT
Kontrolldatum (fält I)
Kod för kontrollresultat (fält I)
Förseglingar utan anmärkning

O
O
F

n8
an2
n1

Avvaktar uppklarande av avvikelser

V

n1

VARUPOST
Varubeskrivning (fält 31)
Varubeskrivning SPR
Varup nr (fält 32)
Varukod (stat nr) (fält 33)
Bruttovikt (fält 35)
Nettovikt (fält 38)

F
V
O
V
F
F

an. .140
a2
n. .5
n. .6
n. .11,3
n. .11,3

CONTAINER
Containernummer (fält 31)

O

an. .11

KOD FÖR KÄNSLIGA VAROR
Kod för känsliga varor (fält 31)
Känslig kvantitet (fält 31)

F
O

n. .2
n. .11,3

V
V
O
V
V

an. .42
a2
a2
n. .5
n. .5

F
F
V
F
V

an3
an. .20
a2
an. .26
a2

O
O

an. .35
a2

KOLLI
Kollis märke och nummer (fält 31)
Kollis märke och nummer SPR
Kollis slag (fält 31)
Kollis antal (fält 31)
Stycketal (fält 31)
BILAGDA HANDLINGAR/CERTIFIKAT
Typ av handlingar (fält 44)
Referens för handlingar (fält 44)
Referens för dokument SPR
Kompletterande upplysningar (fält 44)
Kompletterande upplysningar SPR
HÄNDELSE UNDER TRANSPORT
Plats
Plats SPR

Villkor 185
Regel 230
Villkor 185
Villkor 185
Villkor 185
Villkor 99
Villkor 185
Villkor 185

Regel 230
Regel 325
Villkor 90
Regel 230

Villkor 99
Villkor 15

Villkor 60
Villkor 99
Villkor 60
Villkor 60
Regel 26

Villkor 99
Villkor 99
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Land

O

a2

Markering av händelse

O

n1

Upplysningar om händelse (fält 56)
Upplysningar om händelse SPR
Påteckningsdatum (fält G)
Påtecknande myndighet (fält G)
Påtecknande myndighet SPR
Påteckningsort (fält G)
Påteckningsort SPR
Påteckningsort (fält G)

F

an. .350

V
F
F
V
F
V
F

a2
n8
an. .35
a2
an. .35
a2
a2

OMLASTNING
Nytt transportmedels identitet (fält 55)
Nytt transportmedels identitet SPR
Nytt transportmedels nationalitet (fält 55)
Antal nya förseglingar (fält 55)
Ny förseglings identitet (fält 55)
Påteckningsdatum (fält F)
Påtecknande myndighet (fält F)
Påtecknande myndighet SPR
Påteckningsort (fält F)
Påteckningsort SPR
Påteckningsland (fält F)

F
V
F
F
F
F
F
V
F
V
F

an.
a2
a2
n4
an.
n8
an.
a2
an.
a2
a2

NY CONTAINER
Nummer på ny container (fält 55)

F

an. .11

INFORMATION OM NY FÖRSEGLING
Nummer på ny försegling (fält F)

O

n. .4

NY FÖRSEGLINGS IDENTITET
Ny förseglings identitet (fält F)
Ny förseglings identitet SPR

O
O

an. .20
a2

RESULTAT AV KONTROLL
Kontrollindikator
Beskrivning
Beskrivning SPR
Korrigerat värde

O
F
V
F

an2
an. .140
a2
xxx

BESTÄMMELSETULLKONTOR
Referensnummer

O

an8

AVGÅNGSTULLKONTOR
Referensnummer

O

an8

HÄNDELSE
Regel 230

.27

— Kod för kontrollresultat enligt bilaga 38/A
— Kontrolltidpunkt (fält 1)
— Förseglingar utan anmärkning

Regel 190
Villkor 99
Regel 190

Villkor 99
.35

Meddelandet om kontrollresultat skall grunda sig på uppgifterna i ett förhandsmeddelande om ankomst enligt kapitel II i avdelning II.

— Avvaktar uppklarande av avvikelser

Villkor 22

.35

Uppgifter (data) i meddelandet om kontrollresultat

— Undersökning inledd på bestämmelseorten

Villkor 99

.20

Kapitel II

Följande tilläggsuppgifter skall föras in:

Villkor 99

Villkor 99

Regel 190

Villkor 99
Regel 150
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— Händelse under transporten: Ange plats och land där händelsen äger rum.
— Markering av händelse
— Upplysningar om händelse (fält 56)
— Upplysningar om händelse SPR
— Påteckningsdatum (fält G)
— Påtecknande myndighet (fält G)
— Påtecknande myndighet SPR
— Påteckningsort (fält G)
— Påteckningsort SPR
— Påteckningsland (fält G)
— Nytt transportmedels identitet (fält 55)
— Nytt transportmedels identitet SPR
— Nytt transportmedels nationalitet (fält 55)
— Antal nya förseglingar (fält F)
— Ny förseglings identitet (fält F)
— Ny förseglings identitet SPR
— Påteckningsdatum (fält F)
— Påtecknande myndighet (fält F)
— Påtecknande myndighet SPR
— Påteckningsort (fält F)
— Påteckningsort SPR
— Påteckningsland (fält F)
— Nummer på ny container (fält 55)
— Kontrollindikator
— Beskrivning
— Beskrivning SPR
— Korrigerat värde
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BILAGA 37/C
!M16
TILLÄGGSKODER FÖR DET DATORISERADE TRANSITERINGSSYSTEMET

LANDKOD (LND)
Fält

1

Innehåll

ISO alfa 2 landkod

Typ av fält

Exempel

Alfabetisk 2

IT

ISO alfa 2 landkoden enligt ISO — (se bilaga 38).
TULLKONTORSREFERENSNUMMER
Fält

Innehåll

Typ av fält

Exempel

1

Kod för det land tullkontoret
hör till (se LND)

Alfabetisk 2

IT

2

Tullkontorets nationella nummer

Alfanumerisk 6

0830AB

Fält 1 skall fyllas i enligt ovan.
Fält 2 skall fyllas i fritt med en alfanumerisk kod på 6 tecken. Dessa 6 tecken gör
det möjligt för de nationella förvaltningarna att vid behov rangordna tullkontoren.
VARUKOD (STAT NR)
Fält

1

Innehåll

HS6

Typ av fält

Exempel

Numerisk 6
(vänsterställt)

010290

Harmoniserade systemet är en världsomspännande standard vad avser de sex
första siffrorna (HS6). Varukoden kan utökas till 8 siffror för nationellt bruk, men
endast HS6-koder skall användas mellan länderna.
KOD FÖR KÄNSLIGA VAROR
Fält

Innehåll

Typ av fält

Exempel

1

Tilläggskod för känsliga varor

Numerisk 2

12

Denna kod används som en utökning av HS6, när HS6 inte är tillräckligt för att
ange att en vara är känslig. I sådana fall skall varje känslig vara som omfattas av
en HS6-kod anges med löpande numrering.
KOD FÖR KONTROLLRESULTAT
Fält

Innehåll

Typ av fält

Exempel

1

Typ av kontrollresultat

Alfabetisk 1

A eller B

2

Kontrollresultatkod

Numerisk 1

se nedan
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Kontrollresultat

Vid avgångstullkontoret

Vid bestämmelsetullkontoret

Konform

Typ

Kod

A

1

Ansedd som konform

A

2

Förenklat förfarande

A

3

Konform

A

1

Ansedd som konform

A

2

Mindre oregelmässighet utan åtgärd

A

4

Avgifter debiterade

A

5

Ej konform

B

1

Typ av fält

Exempel

Alfanumerisk

2B

KOD FÖR KONTROLLINDIKATOR
Fält

Innehåll

1

Kontrollindikator

Kontrollindikatorn anger de avvikelser som upptäckts på bestämmelsetullkontoret.
Handlingar/certifikat ej uppvisade

NP

Avvikelser (fel attribut)

DI

Ny uppgift införd

NE

Annat

OT

KOD FÖR SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR
DG0

Export från ett EFTA-land underkastad restriktioner, eller export från
”EG” underkastad restriktioner.

DG1

Export från ”ett EFTA-land” underkastad tullar, eller export från
”EG” underkastad tullar.

DG2

EXPORT

Ytterligare koder för särskilda upplysningar kan även anges på nationell nivå.
SPRÅKKOD
ISO Alfa 2 koder in enlighet med ISO-639: 1988 skall tillämpas.
TYP AV SÄKERHETSKOD
Förutom de koder för säkerhet enligt bilaga 38 skall följande koder tillämpas:
0 Säkerhet krävs inte (endast gemenskapstransitering).
9 Individuell säkerhet som kan användas för flera transiteringar.
KOD FÖR DOKUMENT/MEDDELANDEN (numeriska koder från FN:s register
från 1997 för elektronisk datautväxling för förvaltning, handel och transport
(Edifact): kodförteckning för dataelement 1001, kod för document/meddelanden)
2

Intyg om överensstämmelse

3

Kvalitetsintyg

18
235

Varucertifikat A.TR.1
Containerlista
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271

Packsedel

325

Proformafaktura

380

Handelsfaktura

703

Speditörsfraktsedel

704

Huvudkonossement

705

Konossement

714

Speditörskonossement

722

Följesedel SMGS

730

Vägtransportfraktsedel

740

Flygfraktsedel

741

Huvudflygfraktsedel

750

Leveransavi (postpaket)

760

Dokument för kombination av olika transportsätt/kombitransport
(generiskt)

785

Manifest

787

Bordereau

820

T-dokument

821

T1-dokument

822

T2-dokument

823

Kontrollexemplar T5

825

T2L-dokument

830

Exportdeklaration

851

Sundhetscertifikat

852

Hälsointyg

853

Veterinärintyg

861

Ursprungsintyg

862

Ursprungsdeklaration

864

Ursprungsintyg för förmånsbehandling

865

GSP-certifikat

911

Importlicens

933

Lastdeklaration (ankomst)

941

Emargotillstånd

951

TIF-formulär

952

TIR-carnet

954

Varucertifikat EUR 1

955

ATA-carnet

+

zzz Annat

KOD FÖR KOLLITYP (Rekommendation nr 21 av FN:s ekonomiska kommission
för Europa (UNECE)/Rev. 1 — augusti 1994)
Aerosol

AE

Ampull, oskyddad

AM

Ampull, skyddad

AP

Sprejflaska

AT

Påse (bag)

BG

Bal, komprimerad

BL
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Bal, icke-komprimerad

BN

Glasbehållare, oskyddad (ballon)

BF

Glasbehållare, skyddad (ballon)

BP

Stänger

BR

Tunna

BA

Stänger, i bunt

BZ

Korg

BK

Ölback

CB

Låda

BI

Brädor

BD

Brädor, i bunt

BY

Bobin

BB

Omslag

BT

Flaska, oskyddad, cylindrisk

BO

Flaska, oskyddad, kupig

BS

Flaska, skyddad, cylindrisk

BQ

Flaska, skyddad, kupig

BV

Flaskhäck, flaskställ

BC

Ask

BX

Hink

BJ

Bulkvara, till vätska förtätad gas (onormal temperatur/tryck)

VQ

Bulkvara, gas (1 031 millibar och 15 °C)

VG

Bulkvara, flytande

VL

Bulkvara, fasta, små partiklar (pulver)

VY

Bulkvara, fasta, granulära partiklar (korn)

VR

Bulkvara, fasta, stora partiklar (noduler)

VO

Bunt (bunch)

BH

Bunt (bundle)

BE

Stort fat

BU

Bur

CG

Burk, rektangulär

CA

Burk, cylindrisk

CX

Behållare

CI

Segelduk

CZ

Damejeanne, oskyddad

CO

Damejeanne, skyddad

CP

Kartong

CT
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Låda

CS

Fat (cask)

CK

Kista (chest)

CH

Mjölkkanna

CC

Kista (coffer)

CF

Kista (coffin)

CJ

Rulle (coil)

CL

Komprimerbar tub

TD

Överdrag (cover)

CV

Häck

CR

Flätkorg (creel)

CE

Bägare (cup)

CU

Vals, rulle (cylinder)

CY

Damejeanne, oskyddad

DJ

Damejeanne, skyddad

DP

Fat (drum)

DR

Hölje (envelope)

EN

Filmblock (filmpack)

FP

Fat (firkin)

FI

Glaskolv (flask)

FL

Förvaringsbox (footlocker)

FO

Ram (frame)

FR

Spjällåda (framed crate)

FD

Fruktlåda

FC

Gasbehållare (gas bottle)

GB

Balkar (girder)

GI

Balkar i bunt

GZ

Korg (hamper)

HR

Fat (hogshead)

HG

Tackor

IN

Tackor i bunt

IZ

Burk (jar)

JR

Dunk, rektangulär

JC

Dunk, cylindrisk

JY

Kanna (jug)

JG

Jutesäck (jutebag)

JT

Kagge

KG
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Stockar

LG

Stockar i bunt

LZ

Mjölback (milk crate)

MC

Fodrad påse

MB

Fodrad säck

MS

Matta

MT

Tändsticksask

MX

Sats (nest)

NS

Nät

NT

Förpackning (package)

PK

Klumpförsändelse (packet)

PA

Hink (pail)

PL

Paket

PC

Rör

PI

Rör i bunt

PZ

Kanna (pitcher)

PH

Plankor

PN

Plankor i bunt

PZ

Plattor

PG

Plattor i bunt

PY

Burk (pot)

PT

Påse (pouch)

PO

Fruktnät (rednet)

RT

Rullar (reel)

RL

Ring

RG

Stänger

RD

Stänger i bunt

RZ

Rulle

RO

Liten påse (sachet)

SH

Säck

SA

Sjökista (sea-chest)

SE

Platt spjällåda (shallow crate)

SC

Plåt (sheet)

ST

Plåt (sheetmetal)

SM

Plåt i buntar

SZ

Krympförpackning

SW

Öppen spjällåda

SK

1993R2454 — SV — 01.07.2000 — 003.001 — 620
!M16
Mellanläggspapper (slipsheet)

SL

Spindel (spindle)

SD

Resväska

SU

Tank, rektangulär

TK

Tank, cylindrisk

TY

Telåda

TC

Konservburk

TN

Spjällåda (tray)

PU

Spjällåda (tray pack)

PU

Koffert

TR

Knippe (truss)

TS

Balja (tub)

TB

Rör

TU

Komprimerbar tub (tube, collapsible)

TD

Rör i bunt

TZ

Tunna (tun)

TO

Oförpackade varor

NE

Vakuumförpackade varor

VP

Kar (vat)

VA

Medecinflaska (vial)

VI

Korgflätad flaska (wickerbottle)

WB
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BILAGA 38
KODER SOM SKALL ANVÄNDAS PÅ BLANKETTERNA (1) "M8 (2) 3

Fält 1: Deklaration
Första delfältet
Följande symboler är tillämpliga:
EX:

— Deklaration för export från gemenskapens tullområde (utom vid
handel med EFTA).
— Deklaration för avsändning av icke-gemenskapsvaror i samband
med handel mellan två medlemsstater.

IM:

— Deklaration som hänför varor som har importerats till gemenskapens tullområde till något tullförfarande (utom vid handel
med EFTA).
— Deklaration som hänför icke-gemenskapsvaror till ett tullförfarande på bestämmelseorten i samband med handel mellan två
medlemsstater (utom vid handel med EFTA).

EU:

— Deklaration för export till ett EFTA-land.
— Deklaration för import från ett EFTA-land.

COM:

— Deklaration avseende gemenskapsvaror som är föremål för
särskilda åtgärder under övergångsperioden efter anslutningen
av nya medlemsstater.
— Deklaration som hänför förfinansierade varor till ett tullager eller
en frizon.
— Deklaration som hänför gemenskapsvaror till ett tullager.

!M1
— Deklaration av gemenskapsvaror i samband med handel mellan
delar av gemenskapens tullområde i vilka bestämmelserna i
direktiv 77/388/EEG är tillämpliga och delar av området i vilka
dessa bestämmelser inte tillämpas, eller i samband med handel
mellan delar av området där dessa bestämmelser inte tillämpas
!B
Andra delfältet
Följande koder är tillämpliga:
0:

Övergång till fri omsättning.
Denna kod skall inte användas för varor som återimporteras efter
temporär export (se kod 6).

1:

Permanent export.
Denna kod skall inte användas för återexport efter temporär
import (se kod 3).

2:

Temporär export.

3:

Återexport.
Denna kod skall inte användas för temporär export (se kod 2).
Den kan endast tillämpas på varor som tidigare importerats
temporärt eller varor som tidigare importerats för att hänföras till
ett tullagerförfarande.

4:

Övergång till fri konsumtion.
Denna kod skall inte användas för återimport (se kod 6).

5:
(1 )
(2 )

Temporär import.
I denna bilaga omfattar orden export, återexport, import och återimport även
avsändning, vidaresändning, införande och förnyat införande.
Med beteckningen EFTA i denna bilaga avses inte bara EFTA-länderna utan även andra
avtalsslutande parter i ”Konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande” och
”Konventionen om förenkling av formaliteterna vid handel med varor”, med undantag
för gemenskapen.
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6:

Återimport.
Denna kod är endast tillämplig på varor som tidigare exporterats
temporärt.

7:

Hänförande till tullager, inbegripet placering av varor i andra lokaler
under tullens kontroll.

9:

Bearbetning under tullkontoll och andra förfaranden.

Tredje delfältet
!M13
Detta delfält skall endast fyllas i om blanketten skall användas för förfaranden för
gemenskapstransitering eller som ett dokument som bevisar varornas gemenskapsstatus.
Följande koder skall användas:
T1:

Varor som transporteras enligt förfarandet för extern gemenskapstransitering.

T2:

Varor som transporteras enligt förfarandet för intern gemenskapstransitering enligt artikel 165 i kodexen, utom i de fall som avses i
artikel 311 c.

T2F:

Varor som transporteras enligt förfarandet för intern gemenskapstransitering, enligt artikel 311 c.

T:

Blandade sändningar av minst två av följande typer av varor:
— Varor som transporteras enligt förfarandet för extern gemenskapstransitering.
— Varor som transporteras enligt förfarandet för intern gemenskapstransitering enligt artikel 165 i kodexen, utom i de fall som
avses i artikel 311 c.
— Varor som transporteras enligt förfarandet för intern gemenskapstransitering, enligt artikel 311 c.

T2L:

Ett dokument som bevisar varornas gemenskapsstatus.

T2LF:

Ett dokument som bevisar gemenskapsstatus för varor, som sänds till
eller från en del av gemenskapens tullområde, där direktiv
77/388/EEG inte tillämpas.

!B
Fält 10: Första bestämmelseland
!M8
Bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 1172/95 (1), särskilt de i artikel 9.1, är
tillämpliga.
!B
Fält 11: Handelsland
!M8
Bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 1172/95 (1), särskilt de i artikel 9.1, är
tillämpliga.
!B
Fält 15a: Avsändningsland/exportkod
!M8
Bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 1172/95 (1), särskilt de i artikel 9.1, är
tillämpliga.

(1 )

EGT nr L 118, 25.5.1995, s. 10.
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Fält 15b: Avsändningsregion/exportkod
Koder som skall antas av medlemsstaterna.
Fält 17a: Kod för bestämmelselandet
!M8
Bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 1172/95 (1), särskilt de i artikel 9.1, är
tillämpliga.
!B
Fält 17b: Kod för bestämmelseregion
Kod som skall antas av medlemsstaterna.
Fält 18: Transportmedlets nationalitet vid avsändning/ankomst
Koderna för fält 15a är tillämpliga.
Fält 19: Container
Följande koder skall tillämpas:
0:

Varor som inte transporteras i containrar.

1:

Varor som transporteras i containrar.

Fält 20: Leveransvillkor
De koder och uppgifter som skall införas efter tillämplighet i de första två
delfälten av detta fält är följande:

Första delfältet

Betydelse

Andra delfältet

Kod för incoterm

Incotermer - ICC/ECE

Ställe att specificera

EXW

Ex works

fabrikens adress

FCA

Free carrier

… angiven plats

FAS

Free alongside ship

angiven avsändningshamn

FOB

Free on board

angiven avsändningshamn

CFR

Cost and freight (C&F)

angiven bestämmelsehamn

CIF

Cost, insurance and freight

angiven bestämmelsehamn

CPT

Carriage paid to

angiven bestämmelseplats

CIP

Cost insurance freight
paid to

angiven bestämmelseplats

DAF

Delivered at frontier

angiven leveransort vid gränsen

DES

Delivered ex-ship

angiven bestämmelsehamn

DEQ

Delivered ex-quay

tull betald … angiven hamn

DDU

Delivered duty unpaid

angiven ort i importlandet

DDP

Delivered duty paid

angiven leveransort i importlandet

XXX

Andra leveransvillkor än
de som anges ovan

utförlig beskrivning av leveransvillkoren ges i avtalet

Medlemsstaterna får begära att följande uppgifter anges i tredje delfältet:
(1 )

EGT nr L 118, 25.5.1995, s. 10.
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1_

Ort belägen i den berörda medlemsstatens territorium.

2_

Ort belägen i en annan medlemsstats territorium.

3_

Andra (ort belägen utanför gemenskapen).

Fält 21: Nationalitet för det aktiva transportmedlet som överskrider gränsen
Koderna för fält 15a är tillämpliga.
Fält 22: Fakturans valuta
!M14
Faktureringsvalutan skall anges med valutakoden enligt ISO alfa-3 (ISO 4217).
Medlemsstaterna får dock fortsätta att använda de tresiffriga koder enligt
geonomenklaturen som antagits i enlighet med artikel 9 i rådets förordning (EG)
nr 1172/95 (1).
!B
Fält 24: Arten av transaktionen
En förteckning över tillämpliga koder anges nedan.
De medlemsstater som behöver denna information skall använda de ensiffriga
koder som anges i spalt A (utom kod 9, om så är tillämpligt). Denna siffra skall
anges på fältets vänstra sida. Medlemsstaterna får också föreskriva att en andra
siffra från spalt B införs till fältets högra sida.
!M7

Kolumn A

Kolumn B

Fast köp/försäljning (2)
Leverans för försäljning efter godkännande eller efter provning i
konsignation eller genom förmedlande av en kommissionär
Byteshandel (ersättning in natura)
Personliga inköp av resenärer
Finansiell leasing (3)

Transaktioner som omfattar faktisk
eller avsedd överföring av äganderätten mot ersättning (finansiell
eller på annat sätt) (utom de transaktioner som anges under 2, 7 eller
8) (1) (2) (3)

1.
2.

2.

Returnering av varor efter registrering av den ursprungliga transaktionen enligt kod 1 (4). Kostnadsfri ersättning av varor (4)

1.
2.
3.

Returförsändelser av varor
Byte av returnerade varor
Byte (t.ex. enligt garanti) av varor
som inte returneras

3.

Transaktioner (inte temporära) som
innefattar överföring av äganderätt,
men utan ersättning (finansiell
eller annan)

1.

Varor som levererats enligt biståndsprogram, delvis eller helt
genomförda eller finansierade av
Europeiska gemenskapen
Andra allmänna statliga hjälpsändningar
Andra hjälpsändningar (privatpersoner, icke-statliga organisationer)
Annat

1.

3.
4.
5.

2.
3.
4.
4.

(1 )

Verksamhet avseende bearbetning
enligt avtal (5) eller reparationer (6)
(utom de transaktioner som anges
under 7)

EGT L 118, 25.5.1995, s. 10.

1.
2.
3.

Bearbetning enligt avtal
Reparationer och underhåll mot
betalning
Reparationer och underhåll, kostnadsfritt
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Kolumn A

5.

6.

Kolumn B

Verksamhet efter bearbetning enligt avtal (5) eller reparationer (6)
(utom de transaktioner som anges
under 7)

1.
2.

Transaktioner som inte omfattar
överföring av äganderätt, t.ex. uthyrning, lån, operationell leasing (7) eller annan tillfällig användning (8), utom bearbetning enligt avtal eller reparationer (leverans eller returnering)

1.

Hyra, lån, operationell leasing

2.

Andra varor för tillfällig användning

7.

Verksamhet enligt gemensamma
försvarsprojekt eller andra gemensamma mellanstatliga produktionsprogram (t.ex. Airbus)

8.

Leverans av byggmaterial och utrustning för arbeten som är en del
av ett allmänt byggnads- eller
anläggningsavtal (9)

9.

Andra transaktioner

3.

Bearbetning enligt avtal
Reparationer och underhåll mot
betalning
Reparationer och underhåll, kostnadsfritt

(1) Denna punkt omfattar de flesta export- och importtransaktioner, dvs. transaktioner för

(2 )
(3 )

(4 )
(5 )
(6 )
(7 )
(8 )
(9 )

vilka
— äganderätten överförs från bosatt person till en icke bosatt eller vice versa, och
— betalning eller ersättning (in natura) har gjorts eller skall ske.
Det bör noteras att denna punkt också gäller varor som skickas mellan två enheter i
samma företag eller företagsgrupp eller från/till distributionscenter, om inte ingen
betalning eller annan typ av ersättning sker för dessa varusändningar (i dessa fall skall
transaktionen omfattas av punkt 3).
Inbegripet reservdelar och andra utbytesvaror mot betalning.
Inbegripet finansiell leasing: Hyran beräknas på ett sådant sätt att den täcker hela eller så
gott som hela värdet på varorna. Risken och förmånen av äganderätten överförs till
leasingtagaren. Vid utgången av avtalet blir leasingtagaren den rättsliga ägaren till
varorna.
Returnering eller byte av varor som ursprungligen har angivits under punkterna 3-9 i
kolumn A bör anges under de motsvarande punkterna.
Bearbetningsverksamhet (under tullkontroll eller ej) bör anges under punkterna 4 och 5 i
kolumn A. Bearbetningsverksamhet på förädlarens egen bekostnad omfattas inte av
dessa punkter. Den bör registreras under punkt 1 i kolumn A.
Reparationer medför ett återställande av varorna till deras ursprungliga funktion. Detta
får innefatta viss ombyggnad eller förbättringar.
Operationell leasing: Andra leasingavtal än finansiell leasing (se not 3).
Denna punkt omfattar varor som exporteras/importeras i avsikt att senare återimporteras/återexporteras utan att en förändring av äganderätten sker.
De transaktioner som anges under punkt 8 i kolumn A innefattar varor som inte
faktureras särskilt, utan för vilka en enda faktura utfärdas omfattande det sammanlagda
värdet av arbetena. Om så inte är fallet, bör transaktionerna anges under punkt 1.

!B
Fält 25: Transportsätt vid gränsen
Förteckning över tillämpliga koder ges nedan:
A_

Ensiffrig kod (obligatorisk)

B_

Tvåsiffrig kod (andra siffran frivillig)

A

B

Beskrivning

1

10

Sjötransport

12

Järnvägsvagn på sjögående fartyg
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A

B

Beskrivning

16

Motordrivet fordon på sjögående fartyg

17

Släpvagn eller påhängsvagn på sjögående fartyg

18

Fartyg för inre vattenvägar på sjögående fartyg

20

Järnvägstransport

23

Motordrivet fordon på järnvägsvagn

3

30

Landsvägstransport

4

40

Flygtransport

5

50

Postförsändelser

7

70

Fasta transportinstallationer

8

80

Transporter på inre vattenvägar

9

90

Egen framdrivning

2

Fält 26: Transportsätt inom landet
De för fält 25 angivna koderna är tillämpliga.
Fält 27: Lastnings-/lossningsplats
Kodererna skall antas av medlemsstaterna.
Fält 28: Finansiella uppgifter och bankuppgifter
Koderna skall antas av medlemsstaterna.
Fält 29: Utförsel/införselkontor
I avvaktan på en harmonisering på gemenskapsnivå skall koderna antas av
medlemsstaterna. Användning av koder i stället för ord är frivillig för medlemsstaterna.
Fält 33: Varukod

!M5
Första delfältet (åtta siffror)
Fylls i i enlighet med Kombinerade nomenklaturen.
Andra delfältet (två tecken)
Fylls i i enlighet med Taric-numret (två tecken för tillämpningen av särskilda
gemenskapsåtgärder avseende formaliteter som skall genomföras vid bestämmelseorten).
Tredje delfältet (fyra tecken)
Fylls i i enlighet med Taric-numret (första tilläggsnumret)
Fjärde delfältet (fyra tecken)
Fylls i i enlighet med Taric-numret (andra tilläggsnumret)
Fe m t e d e l f ä l t e t ( f y r a t e c k e n )
Koder som skall antas av de berörda medlemsstaterna.
!B
Fält 34a: Kod för ursprungslandet
Koderna angivna för fält 15a är tillämpliga.
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Fält 34b: Kod för ursprungs-/framställningsregionen
Koderna skall antas av medlemsstaterna.
!M3
Ruta 36: (SIC! Fält 36:) Förmånsbehandling
De tillämpliga koderna anges nedan
1)

Ensiffrig kod

Kod

Tullförfarande

0

Inget av de följande fallen.

1

Normalt tullförfarande (inget förmånsbehandlingsintyg)

2

Allmänna preferenssystemet för utvecklingsländer (GSP)

3

Andra tullförmåner (EUR.1, ATR (a)eller motsvarande dokument)

!M13
!M3

!M13
!B

(a) När detta används för att fastställa ursprungsstatus.

!M3
2)

Tvåsiffrig kod

Kod

Tullförfarande

00

Inget av följande

10

Tullbefrielse

15

Tullbefrielse med särskilda ändamål

18

Tullbefrielse med intyg om produktens särskilda karaktär

20

Tullkvot (1)

23

Tullkvot med särskilda ändamål (1)

25

Tullkvot med intyg om produktens särskilda karaktär (1)

28

Tullkvot efter passiv förädling (1)

40

Särskilda ändamål till följd av Gemensamma tulltaxan

50

Intyg om produktens särskilda karaktär.

99

Tullbefrielse i enlighet med gemenskapslagstiftningen eller bestämmelser enligt avtal om tullunion som ingåtts av gemenskapen.

!M13
!B

(1) När den begärda tullkvoten ör förbrukad kan medlemsstaterna tillåta begäran att gälla
för andra gällande preferenser.

Fält 37: Förfarande vid import/export
A. F ö r s t a d e l f ä l t e t
De koder som skall anges i detta delfält bygger på de koder som anges i det
andra delfältet i fält 1.
Dessa är fyrsiffriga koder, sammansatta av en tvåsiffrig kod för det begärda
förfarandet, följd av en andra tvåsiffrig kod för det föregående förfarandet.
En förteckning över tvåsiffriga koder anges nedan.
”Föregående förfarande” avser det förfarande som varorna hänfördes till
innan de hänfördes till det begärda förfarandet.
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Det bör noteras att, om det föregående förfarandet är ett tullagerförfarande
eller temporär import, eller om varorna har kommit från en frizon, bör den
relevanta koden endast användas om varorna inte har hänförts till ett
tullförfarande med ekonomisk verkan (aktiv förädling, passiv förädling eller
bearbetning under tullkontroll).
Till exempel:
Återexport av varor som har importerats enligt tullförfarandet om aktiv
förädling (system om tillfälligt upphävande) och följaktligen hänförts till
tullagerförfarandet = 3151 (inte 3171).
Första transaktion = 5100, andra transaktion = 7151, återexport = 3151.
Om tidigare temporärt exporterade varor återimporteras, skall deras införsel
enligt en av de ovan nämnda tillfälligt upphävda förfarandena på samma sätt
anses som enkel import enligt det förfarandet. ”Återimportaspekten” skall
endast anges om varorna övergår till fri omsättning.
Till exempel:
Övergång till fri konsumtion med samtidig övergång till fri omsättning av
varor som har exporterats enligt tullförfarandet för passiv förädling och
hänförs till ett tullagerförfarande vid återimporten = 6121 (inte 6171.)
(Första transaktion: Temporär export för passiv förädling = 2100, andra
transaktion: Lagring i ett tullager = 7121, tredje transaktion: Övergång till fri
konsumtion + övergång till fri omsättning = 6121).
Förteckning över förfaranden för kodningsändamål
(Två av dessa grundelement skall kombineras för att bilda en fyrsiffrig kod.)
01

Fri omsättning av varor som samtidigt återsänds i samband med
handel mellan delar av gemenskapens tullområde i vilka
bestämmelserna i rådets direktiv 77/388/EEG (1) är tillämpliga
och delar av det territorium i vilket dessa bestämmelser inte är
tillämpliga, eller i samband med handel mellan delar av det
territorium där dessa bestämmelser inte är tillämpliga.
Fri omsättning av varor som samtidigt återsänds i samband med
handel mellan gemenskapen och furstendömet Andorra (2) och
mellan gemenskapen och republiken San Marino (3) .

02

Fri omsättning med avseende på tillämpning av förfarandet om
aktiv förädling (restitutionssystemet) (4) .

05

Fri omsättning med samtidigt hänförande till ett förfarande om
annan aktiv förädling än det förfarande som avses enligt koderna
02 och 51.

07

Fri omsättning med samtidigt hänförande till ett tullagerförfarande (inbegripet lagring i andra lokaler under fiskal kontroll).

08 a)

Varor som övergått till fri omsättning enligt förfarandet för aktiv
förädling (restitutionssystemet) i en annan medlemsstat.
"C1 (4) 3.

10

Permanent export/avsändning.

21

Temporär export under ett annat tullförfarande för passiv
förädling (5) än det som omnämns under kod 25.

22

Temporär export under ett annat förfarande för passiv förädling
än dem som omnämns under kod 21 eller kod 25.

23

Temporär export för returnering i oförändrat skick.

24 a)

Varor som tidigare hänförts till tullförfarandet för passiv
förädling i en annan medlemsstat.

31

Återexport.

!M2

!B

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )

EGT nr L 145, 13.6.1977, s. 1.
Rådets beslut 90/680/EEG (EGT nr L 374, 31.12.1990, s. 13).
Rådets beslut 92/561/EEG (EGT nr L 359, 9.12.1992, s. 13).
Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 19 oktober 1992 artikel 114.b (se även
3
punkt 2b) "C1
Förordning (EEG nr 2913/92 artikel 114.1 a) (se även punkt 2 a).

1993R2454 — SV — 01.07.2000 — 003.001 — 629
!B
40

Övergång till fri konsumtion med samtidig övergång till fri
omsättning av varor som inte är föremål för avgiftsfri leverans.

41

Övergång till fri konsumtion med samtidig övergång till fri
omsättning i samband med förfarandet för aktiv förädling
(restitutionssystemet).

42

Övergång till fri konsumtion med samtidig övergång till fri
omsättning av varor som är föremål för avgiftsfri leverans.

43

Övergång till fri konsumtion med samtidig övergång till fri
omsättning i samband med genomförandet av särskilda åtgärder i
samband med betalningen av ett belopp under övergångsperioden
efter anslutningen av nya medlemsstater.

44 a)

Varor som övergår till fri konsumtion och fri omsättning enligt
förfarandet för aktiv förädling (restitutionssystemet) i en annan
medlemsstat. (1) .

45

Delvis övergång till fri konsumtion med samtidig övergång till fri
omsättning och till ett tullagerförfarande (inbegripet lagring i
andra lokaler under fiskal kontroll).

46

Fri omsättning enligt förfarandet för aktiv förädling (restitutionssystemet) i ett tullager. (1)

47

Fri omsättning enligt förfarandet för aktiv förädling (restitutionssystemet) i en frizon eller ett frilager.

49

Övergång till fri konsumtion av gemenskapsvaror i samband med
handel mellan delar av gemenskapens tullområde i vilka
bestämmelserna i direktiv 77/388/EEG är tillämpliga och delar
av det området i vilka dessa bestämmelser inte är tillämpliga,
eller i samband med handel mellan delar av det området där dessa
bestämmelser inte är tillämpliga.
Övergång till fri konsumtion av varor i handeln mellan gemenskapen och furstendömet Andorra och mellan gemenskapen och
republiken San Marino.

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

51

Förfarande för aktiv förädling (systemet med tillfälligt upphävande) (2) .

52

Annat förfarande för aktiv förädling än de som anges enligt
koderna 02 och 51.

53

Import enligt det temporära importförfarandet.

54 a)

Varor hänförda eller erhållna enligt förfarandet för aktiv
förädling (systemet med tillfälligt upphävande) (1) genomfört i
en annan medlemsstat (och som där inte har övergått till fri
omsättning).

55

Förfarande för aktiv förädling (systemet med tillfälligt upphävande) (3) i ett tullager.

56

Förfarande för aktiv förädling (systemet med tillfälligt upphävande) i en frizon eller ett frilager.

57

Överföring av varor eller produkter enligt systemet med aktiv
förädling med användning av systemet med tillfälligt upphävande (4) .

61

Återimport med samtidig övergång till fri omsättning och fri
konsumtion av varor som inte är föremål för avgiftsfri leverans.

62

Återinförande övergång till fri konsumtion i samband med handel
mellan delar av gemenskapens tullområde i vilka bestämmelserna
i direktiv 77/388/EEG är tillämpliga och delar av det område i
vilka dessa bestämmelser inte är tillämpliga, eller i samband med

Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 19 oktober 1992 artikel 114.b (se även
punkt 2b)
Förordning (EEG nr 2913/92 artikel 114.1 a) (se även punkt 2 a).
Förordning (EEG) nr 2913/92, artikel 114.1 a, se också punkt 2 a.
Kommissionens förordning (EEG) nr 3710/92 (EGT nr L 378, 23.12.1992, s. 9)
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handel mellan delar av det område, där dessa bestämmelser inte
är tilllämpliga.
Återinförande med övergång till fri konsumtion i handeln mellan
gemenskapen och furstendömet Andorra och mellan gemenskapen och republiken San Marino.
63

Återimport med samtidig övergång till fri omsättning och fri
konsumtion av varor som är föremål för avgiftsfri leverans.

65

Återimport med samtidig övergång till fri omsättning och
hänförandet till ett annat förfarande för aktiv förädling än de
som anges enligt koderna 02 och 51.

67

Återimport med samtidig övergång till fri omsättning och
hänförande till ett tullagerförfarande (inbegripet lagring i andra
lokaler under fiskal kontroll).

71

Tullagerförfarande inbegripet lagring i andra lokaler under
tullkontroll.

72

Tullager för nationella varor (inbegripet lagring i andra lokaler
under fiskal kontroll).

73

Tullager för gemenskapsvaror (inbegripet lagring i andra lokaler
under fiskal kontroll).

76

Lagring i ett exporttullager eller en frizon med förskottsbetalning
av exportbidrag för produkter eller varor, avsedda för export utan
ytterligare bearbetning (1) .

77

Lagring i tullager av bearbetade varor och varor som erhållits
från grundprodukter i avsikt att exporteras med förskottsbetalning av exportbidrag (2) .

78

Frizon utom i det fall som avses i kod 76.

91

Hänförande till förfarandet till bearbetning under tullkontroll.

92

Varor lagrade eller erhållna genom bearbetning under tullkontroll
i en annan medlemsstat (och som där inte övergått till fri
omsättning).

93

Förstöring (under tullkontroll).

94

Permanent användning under tullkontroll (användning för särskilda ändamål).

95

Leveranser för fartygs- eller flyplanslager.

96

Leveranser genom tullfria och skattefria butiker vid hamnar och
flygplatser.

Anm. Koden 00 används för att ange att inget tidigare förfarande har tilllämpats (dvs. endast som tredje och fjärde siffra).
a)

Dessa koder kan inte användas som de första två siffrorna av
förfarandekoden, utan endast för att ange det tidigare förfarandet,
t.ex. 4054 = övergång till fri omsättning och fri konsumtion av
varor som tidigare hänförts till förfarandet för aktiv förädling systemet med tillfälligt upphävande i en annan medlemsstat.

B. A n d r a d e l f ä l t e t
I avvaktan på harmonisering på gemenskapsnivå skall koderna (upp till tre
tecken) antas av medlemsstaterna.
Fält 47: Beräkning av avgifter
Första spalten: Typ av avgift

(1 )
(2 )

Rådets förordning (EEG) nr 565/80 av den 4 mars 1980 om förskottsbetalning av
exportbidrag avseende jordbruksvaror, — artikel 5.2 (EGT nr L 62, 7.3.1980, s. 5).
Förordning (EEG) nr 565/80 — artikel 4.2.
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I avvaktan på harmonisering på gemenskapsnivå skall koderna antas av
medlemsstaterna.
Sista spalten: Betalningsmetod
De tillämpliga koderna, efter medlemsstaternas eget val, anges nedan.
A:

Omedelbar betalning, kontant eller motsvarande.

B:

Kontant betalning.

C:

Betalning med korsad check (banköverföring).

D:

Annan betalning (t.ex. direkt belastning av tullombudets transaktionskonto).

E:

Uppskjuten eller senare betalning.

F:

Uppskjuten betalning — tullkredit eller motsvarande nationellt
system.

G:

Uppskjuten betalning — mervärdeskattesystem (artikel 23, sjätte
mervärdeskattedirektivet).

H:

Varor som importerats på en mervärdeskatteregistrerad mottagares
vägnar (anstånd på mottagarens konto).

J:

Betalning genom postförvaltningen (postförsändelser) eller annan
offentlig inrättning.

K:

Acciskredit eller gottgörelse.

L:

Säkerhet eller garanterad betalning.

M:

Säkerhet inbegripet kontantdeposition.

N:

Enskild kontantdeposition.

P:

Från tullagombudets transaktionskonto.

Q:

Från ett anståndskonto.

R:

Säkerhet.

S:

Enskild säkerhet.

T:

Säkerhet på tullombudets konto.

U:

Säkerhet på den berörda personens konto — permanent tillstånd.

V:

Från affärsmannens säkerhet — enskilt tillstånd.

O:

Säkerhet hos Interventionsorganet.

W:

Agentens allmänna förbindelse.

X:

Affärsmannens allmänna förbindelse.

Y:

Vanlig förbindelse.

Z:

Åtagande.

Fält 49: Identifiering av tullagret
Ange bokstaven för identifiering av typen av tullager i enlighet med beskrivningarna i artikel 504, följd av det identifieringsnummer som fastställts av
medlemsstaten vid utfärdandet av tillståndet.
Fält 51: Avsedda transiteringskontor (och länder)
Uppgift om länder
Förteckning över tillämpliga koder anges nedan.
B eller BE: Belgien
DK:

Danmark

D eller DE:Tyskland
EL eller GR:Grekland
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ES:

Spanien

FR:

Frankrike

IRL eller IE:Irland
IT:

Italien

LU:

Luxemburg

NL:

Nederländerna

PT:

Portugal

GB:

Storbritannien

A eller AT: Österrike
FI:

Finland

NO:

Norge

SE:

Sverige

CH:

Schweiz

IS:

Island

CZ:

Tjeckien

HU:

Ungern

PL:

Polen

SK:

Slovakien

SM:

San Marino

AD:

Andorra

!M8

!M10

!B
Fält 52: Säkerhet
Typ av säkerhet
Förteckningen över tillämpliga koder anges nedan.

Typ av säkerhet

Kod

Andra anmärkningar

Ingen säkerhet behövs för gemenskapstransitering (Förordning
(EEG) nr 2913/92, artikel 95)

0

Nummer på intyget om befrielse
från att ställa säkerhet

Samlad säkerhet

1

— Säkerhetens nummer
— Garantitullkontor

Enskild säkerhet

2

Säkerhet i form av kontant deposition

3

Fast säkerhet

4

Säkerhet enligt artikel 467

5

Befrielse från att ställa säkerhet
(Förordning (EEG) nr 2913/92, artikel 94)

6

Ingen säkerhet behövs för vissa
offentliga organ

8
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Uppgift om länder
De koder som har angetts för fält 51 är tillämpliga.
Fält 53 Bestämmelsetullkontor (och land)
De koder som har angetts för fält 51 är tillämpliga.
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BILAGA 38 a
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BILAGA 38 b
1.

Vid tillämpningen av artikel 290a skall tullmyndigheterna vid det tullkontor
där en deklaration för övergång till fri omsättning för färska bananer lämnas
fastställa nettomassan på grundval av prov från förpackningsenheterna som
tas för varje förpackningstyp och ursprungsland.

2.

De förpackningsenheter som skall vägas skall vara representativa för
deklarationen. De skall minst omfatta de mängder som anges nedan.

Antal förpackningsenheter som deklarationerna avser (per förpackningstyp och
ursprungsland)

Antal förpackningsenheter som skall
undersökas

— Högst 400

5

— 401 till 700

7

— 701 till 1 000

10

— 1 001 till 2000

13

— Fler än 2 000

15

Om alla sändningar omfattas av en enda tulldeklaration kan tullmyndigheterna beräkna nettomassan på grundval av ett prov som omfattar minst 15
förpackningsenheter (av samma förpackningstyp och från samma ursprungsland), under förutsättning att misstanke om bedrägeri inte föreligger.
Nettomassan skall fastställas enlig följande:
— Efter det att minst en förpackningsenhet öppnats skall förpackningens
massa beräknas.
— Massan för en förpackning skall användas för alla förpackningar av
samma typ och dras av från den fastställda massan för alla vägda
kartonger.
— Den genomsnittliga massan per förpackningsenhet, som fastställs
utifrån det undersökta provets fastställda massa, skall användas som
grundval för beräkningen av nettomassan för de bananer som omfattas
av deklarationen.
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BILAGA 42
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BILAGA 42 a
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BILAGA 42 b
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BILAGA 43
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BILAGA 44
ANMÄRKNINGAR
(införs i häftet med T2M-formulär)

I.

Allmänt

1.

T2M-formulär används för att bevisa att produkter från havsfiske som fångas
av ett gemenskapsfiskefartyg utanför ett lands eller territoriums territorialvattten som inte tillhör gemenskapens tullområde och varor som framställs
av sådana produkter genom beredning ombord på detta fartyg, ett annat
gemenskapsfiskefartyg, eller ett gemenskapsfiskefartyg har status som
gemenskapsvaror när dessa produkter eller varor förs in i gemenskapens
tullområde.

2.

Med gemenskapsfiskefartyg avses fartyg som är registrerade och anmälda
för registrering i en del av en medlemsstats territorium som tillhör
gemenskapens tullområde, som seglar under en medlemsstats flagg, som
fångar produkter från havsfiske och som i förekommande fall bearbetar
dessa produkter ombord. Med gemenskapsfiskefartyg avses fartyg som är
registrerade eller anmälda för registrering på samma sätt och som endast
bearbetar produkter ombord.

3.

Detta häfte innehåller tio formulär, vart och ett bestående av ett original och
en kopia. Kopiorna får inte avlägsnas ur häftet.

4.

Häftet skall alltid på begäran visas upp för tullmyndigheterna.

5.

Häftet skall återlämnas till det tullkontor som har utfärdat det när det fartyg
för vilket häftet gäller inte längre uppfyller de fastställda villkoren, när
samtliga formulär i häftet har använts eller när dess giltighetstid har löpt ut.

II.

Verifiering av T2M-formulär

6.

Formulären skall fyllas i på maskin eller läsligt för hand. I det senare fallet
skall de fyllas i med bläck och med tryckbokstäver. Inga raderingar eller
ändringar får förekomma. Rättelser skall göras genom att de felaktiga
uppgifter stryks och de önskade uppgifterna tillfogas i förekommande fall.
Den person som har undertecknat den deklaration som innehåller ändringen
skall skriva sina initialer intill ändringen.

7.

Fälten 1—3 på formuläret skall fyllas i av den berörda personen på det språk
på vilket formuläret är tryckt. Fälten 4—12 skall fyllas i på något av
gemenskapens officiella språk.

8.

T2M-formulärens giltighet bestyrks genom en påteckning i fält A på alla
original och kopior vilken görs av den myndighet som är ansvarig för
registreringen av det gemenskapsfiskefartyg för vilket häftet utfärdas.
Formulären är giltiga två år räknat från den dag som anges på sida 2 av
häftets omslag.

III.

Användning av T2M-formulär

9.

Kaptenen på gemenskapsfiskefartyget skall fylla i fälten 4, 5 och/eller 6, 7, 8
och fylla i och underteckna deklarationen i fält 9 på originalet och kopian av
ett formulär
— varje gång fiskeprodukter eller varor som framställts genom beredning
av sådana produkter ombord landas i en hamn inom gemenskapens
tullområde eller i en annan hamn från vilken produkterna eller varorna
sänds till gemenskapens tullområde,
— varje gång de nämnda produkterna eller varorna lastas om till ett annat
gemenskapsfiskefartyg, eller till ett gemenskapsfabriksfartyg, ombord
på vilket produkterna bearbetas, eller till ett annat fartyg, som utan att
bearbeta produkterna eller varorna transporterar dem antingen direkt till
en hamn inom gemenskapens tullområde eller till en annan hamn från
vilken de sänds till gemenskapens tullområde. I detta fall skall kaptenen
på gemenskapsfiskefartyget och kaptenen på det fartyg till vilket
omlastningen sker fylla i och underteckna fält 10 på originalet och
kopian.

10.

I förekommande skall kaptenen på det fartyg till vilket produkterna har
lastats om från ett gemenskapsfiskefartyg för bearbetning ombord fylla i
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fälten 6, 7 och 8 och fylla i och underteckna deklarationen i fält 11 på
originalet.
— varje gång varor som framställts genom bearbetningen ombord landas i
en hamn inom gemenskapens tullområde eller i en annan hamn från
vilken varorna sänds till gemenskapens tullområde,
— varje gång de nämnda varorna lastas om på ett annat fartyg som
transporterar dem utan att bearbeta dem antingen direkt till en hamn
inom gemenskapens tullområde eller till en annan hamn från vilken de
sänds till gemenskapens tullområde. I detta fall skall kaptenen på det
fartyg där bearbetningen sker och kaptenen på det fartyg till vilket
omlastningen sker fylla i och underteckna fält 12 på originalet.
11.

Om produkterna eller varorna transporteras till ett land eller territorium
utanför gemenskapens tullområde innan de tranporteras till gemenskapens
tullområde skall fält 13 på formuläret fyllas i och undertecknas av
tullmyndigheterna i landet eller territoriet i fråga. Om vissa partier av
produkterna eller varorna inte transporteras till gemenskapens tullområde
skall namn, slag, bruttovikt och vilken behandling produkterna eller varorna
skall hänföras till anges i fältet ”Anmärkningar” på formuläret.

12.

Originalet av T2M-formuläret skall åtfölja produkterna eller varorna vid
omlastning och vid sändning till gemenskapens tullområde.

IV.

Användning av utdrag ur T2M-formulär
Om produkterna eller varorna transporteras till ett land eller territorium
utanför gemenskapens tullområde, för att senare sändas i delade sändningar
till gemenskapens tullområde skall följande gälla:

13.

Ett antal T2M-originalformulär som motsvarar antalet delsändningar skall
tas ut ur häftet för det fiskefartyg från vilket de nämnda produkterna eller
varorna kommer och förses med påteckningen ”Utdrag” med tydliga
bokstäver och med en hänvisning till det ursprungliga T2M-dokumentet.
De kopior av utdragen som blir kvar i häftet skall förses med samma
påteckningar.

14.

För varje delsändning skall
— fälten 4, 5 och/eller 6, 7 och 8 i utdraget ur T2M-formuläret fyllas i med
uppgift om vilka mängder av produkterna eller varorna som sändningen
omfattar,
— fält 13 i originalet av utdraget fylla i, stämplas och undertecknas av
tullmyndigheterna i landet eller territoriet i fråga,
— i fältet ”Anmärkningar” i det ursprungliga T2M-formuläret anges
kollinas antal och slag, bruttovikten och vilken behandling varorna skall
hänföras till samt utdragets nummer,
— utdraget åtfölja sändningen av produkterna eller varorna.

15.

När samtliga produkter eller varor som omfattas av det ursprungliga
T2M-formuläret har sänts till gemenskapens tullområde skall fält 13 i
formuläret fyllas i, stämplas och undertecknas av tullmyndigheterna i landet
eller territoriet i fråga. Detta formulär skall sändas till det tullkontor som
utfärdat T2M-häftet. Om vissa partier av produkterna eller varorna inte har
sänts till gemenskapens tullområde skall deras antal, namn, bruttovikt och
vilken behandling de skall hänföras till anges i fältet ”Anmärkningar” på
formuläret.

V.

Granskning av T2M-formulär

16.

Alla T2M-formulär, både original och utdrag, skall uppvisas för det
tullkontor där de produkter eller varor som formuläret omfattar förts in i
gemenskapens tullområde. Om produkterna eller varorna införs genom ett
transitförfarande som börjat utanför gemenskapens tullområde skall
formulären dock uppvisas för bestämmelsetullkontoret för förfarandet.
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BILAGA 45
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BILAGA 45/A
FÖLJEDOKUMENT

Kapitel I
Förlaga till följedokument
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Kapitel II
Förklarande anmärkningar till och uppgifter (data) i följedokumentet
Följedokumentet skall skrivas ut med uppgifterna i den slutliga (av den
ekonomiske aktören och/eller tullen ändrade) transiteringsdeklarationen som
grund och kompletteras med följande uppgifter:
— MRN (transiteringsreferensnummer) enligt avdelning II i bilaga 37/B.
— Fält 3:
— Första delfältet: serienumret på det aktuella utskrivna bladet.
— Andra delfältet: totalt antal utskrivna blad (inklusive varupostförteckning).
— Skall inte användas när det bara är en post.
— I utrymmet till höger om fält 8: namn på och adress till det tullkontor till
vilket ett returexemplaret av följedokumentet skall återsändas.
— Fält 53: en asterisk, om omdestination av transporten till ett annat
bestämmelsetullkontor är förbjuden.
— Fält C:
— Avgångstullkontorets namn.
— Avgångstullkontorets referensnummer.
— Datum för godtagande av transiteringsdeklarationen.
— I förekommande fall, godkänd avsändares namn och tillståndsnummer.
— Fält D:
— Kontrollresultat.
— I förekommande fall ”Omdestination förbjuden”.
— I förekommande fall ”Föreskriven färdväg”
Följande möjligheter finns för utskrift av följedokumentet:
1.

Om det deklarerade bestämmelsetullkontoret är anslutet till det datoriserade
transiteringssystemet och inga lastspecifikationer används, skall utskrift av
följedokumentet ske enligt följande:
— Utskrift av endast blad A (Följedokument).

2.

Om det deklarerade bestämmelsetullkontoret är anslutet till det datoriserade
transiteringssystemet och lastspecifikationer används, skall utskrift av
följedokumentet ske enligt följande:
— Utskrift av blad A (Följedokument).
— Utskrift av blad B (Returexemplar).

3.

Om det deklarerade bestämmelsetullkontoret inte är anslutet till det
datoriserade transiteringssystemet skall, oavsett om lastspecifikationer
används eller inte, utskrift av följedokumentet ske enligt följande:
— Utskrift av blad A (Följedokument).
— Utskrift av blad B (Returexemplar).

Följande möjligheter finns för återsändande av kontrollresultat från bestämmelsetullkontoret till avgångstullkontoret:
1.

Det faktiska bestämmelsetullkontoret är det som deklarerats och är anslutet
till det datoriserade transiteringssystemet:
— Om lastspecifikationer inte används, skall kontrollresultatet sändas till
avgångstullkontoret med ett elektroniskt meddelande (IE18).
— Om lastspecifikationer används, skall kontrollresultatet sändas till
avgångstullkontoret med blad B av följedokumentet (tillsammans med
lastspecifikationerna).

2.

Det faktiska bestämmelsetullkontoret är det som deklarerats men är inte
anslutet till det datoriserade transiteringssystemet:
— Oavsett om lastspecifikationer används eller inte, skall kontrollresultatet
sändas till avgångstullkontoret med blad B av följedokumentet (till-
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sammans med eventuella lastspecifikationer eller varupostförteckningar).
3.

Det deklarerade bestämmelsetullkontoret är anslutet till det datoriserade
transiteringssystemet men det faktiska bestämmelsetullkontoret är inte
anslutet till det datoriserade transiteringssystemet (omdestination):
— Om lastspecifikationer inte används, skall kontrollresultatet sändas till
avgångstullkontoret med en fotokopia av blad A av följedokumentet
(tillsammans med eventuella varupostförteckningar).
— Om lastspecifikationer används, skall kontrollresultatet sändas till
avgångstullkontoret med blad B av följedokumentet (tillsammans med
lastspecifikationerna).

4.

Det deklarerade bestämmelsetullkontoret är inte anslutet till det datoriserade
transiteringssystemet men det faktiska bestämmelsetullkontoret är anslutet till
det datoriserade transiteringssystemet (omdestination):
— Om lastspecifikationer inte används, skall kontrollresultatet sändas till
avgångstullkontoret med ett elektroniskt meddelande (IE18).
— Om lastspecifikationer används, skall kontrollresultatet sändas till
avgångstullkontoret med blad B av följedokumentet (tillsammans med
lastspecifikationerna).

Om lastspecifikationer på papper används, skall blad A och B av följedokumentet
skrivas ut från datorsystemet. I detta fall skall följande uppgifter anges i
följedokumentet:
— Uppgift om det totala antalet lastspecifikationer (fält 4), istället för uppgift
om det totala antalet varupostförtecknignar (fält 3).
— Fält 31 (Varubeskrivning) skall endast innehålla:
— om T1- eller T2-varor: ”Se lastspecifikation(er)”,
— om T1 och T2-varor:
— ”T1-varor: ’Se lastspecifikation nr.. .-…”
— ”T2-varor: ’Se lastspecifikation nr.. .-…”
— Fältet ”Särskilda upplysningar” skall också skrivas ut.’
Alla övriga uppgifter om varorna på varupostnivå skall anges på motsvarande
lastspecifikationer, vilka skall bifogas följedokumentet.

1993R2454 — SV — 01.07.2000 — 003.001 — 650
!M16
BILAGA 45/B
VARUPOSTFÖRTECKNING

Kapitel I
Förlaga till varupostförteckning
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Kapitel II
Förklarande anmärkningar till och uppgifter (data) i varupostförteckningen
När en transitering omfattar mer än en varupost, skall blad A av varupostförteckningen skrivas ut av datorsystemet och bifogas blad A av följedokumentet.
När både blad A och blad B av följedokumentet används, skall även blad B av
varupostförteckningen skrivas ut; detta blad skall bifogas blad B av följedokumentet.
Uppgifterna skall skrivas ut enligt följande:
— I identifieringsfältet (övre vänstra hörnet):
— Varupostförteckning.
— Blad A (alternativt B).
— Löpnumret för det blad det gäller och det totala antalet blad (inklusive
följedokumentet).
— Avgångstullkontor: avgångstullkontorets namn.
— Datum: datum för godtagandet av transiteringsdeklarationen.
— MRN: transiteringsreferensnumret, enligt avdelning II i bilaga 37/B.
— Uppgiftern i de olika fälten på varupostnivå skall skrivas ut på följande sätt:
— Varup nr: löpnumret för den varupost det gäller.
— Förfarande: detta fält skall inte användas om alla varor som omfattas av
deklarationen har samma status. Om sändningen är blandad, skall
varupostens faktiska status (T1 eller T2) anges.
— Övriga fält skall fyllas i enlighet med bilaga 37, där så är tillämpligt i
kodad form.
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BILAGA 46
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BILAGA 48
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BILAGA 49
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BILAGA 50
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BILAGA 51
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BILAGA 52
FÖRTECKNING ÖVER VAROR SOM VID TRANSPORT GER ANLEDNING TILL FÖRHÖJNING AV DEN
FASTA SÄKERHETEN

FÖRTECKNING ÖVER VAROR SOM INNEBÄR ÖKADE RISKER OCH VILKAS BEFRIELSE FRÅN STÄLLANDE
AV SÄKERHET INTE ÄR TILLÄMPLIG

HS-nr

Varuslag

Mängd motsvarande
standardbeloppet på
7 000 ecu

1

2

3

01.02

Levande nötkreatur och andra oxdjur

4 000 kg

02.02

Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, fryst

3 000 kg

04.02

Mjölk och grädde, koncentrerade eller försatta med socker eller andra
sötningsmedel

5 000 kg

ex 04.05

Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk

3 000 kg

08.03

Bananer, inbegripet mjölbananer, färska eller torkade

8 000 kg

17.01

Socker från sockerrör eller sockerbetor samt kemiskt ren sackaros, i fast
form

7 000 kg

2207.10

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av minst 80 volymprocent

3 hl

ex 22.08

Sprit, likör och andra spritdrycker

5 hl

2402.20

Cigaretter

35 000 st
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BILAGA 54
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BILAGA 59
FÖRLAGA TILL DET UPPLYSNINGSBLAD SOM ANGES I ARTIKEL 459
Brevhuvud för det samordningskontor som reser kravet.
Mottagare: Det samordningskontor som är överordnat kontoret för tillfällig import
eller annat samordningskontor.

ÄRENDE: ATA CARNET — INGIVANDE AV FORDRAN

Härmed meddelas att ett betalningskrav för tullar och skatter enligt ATAkonventionen (1), skickades den (2) … till vår garantisammanslutning beträffande:
1.

ATA carnet nr:

2.

Utfärdad av handelskammaren i:
Stad:
Land:

3.

Utfärdad för:
Innehavare:
Adress:

4.

Sista giltighetsdag för carneten:

5.

Fastställd dag för återexport (3):

6.

Nummer på transiterings/importdokument (4):

7.

Dag för påteckning av dokumentet:

Underskrift och stämpel av det utfärdande samordningskontoret.

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

Artikel 7 i ATA-konventionen, Bryssel, den 6 december 1991.
Ange avsändningsdag.
Närmare uppgifter som erhållits från icke färdigbehandlade transiteringsdokument eller
dokument för temporär import eller, om inget dokument finns tillgängligt, från de
upplysningar som är tillgängliga för det utfärdande samordningskontoret.
Stryk det som inte är tillämpligt.
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BESTÄMMELSER SOM REGLERAR DE UPPLYSNINGAR SOM SKALL
ANGES I AVGIFTSFORMULÄRET
I.

Allmänt

Avgiftsformuläret skall innehålla följande bokstäver som anger den medlemsstat
som utfärdar formuläret:
BE

= Belgien

DK

= Danmark

DE

= Tyskland

EL

= Grekland

ES

= Spanien

FR

= Frankrike

IE

= Irland

IT

= Italien

LU

= Luxemburg

NL

= Nederländerna

AT

= Österrike

PT

= Portugal

FI

= Finland

SE

= Sverige

UK

= Storbritannien

!A1

!B

!A1

!B

Avgiftsformuläret skall innehålla följande upplysningar under tillämpliga punkter.
Det skall fyllas i läsligt av det samordningskontor som anges i artikel 458.1 i
denna förordning.
Punkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13 och 14: Ange samma upplysningar som finns
längst ned på transiteringskupongen eller importkupongen, längst ned i det
utrymme som är reserverad för tullen, fält A och fält G a) och på baksidan i spalt
6, fält G c), fält H b), spalt 1, spalt 2, spalt 3 respektive spalt 4. Om
samordningskontoret inte har tillgång till någon kupong anges upplysningarna i
enlighet de upplysningar som samordningskontoret har tillgång till. Om mer än en
typ av varor skall anges på formuläret skall de anges på avgiftsformulär A vars
punkter skall fyllas i enligt dessa anvisningar.
Punkt 9: Ange namnet på det tullkontor som fyllde i fält H a) - e) på
transiteringskupongen eller fält H på importkupongen, allt efter omständigheterna.
Om denna uppgift saknas anges införseltullkontoret i enlighet med samordningskontorets kännedom om detta.
Punkt 10: Ange namnet på det tullkontor som framgår av fält H e) på
transiteringskupongen eller på det tullkontor som fyllde i fält H på importkupongen allt efter omständigheterna. Om denna uppgift saknas anges tullkontoret
för tillfällig införsel i enlighet med samordningskontorets kännedom om detta.
Punkt 15: Ange storleken på tullvärdet i den valuta som är fastställd av den
medlemsstat där anmälan ingavs.
Punkt 16: Ange på avgiftsformuläret beloppen för tull och andra avgifter som
infordras. Beloppen anges på ett sådant sätt att de klargör tullar och skatter
(genom användande av de gemenskapskoder som är föreskrivna för detta
ändamål), den tilläggsavgift som anges i artikel 6 i ATA-konventionen, uttryckt
med både siffror och bokstäver. Beloppen skall betalas i den valuta som gäller i
den medlemsstat som utfärdar formuläret och vars kod anges längst upp i andra
spalten:
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BEF

= Belgiska francs

DEM

= Tyska mark

ESP

= Spanska pesetas

IEP

= Irländska pund

LUF

= Luxemburgska francs

PTE

= Portugisiska escudos

DKK

= Danska kronor

GRD

= Grekiska drachmer

FRF

= Franska francs

ITL

= Italienska lire

NLG

= Nederländska gulden

ATS

= österrikiska shilling

FIM

= finska mark

SEK

= svenska kronor

GBP

= Pund sterling

!A1

!B

Punkt 17: Ange samordningskontorets namn och dagen för formulärets
upprättande. Placera kontorets stämpel och den bemyndigade tjänstemannens
underskrift på tillämpliga ställen.
II.

Kommentarer till formulär A

A.

Formulär A används enbart om flera varuposter beskattas. Det skall inges
tillsammans med ett huvudformulär. Sammanlagda tullar etc. från huvudformuläret och formulär A anges under punkten ”Sammanfattning

B.

De allmänna anmärkningarna enligt I gäller även för formulär A.
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BILAGA 61
FÖRLAGA FÖR FRIGIVANDE
Brevhuvud för samordningskontoret i den andra medlemsstaten som reser kravet
Adressat: Samordningskontoret i den första medlemsstat som har rest det
ursprungliga kravet.

BETRÄFFANDE: ATA CARNET — FRIGIVANDE

Härigenom meddelas att ett krav på betalning av tullavgifter och skatter enligt
ATA-konventionen (1) skickades den (2) … till vår garantisammanslutning
avseende:
1.

ATA-carnet nr:

2.

Utfärdad av handelskammaren i:
Stad:
Land:

3.

Utfärdad för:
Innehavare:
Adress:

4.

Sista giltighetsdag för carneten:

5.

Fastställd dag för återexport (3):

6.

Nummer på transiterings-/importdokument (4):

7.

Datum för påteckning av dokumentet:

Detta blad befriar Er från Ert ansvar i detta ärende.
Underskrift och stämpel av samordningskontoret.

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

Artikel 7 i ATA-konventionen, Bryssel, den 6 december 1991.
Ange datum för avsändning.
Uppgifter som erhållits från bladet om den oavslutade transiteringen eller den tillfälliga
importen eller, om inget blad är tillgängligt, från de upplysningar som är tillgängliga för
samordningskontoret.
Stryk det inte tillämpliga.
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BILAGA 62
SÄRSKILD STÄMPEL

1.

Medlemsstatens vapen eller andra tecken eller bokstäver som betecknar
medlemsstaten

2.

Tullkontor (1)

3.

Dokuments nummer

4.

Datum

5.

Godkänd asvändare (2)

6.

Godkännande

(1 )

Om denna stämpel används inom ramen för artikel "M18 912g 3 i denna
förordning berör den avgångstullkontoret.
Om denna stämpel används inom ramen för artikel 286 i denna förordning berör den den
godkände exportören.

(2 )
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BILAGA 63
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BILAGA 66
ANVISNINGAR RÖRANDE FORMULÄR SOM ANVÄNDS FÖR ATT
UPPRÄTTA T5-KONTROLLEXEMPLAR
A.

Allmänna anmärkningar

1.

Med T5-kontrollexemplar avses ett dokument som upprättas på ett
T5-formulär som eventuellt kompletteras antingen med ett eller flera T5
bis-formulär eller med ett eller flera T5-lastspecifikationsformulär.

2.

Syftet med T5-kontrollexemplaret är att kunna visa att de varor för vilka det
har utfärdats har fått den användning eller bestämmelse som föreskrivs i de
särskilda gemenskapsregler i vilka användningen av kontrollexemplaret
föreskrivs, varvid det åligger det behöriga bestämmelsekontoret att
kontrollera — eller på sitt ansvar låta kontrollera — de berörda varornas
användning eller bestämmelse. I vissa fall används T5-kontrollexemplaret
även för att underrätta bestämmelseortens behöriga myndigheter om att de
varor som omfattas av kontrollexemplaret är föremål för särskilda åtgärder.
Det sålunda inrättade förfarandet är ett ramförfarande, som endast är avsett
att tillämpas såvitt detta uttryckligen föreskrivs inom ramen för särskilda
gemenskapsregler. Förfarandet kan tillämpas även om varorna inte befordras
inom ramen för ett tullförfarande.

3.

T5-kontrollexemplaret skall upprättas i ett original och minst en kopia,
varvid varje dokument skall undertecknas av den berörda personen.
Om varorna inte omfattas av ett tullförfarande, skall T5-kontrollexemplaret
utfärdas av avsändningskontoret, som skall behålla en kopia. Kontrollexemplaret skall i fält 109 i T5-formuläret vara försett med uppgiften
”Varorna omfattas inte av något tullförfarande”. Originalet av T5-kontrollexemplaret skall tillsammans med varorna uppvisas för det behöriga
bestämmelsekontoret.

4.

Vid användning av
— T5 bis-formulär skall både T5-formulär och T5 bis-formulär fyllas i,
— T5-lastspecifikationsformulär skall både T5-formulär och T5-lastspecifikationsformulär fyllas i, men fälten 31, 32, 33, 35, 38, 100,
103 och 105 i T5-formuläret skall strykas över och uppgifterna i fråga
endast införas i det eller de T5-lastspecifikationsformulär som används.

5.

Ett T5-formulär får inte kompletteras både med T5 bis-formulär och
T5-lastspecifikationsformulär.

6.

Formulären skall tryckas på ljusblått, limmat skrivpapper med en vikt av
minst 40 g/m2. Papperet skall vara tillräckligt ogenomskinligt för att
uppgifterna på ena sidan inte skall påverka läsbarheten av uppgifterna på
andra sidan, och det skall vara så starkt att det inte går sönder eller skrynklas
vid normal användning.
T5- och T5 bis-formulär skall ha formatet 210 × 297 mm och T5-lastspecifikationsformulär skall ha formatet 297 × 420 mm, varvid en
måttvariation i längdled på höst − 5 mm eller högst + 8 mm skall tillåtas.
Adressen för återsändning och den viktiga anmärkningen får tryckas i rött.
De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna får kräva att formulären skall
vara försedda med tryckeriets namn och adress eller med en symbol som gör
det möjligt att identifiera tryckeriet.

7.

T5-kontrollexemplaret skall upprättas på något av gemenskapens officiella
språk, varvid det språk som används skall vara godtagbart för de behöriga
myndigheterna i avgångsmedlemsstaten.
De behöriga myndigheterna i en annan medlemsstat där dokumentet skall
uppvisas får vid behov begära översättning av det till det officiella språket
eller till något av de officiella språken i den medlemsstaten.

8.

T5-formulär och eventuella T5 bis-formulär eller T5-lastspecifikationsformulär skall ifyllas med hjälp av skrivmaskin eller ett mekanografiskt eller
liknande förfarande. De får dock även ifyllas för hand, med bläck och med
stora tryckbokstäver, om detta görs på ett läsbart sätt. I avsikt att underlätta
ifyllande av T5- och T5 bis-formulär med skrivmaskin bör de placeras på ett
sådant sätt att den första bokstaven i den uppgift som skall införas i fält 2
hamnar i den lilla positioneringsrutan i det övre vänstra hörnet.
Formulären får inte innehålla raderingar eller överskrivningar. Eventuella
ändringar skall göras genom att felaktiga uppgifter stryks och andra
uppgifter vid behov tillfogas. Ändringarna skall signeras av den som har
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gjort dem och vidimeras av de behöriga myndigheterna. Dessa får vid behov
begära att ett nytt formulär inges.
Formulären får även, i stället för att ifyllas med hjälp av något av de
förfaranden som avses ovan, ifyllas med hjälp av ett reproduktionsförfarande. De får framställas och ifyllas på detta sätt under förutsättning
att bestämmelserna om förlagor, det papper som skall användas, formulärens
format, det språk som skall användas, läsbarhet, förbud mot raderingar och
överskrivningar samt om ändringar till fullo iakttas.
B.

Bestämmelser om T5-formulär
Endast de fält som är märkta med ett löpnummer skall, där så är tillämpligt,
ifyllas. De övriga fälten, som är märkta med en stor bokstav, är uteslutande
avsedda för förvaltningarnas interna användning, med förbehåll för undantag
som föreskrivs i särskilda förordningar eller i bestämmelser om ”godkända
avsändare”.
FÄLT 2:

AVSÄNDARE/EXPORTÖR
Ange den berörda personens för- och efternamn eller företagsnamn samt fullständiga adress. Vad gäller identifieringsnumret
(ett nummer som tilldelas den berörda personen av de behöriga
myndigheterna, för fiskala, statistiska eller andra ändamål) får
anvisningarna kompletteras av medlemsstaterna.

FÄLT 3:

FORMULÄR
För varje formulär som används anges dess ordningsnummer i
relation till det totala antalet använda T5-formulär och T5
bis-formulär (om t.ex. ett T5-formulär och två T5 bis-formulär
skall användas, anges 1/3 på T5-formuläret, 2/3 på det första T5
bis-formuläret och 3/3 på det andra T5 bis-formuläret).
Om sändningen avser en enda varupost (dvs. om ett enda fält
för varubeskrivning skall fyllas i), skall ingenting anges i fält 3
men siffran 1 anges i fält 5.

FÄLT 4:

LASTSPECIFIKATIONER
Ange (med siffror) det antal T5-lastspecifikationer som
eventuellt bifogas.

FÄLT 5:

VARUPOSTER
Ange (med siffror) det totala antal varuposter som deklareras
på T5-formuläret och på samtliga använda T5 bis-formulär
eller T5-lastspecifikationsformulär. Varupostantalet skall anges
till 1 om enbart T5-formuläret används, och skall i övriga fall
motsvara det totala antalet varuposter i fält 31 i T5- och T5
bis-formulären eller det totala antalet numrerade varuposter i
T5-lastspecifikationsformulären.

FÄLT 6:

ANTAL KOLLIN
Ange det totala antal kollin som ingår i sändningen i fråga.

FÄLT 7:

REFERENSNUMMER
Frivilligt angivande av ett referensnummer som den berörda
personen tilldelat sändningen i fråga.

FÄLT 8:

MOTTAGARE
Ange för- och efternamn eller företagsnamn på samt fullständig
adress till den person/de personer till vilken/vilka varorna skall
levereras.

FÄLT 14:

DEKLARANT/OMBUD
Den berörda personens för- och efternamn eller företagsnamn
samt fullständiga adress skall anges, i enlighet med gällande
bestämmelser. Om deklaranten och avsändaren/exportören är
samma person anges ”Avsändare/exportör”. Vad gäller identifieringsnumret (ett nummer som tilldelas den berörda personen
av de behöriga myndigheterna, för fiskala, statistiska eller
andra ändamål) får anvisningarna kompletteras av medlemsstaterna.

FÄLT 15:

AVSÄNDNINGS-/EXPORTLAND
Ange namnet på det land från vilket varorna avsänds/exporteras.
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FÄLT 17:

BESTÄMMELSELAND
Ange det berörda landets namn.

FÄLT 18:

IDENTITET OCH NATIONALITET FÖR TRANSPORTMEDLET VID AVGÅNG
Ange identiteten (t.ex. registreringsnummer eller namn) för det
(de) transportmedel (t.ex. lastbil, fartyg, järnvägsvagn, flygplan) på vilket (vilka) varorna direkt lastas, eller redan har
lastats, i samband med avsändningsformaliteterna, samt —
utom när det gäller järnvägstransport — transportmedlets
nationalitet (eller nationaliteten för det transportmedel som
driver helheten, om det finns flera transportmedel), med hjälp
av de för detta ändamål fastställda gemenskapskoderna.

FÄLT 19:

CONTAINER (CTR.)
Ange situationen vid avgång, enligt den för detta ändamål
fastställda gemenskapskoden (”0” för varor som inte transporteras i containrar och ”1” för varor som transporteras i
containrar).

FÄLT 31:

KOLLIN OCH VARUBESKRIVNING; MÄRKEN OCH
NUMMER — CONTAINERNUMMER — ANTAL OCH
SLAG
Ange kollinas märken, nummer, antal och slag (vad gäller
oemballerade varor anges det antal varor som omfattas av
deklarationen, eller ordet ”bulk” där så är tillämpligt), samt de
uppgifter som behövs för identifiering av varorna. Med
”varubeskrivning” avses varornas normala handelsbenämning;
denna skall uttryckas tillräckligt tydligt för att medge
identifiering och klassificering av varorna.
Om det i sådana gemenskapsregler som är tillämpliga för de
berörda varorna föreskrivs särskilda villkor i detta avseende,
skall varubeskrivningen uppfylla fordringarna i de reglerna.
Alla ytterligare uppgifter som erfordras enligt sådana gemenskapsregler skall också anges i detta fält. Jordbruksprodukter
skall beskrivas i enlighet med de på jordbruksområdet gällande
gemenskapsreglerna.
Om containrar används, skall deras identifieringsmärken anges
i detta fält. Det outnyttjade utrymmet i detta fält skall strykas
över.

FÄLT 32:

VARUPOSTNUMMER
Ange ordningsnumret för den varupost det gäller i relation till
det totala antal varuposter som deklareras i de T5- och T5
bis-formulär som används — jämför anvisningarna till fält 5.
Om sändningen avser en enda varupost (ett enda T5-formulär),
skall ingenting anges i fält 32 men siffran 1 anges i fält 5.

FÄLT 33:

VARUNUMMER
Ange det nummer som svarar mot de varor det gäller, där så är
tillämpligt numret enligt exportbidragsnomenklaturen.

FÄLT 35:

BRUTTOVIKT (KG)
Ange bruttovikten i kg för de varor som deklareras i fält 31.
Med bruttovikt avses den sammanlagda vikten av varorna
inklusive allt varuemballage; med emballage avses inte
containrar och all annan transportmateriel.

FÄLT 38:

NETTOVIKT (KG)
Ange, om så föreskrivs i gemenskapsreglerna, nettovikten i kg
för de varor som deklareras i fält 31. Med nettovikt avses
varornas vikt utan något emballage.

FÄLT 40:

TIDIGARE DOKUMENT
Medlemsstaterna får avgöra om detta fält skall användas
(referensnummer för dokument som avser det administrativa
förfarande som föregår avsändningen/exporten).
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FÄLT 41:

EXTRA MÄNGDENHETER
Ifylles vid behov, i enlighet med uppgifterna i varunomenklaturen (för den varupost det gäller anges kvantiteten uttryckt i
den enhet som anges i varunomenklaturen).

FÄLT 100: FÖR NATIONELLT BRUK
Ifylles i enlighet med de nationella reglerna i avsändnings-/
exportmedlemsstaten.
FÄLT 103: NETTOKVANTITET (KG, LITER ELLER ANDRA ENHETER) MED BOKSTÄVER
Ifylles i enlighet med gemenskapsreglerna.
FÄLT 104: ANVÄNDNING/BESTÄMMELSE
Ange med ett kryss i tillämplig ruta den användning/bestämmelse som föreskrivs för varorna. Om ingen annan ruta är
tillämplig, sätts krysset i rutan ”Annan (anges närmare)” och
användningen/bestämmelsen specificeras.
Om det i gemenskapsreglerna föreskrivs en tid inom vilken
varorna skall ha fått sin användning eller bestämmelse, skall
den relevanta tiden anges i uppgiften ”Tid för genomförande:
… dagar”.
FÄLT 105: LICENSER
Ifylles i enlighet med gemenskapsreglerna.
Ange typ, serienummer, utfärdandedag och utfärdande organ.
FÄLT 106: ANDRA UPPLYSNINGAR
Ifylles i enlighet med gemenskapsreglerna, samt vid tilllämpning av artikel 912b.9.
FÄLT 107: TILLÄMPLIGA REGLER
Ange där så är tillämpligt numret på gemenskapens förordning,
direktiv eller beslut om den åtgärd inom ramen för vilken
kontrollen av varornas användning eller bestämmelse föreskrivs.
FÄLT 108: BIFOGADE HANDLINGAR
Ange de handlingar som bifogas T5-kontrollexemplaret som
komplement och som åtföljer detta till bestämmelseorten.
FÄLT 109: ADMINISTRATIVT DOKUMENT ELLER TULLDOKUMENT
Ange typ, nummer, registreringsdatum och utfärdande kontor
för det dokument som avser det förfarande som används för
transporten av varorna, eller där så är tillämpligt uppgiften
”Varorna omfattas inte av något tullförfarande”.
FÄLT 110: ORT OCH DATUM; DEKLARANTENS/OMBUDETS UNDERSKRIFT OCH NAMN
Om inte annat följer av särskilda bestämmelser avseende
användning av databehandlingssystem, skall både originalet
och kopian (eller kopiorna) av T5-formuläret undertecknas av
den berörda personen. Om den berörda personen är en juridisk
person, skall undertecknaren efter underskriften ange sitt föroch efternamn och sin ställning.
C.

Bestämmelser om T5 bis-formulär
Se anvisningarna i B.
Om inte annat följer av särskilda bestämmelser avseende användning av
databehandlingssystem, skall den person som undertecknat det motsvarande
T5-formuläret även underteckna både originalet och kopian (eller kopiorna)
av T5 bis-formuläret.
Fält betecknade ”Kollin och varubeskrivning” som inte används skall strykas
över så att ingenting kan tillfogas i efterhand.

D.

Bestämmelser om T5-lastspecifikationsformulär
Alla kolumner i T5-lastspecifikationen skall fyllas i, med undantag för den
som är avsedd för myndigheternas användning. Endast framsidan av
T5-lastspecifikationsformuläret får användas.
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T5-kontrollexemplarets registreringsnummer skall anges i det för detta
ändamål avsedda fältet i T5-lastspecifikationen.
De varuposter som tas upp i T5-lastspecifikationsformuläret skall tilldelas
ett ordningsnummer i kolumnen ”Varupostnummer” (jfr. Varupostnummer,
fält 32), varvid det sista av dessa ordningsnummer skall motsvara det totala
antal varuposter som anges i fält 5 i T5-formuläret.
De uppgifter som när T5-lastspecifikationsformulär inte används införs i
fälten 31, 33, 35, 38, 100, 103 och 105 i T5- och T5 bis-formulär skall
införas i T5-lastspecifikationsformuläret.
Uppgifter som omfattas av fält 100 (För nationellt bruk) och fält 105
(Licenser) skall införas i kolumnen för varubeskrivningen, omedelbart efter
de övriga upplysningarna om de varor som dessa uppgifter hänför sig till.
Ett horisontellt streck skall dras under den sista posten, och icke använda
utrymmen skall strykas över för att förhindra att tillägg görs i efterhand.
Det sammanlagda antalet kollin med de i specifikationen upptagna varorna
samt varornas sammanlagda bruttovikt och nettovikt skall anges längst ned i
de tillämpliga kolumnerna.
Om inte annat följer av särskilda bestämmelser avseende användning av
databehandlingssystem, skall den person som undertecknat det motsvarande
T5-formuläret även underteckna både originalet och kopian (eller kopiorna)
av T5-lastspecifikationsformuläret.
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Anvisningar till bilaga 67/A
(1) Om ansökan utfärdas på sökandens brevpapper som innehåller dessa uppgifter
behöver de inte upprepas.
(2) Ange i prioritetsordning, om så är tillämpligt, en av de typer som föreskrivs i
artikel 504.
(3) Ange det tillämpliga:
— normalt förfarande för hänförande till tullagerförfarandet,
— ett av de förenklade förfarandena för hänförandet till tullagerförfarandet,
— normalt förfarande för avslutning av tullagerförfarandet,
— ett av de förenklade förfarandena för avslutning av tullagerförfarandet.
Dessa upplysningar behövs inte vid ansökan för ett tullager av typ D vad gäller
övergång till fri omsättning.
(4) Endast för tullager av typ B (korttidslagring, avsedd att hålla de administrativa
kontrollkostnaderna på en låg nivå).
(5) Ange det tillämpliga:
— industrivaror från tredje land,
— jordbruksvaror från tredje land,
— jordbruksvaror från gemenskapen,
— industrivaror från gemenskapen med uppgift om vilket tullagerförfarande
varorna är underkastade.
(6) Till exempel ritning, noggrann beskrivning av den plats som skall användas för
lagring av varorna eller av lagerbokföringen.
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Anmärkningar avseende de olika punkterna
1.

Namn eller företagsnamn och adress: om ansökan inges på
sökandens firmapapper med företagsuppgifter behöver punkt 1 a
inte fyllas i såvida dessa uppgifter framgår av brevhuvudet. Punkt 1
b skall fyllas i om sökanden och operatören inte är samma person.

2.

Sök system: ange det tillämpliga systemet med hänsynstagande till
artikel 551.

2A.

Typ av tillstånd som ansökan avser: ange det eller de tillämpliga
systemen.
Om ansökan avser ett förnyande eller en förändring av ett befintligt
tillstånd behöver innehavaren bara göra en hänvisning till det
befintliga tillståndet, och i förekommande fall lämna uppgifter om
ändringar som önskas.

3.

Varor som skall förädlas och skälen till ansökan:
a)

Handelsbeskrivning och/eller teknisk beskrivning: beskrivningen bör vara tillräckligt klar och detaljerad för att beslut skall
kunna fattas om ansökan, och särskilt för att med ledning av
informationen besluta om de ekonomiska villkoren kan anses
vara uppfyllda.

b)

Uppgift om klassificeringen i Kombinerade nomenklaturen: då
dessa upplysningar är rent indikativa, behöver endast den
fyrsiffriga koden anges, såvida inte den åttasiffriga klassificeringen behövs för att ett tillstånd skall kunna utfärdas
och förfarandena skall kunna genomföras på ett riktigt sätt. Den
åttasiffriga koden skall anges om ekvivalensordningen skall
tillämpas.

c)

Beräknad mängd: dessa uppgifter behöver inte anges om den
kod som används för att hänvisa till de ekonomiska villkoren är
en av följande: 6201, 6301, 6302, 6303, 7004, 7005 eller 7006
och ekvivalensordningen inte skall användas.
Om mängden anges, får den avse en given importperiod.

d)

Beräknat värde: dessa uppgifter behöver inte anges om beräknad mängd inte begärs (se c).
Om ett värde anges, bör det vara tullvärdet för varorna, beräknat
på grundval av kända uppgifter samt dokument som har
uppvisats.

e)

och handelskvalitet

f)

tekniska egenskaper: dessa uppgifter måste anges om det avses
att använda ekvivalensordningen, med eller utan export i förväg
(se avsnitt 6).
Dessa uppgifter är inte obligatoriska om de avser varor som
anges i bilaga 78.

4.

g)

Ursprung: "C1 ange ursprungslandet 3

h)

Ekonomiska grunder: ange med hjälp av koderna i bilagan till
ansökan varför gemenskapsproducenters väsentliga intressen
inte berörs.

Förädlingsprodukter och planerad export:
a)

Handelsbeskrivning eller teknisk beskrivning: fylls i på samma
sätt som i punkt 3 a för varje erhållen förädlingsprodukt.

b)

Uppgift om klassificeringen i Kombinerade nomenklaturen:
anges som i 3 b för varje erhållen förädlingsprodukt.

c)

"C2 Primära 3 förädlingsprodukter: ange vilken av
förädlingsprodukterna som är den huvudsakliga förädlingsprodukten.

d)

Planerad export: ange och motivera exportmöjligheterna för
förädlingsprodukterna.

1993R2454 — SV — 01.07.2000 — 003.001 — 698
!M4
5.

Särskilt sätt som söks: ange det eller de förfaranden som avses
användas, och ange de növändiga upplysningarna för varje sätt:
Om ekvivalensordningen avses användas, ange det åttasiffriga
KN-numret, de likvärdiga varornas handelskvalitet och tekniska
egenskaper, i syfte att göra det möjligt för tullmyndigheten att göra
den nödvändiga jämförelsen mellan importvaror och likvärdiga varor
och att värdera de andra uppgifter som kan bli nödvändiga om artikel
570.1 tillämpas.
Om det tresidiga förfarandet avses användas eller om importvarorna
vid systemet med föregående export hänförs till förfarandet av någon
annan person än tillståndshavaren, ange följande uppgifter:
1)

Namn eller företagsnamn.

2)

Adress till den importör som har tillstånd att hänföra varor till
förfarandet:

6.

Avkastningsgrad: ange den förväntade avkastningsgraden eller
föreslå hur den bör fastställas.

7.

Art av förädlingsförfarande: beskriv den bearbetning som skall
genomföras på de importerade varorna för att framställa förädlingsprodukterna.

8.

Plats där förädlingen skall äga rum: ange adressen för den plats där
bearbetningen skall genomföras.

9.

Beräknad tidsåtgång för följande:
a)

Genomförande av förädlingsprocesserna och avyttring av
förädlingsprodukterna (tiden för återexport): ange den genomsnittliga tid som beräknas åtgå för bearbetningen av en given del
av varorna (uttryckt t. ex. i enhet eller mängd) och ange den tid
som förväntas förflyta mellan avslutandet av bearbetningen och
exporten av förädlingsprodukterna.

b)

Anskaffandet och transport av icke-gemenskapsvaror till
gemenskapen: skall fyllas i endast om systemet med föregående
export skall användas. Ange den tid som beräknas åtgå för
ankaffandet av importvarorna och transporten av dessa till
gemenskapen.

10.

Föreslagen identifieringsmetod: ange de lämpligaste metoderna för
att identifiera de importvaror som ingår i förädlingsprodukterna (se
artikel 551.4).

11.

Föreslagna tullkontor: ange vilka av de möjliga tullkontoren som
skulle vara lämpliga som följande:
a)

Övervakningstullkontor: övervakning av förfarandet.

b)

Tullkontor för hänförande till förfarandet: mottagandet av
deklarationer som hänför varorna till förfarandet.

c)

Avslutningskontor: mottagande av deklarationer för hänförande
av varorna till av tullen godkänd behandling.

12.

Särskilda kontrollåtgärder: beskriv de åtgärder som föreslås för att
kontrollera att förfarandet används på ett riktigt sätt (t. ex.
användning av bokföring för kommersiella ändamål).

13.

Särskilda överföringsbestämmelser: beskriv vilka förenklingar som
önskas användas vid överföring, och i förekommande fall relevanta
hänvisningar till artiklar i denna förordning.

14.

Förenklade förfaranden: ange de förenklade förfaranden som
föreslås, och i förekommande fall relevanta hänvisningar till artiklar
i denna förordning.

15.

Avsedd varaktighet för tillståndet: ange den tid under vilken enligt
planerna varor skall importeras för förädling.

16.

Hänvisning till utfärdade tillstånd:
a)

För varor som är identiska med dem som omfattas av denna
ansökan för de senaste tre åren: ange närmare uppgifter om alla
kända tillstånd. Om inget tillstånd är känt ange ”inget”.
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b)

För varor som skall förädlas: ange om varorna är förädlingsprodukter som har erhållits enligt ett eller flera tidigare tillstånd,
och om så är fallet, ange närmare uppgifter om tillståndet eller
tillstånden i fråga (ytterligare tillstånd: Artikel 557).
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Anvisningar till ansökan
1.

Namn eller företagsnamn och adress: Om ansökan lämnas på sökandens
firmapapper med företagsuppgifter, behöver punkt 1 a inte fyllas i, förutsatt
att denna information anges i brevhuvudet. Punkt 1 b skall fyllas i om
sökanden och operatören inte är samma person.

2.

Varor som skall bearbetas:

3.

a)

Handelsbenämning och/eller teknisk beskrivning. Beskrivningen bör
vara tillräckligt klar och detaljerad för att beslut skall kunna fattas om
ansökan, och särskilt för att med ledning av informationen besluta om de
ekonomiska villkoren kan anses vara uppfyllda.

b)

Uppgift om klassificeringen i Kombinerade nomenklaturen: Då dessa
upplysningar endast är vägledande, behöver endast den fyrsiffriga koden
anges, såvida inte den åttasiffriga klassifikationen behövs för att
tillståndet skall kunna utfärdas och förfarandet skall kunna genomföras
på ett riktigt sätt.

c)

Beräknad mängd: Mängden skall anges i enheter (kg, liter, meter etc.).
Den får avse en given importperiod.

d)

Beräknat värde: Ange tullvärdet för varorna, beräknat på grundval av
kända uppgifter samt dokument som har uppvisats.

Bearbetade varor:
a)

Handelsbenämning och/eller teknisk beskrivning: Fylls i på samma sätt
som i punkt 2 a för varje förädlingsprodukt.

b)

Uppgift om klassificeringen i Kombinerade nomenklaturen: Ange det
åttasiffriga KN -numret för varje bearbetad vara som erhålls.

4.

"C1 Avkastningsgrad: 3 Ange den förväntade avkastningen eller föreslå
hur sådan avkastning bör fastställas.

5.

Beskrivning och art av bearbetning: Beskriv den bearbetning som skall
genomföras på importvarorna för att framställa de bearbetade varorna.

6.

Plats där bearbetningen skall genomföras: Ange adressen för den plats där
bearbetningen skall genomföras.

7.

Beräknad tidsåtgång för att hänföra de importerade varorna till en av tullen
godkänd behandling eller användning: Ange den genomsnittliga tiden för
bearbetningen plus den tid som förväntas förflyta mellan bearbetningens slut
och avslutandet av förfarandet.

8.

Föreslagen identifieringsmetod: Ange de lämpligaste metoderna för att
identifiera de importvaror som ingår i de bearbetade produkterna.

9.

Föreslagna tullkontor: Ange vilka av de möjliga tullkontoren som skulle vara
lämpliga som
a)

övervakningstullkontor: Övervakning av förfarandet,

b)

tullkontor för hänförande av varorna: Mottagande av deklarationer med
vilka varor hänförs till förfarandet,

c)

tullkontor för avslutande av förfarandet: Mottagande av deklarationer
som hänför de importerade varorna till en godkänd tullbehandling för
hänförande av importen.

10. Avsedd varaktighet för tillståndet: Ange den tid under vilken det är planerat
att varor skall importeras för bearbetning.
11. Övrigt: Sökanden bör här ange alla övriga upplysningar som han anser vara
relevanta för tullmyndigheterna.
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Anvisningar till ansökan
1.

Namn eller företagsnamn och adress: Om ansökan lämnas på sökandens
firmapapper med företagsuppgifter, behöver punkt 1 a inte fyllas i, förutsatt
att denna information anges i brevhuvudet. Punkt 1 b skall fyllas i om
sökanden och användaren inte är samma person. Punkt 1 c skall fyllas i om
beviljandet av arrangemangen förutsätter att varorna tillhör en juridisk eller
fysisk person som är etablerad utanför gemenskapens tullområde.

2.

Varor som skall användas:
a)

Handelsbenämning och/eller teknisk beskrivning. Beskrivningen bör
vara tillräckligt klar och detaljerad för att beslut skall kunna fattas om
ansökan.

b)

Uppgift om klassificeringen i Kombinerade nomenklaturen: Denna
upplysning är endast vägledande. Endast den fyrsiffriga koden behöver
anges, såvida inte den åttasiffriga koden behövs för att tillståndet skall
kunna utfärdas och förfarandet skall kunna genomföras på ett riktigt sätt.

c)

Beräknad mängd: Ange mängden i enheter (kg, liter, meter etc.).

d)

Beräknat värde: Ange tullvärdet av varorna, beräknat på grundval av
kända uppgifter samt dokument som har uppvisats.

3.

Artikel enligt vilken tillståndet söks: Ange den artikel enligt vilken den
avsedda användningen är berättigad till temporär import.

4.

Sätt på vilket varorna skall användas: Ange alla sätt på vilka de varor som
skall importeras är avsedda att användas.

5.

Plats eller platser där varorna skall användas: Ange adressen eller
adresserna till den eller de platser där varorna skall användas.

6.

Tid under vilken varorna beräknas befinna sig i förfarandet: Ange den tid
som beräknas åtgå för den planerade användningen.

7.

Föreslagen identifieringsmetod: Ange de lämpligaste metoderna för att
identifiera de varor som skall hänföras till förfarandet.

8.

Föreslagna tullkontor: Ange vilka av de möjliga tullkontoren som skulle vara
lämpliga som

9.

a)

övervakningstullkontor: Övervakning av förfarandet,

b)

tullkontor för hänförande av varorna till förfarandet: Mottagande av
deklarationer med vilka varor hänförs till förfarandet,

c)

Avslutningstullkontor: Mottagande av deklarationer som hänför de
importerade varorna till en godkänd tullbehandling.

Avsedd varaktighet för tillståndet: Ange den tid under vilken det planerat att
varorna planenligt skall importeras.

10. Förenklade överföringsförfaranden: Ange, om så är tillämpligt, om
förfarandena enligt artikel 713 och 714 sannolikt kommer att omfattas.
11. Övrigt: Sökanden bör här ange all övrig information som han anser vara
relevant för tullmyndigheterna.
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Anvisningar till ansökan
1.

Sökandens namn eller företagsnamn och adress: Om ansökan lämnas på
sökandens firmapapper med företagsuppgifter, behöver denna punkt inte
fyllas i, förutsatt att denna information anges i brevhuvudet.

2.

System eller särskilt förfarande som söks: Ange det som är tillämpligt.

3.

Varor som skall förädlas eller exporteras enligt standardutbytessystemet och
grunderna för ansökan:

4.

a)

Handelsbenämning och/eller teknisk beskrivning. Beskrivningen bör
vara tillräckligt klar och detaljerad för att beslut skall kunna fattas om
ansökan, och särskilt för att med ledning av informationen besluta om de
ekonomiska villkoren kan anses vara uppfyllda, samt om standardutbytessystemet skall användas, om de nödvändiga villkoren för det
systemet är uppfyllda.

b)

Klassificering i Kombinerade nomenklaturen: Dessa upplysningar är
endast vägledande. Endast den fyrsiffriga koden behöver anges, såvida
inte den åttasiffriga koden behövs för att tillstånd skall kunna utfärdas
och förfarandet skall kunna genomföras på ett riktigt sätt. Den
åttasiffriga koden skall anges om standardutbytessystemet skall användas.

c)

Beräknad mängd: Ange den mängd av varor som skall exporteras. Dessa
upplysningar avser en viss exportperiod.

d)

Beräknat värde: Ange det beräknade värdet av de varor som skall
exporteras.

e)

Grunder för ansökan: Ange de grunder enligt vilka det anses att
förädlingen måste ske utanför gemenskapen.

Förädlingsprodukter som skall återimporteras eller ersättningsprodukter som
skall importeras:
a)

Handelsbenämning eller teknisk beskrivning: Fylls i på samma sätt som i
punkt 3 a, med uppgift om vilka produkter som har ett handelsvärde och
vilka som inte har det, samt om de skall återimporteras eller inte.

b)

Klassificering i Kombinerade nomenklaturen: Fylls i på samma sätt som
i punkt 3 b för varje produkt som avses i punkt 4 a.

5.

"C1 Avkastningsgrad: 3 Ange den förväntade avkastningen eller föreslå
hur denna avkastning bör fastställas.

6.

Art av förädling: Beskriv de förädlingsprocesser som skall genomföras på de
temporärt exporterade varorna för att framställa förädlingsprodukterna.
Allmänna termer som reparation, behandling eller bearbetning är otillräckliga.

7.

Land där förädlingsprocessen skall genomföras (avseende standardutbytessystemet det land från vilket ersättningsprodukterna skall återimporteras):
Ange namnet på det avsedda landet.

8.

Beräknad tidsåtgång för återimport av förädlingsvarorna eller ersättningsvarorna: Dessa uppgifter bör anges för en given del av varorna (t.ex. enhet
eller mängd). Ange den tid som beräknas förflyta från exporten av varorna till
återimporten av förädlingsvarorna eller importen av ersättningsvarorna.
Dessa uppgifter är inte nödvändiga om standardutbytessystemet med
föregående import är avsett användas.

9.

Föreslagen identifieringsmetod: Ange de lämpligaste metoderna för att
identifiera de temporärt exporterade varor som ingår i förädlingsprodukterna.

10. Föreslagna tullkontor: Ange vilka av de möjliga tullkontoren skulle vara
lämpliga som
a)

övervakningstullkontor: Övervakning av förfarandet,

b)

tullkontor för hänförande till förfarandet: Mottagande av deklarationer
som hänför varorna till förfarandet,

c)

Avslutningstullkontor: Mottagande av deklarationer för övergång till fri
omsättning av förädlingsprodukterna eller ersättningsprodukterna.

11. Avsedd varaktighet för tillståndet: Ange den tid under vilken enligt planerna
varorna skall förädlas eller bli föremål för standardutbyte utan föregående
import av förädlingsprodukterna. Om standardutbyte med föregående import
är planerad, anges den tid inom vilken ersättningsprodukterna skall
importeras.
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12. Hänvisning till tillstånd utfärdade för varor som är identiska med dem som
omfattas av denna ansökan och som är avsedda genomgå förädling: Hänvisa
till redan utfärdade tillstånd för identiska varor, avsedda att genomgå identisk
förädling.
13. Övrigt: Sökanden bör här ange all övrig information som han anser vara
relevant för tullmyndigheterna.
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BESTÄMMELSER FÖR TILLSTÅND ATT DRIVA ETT TULLAGER
ELLER ATT ANVÄNDA FÖRFARANDET
1.

Blanketten för tillstånd att driva ett tullager eller att använda förfarandet skall
tryckas på vitt träfritt skrivpapper med en vikt av mellan 40 och 65 g/m2.

2.

Formatet skall vara 210 × 297 mm.

3.

Medlemsstaterna skall ansvara för tryckningen av blanketterna. Varje blankett
skall ha ett särskilt löpnummer. Numret skall föregås av följande bokstäver,
som identifierar den utfärdande medlemsstaten:
— BE för Belgien,
— DK för Danmark,
— DE för Tyskland,
— EL för Grekland,
— ES för Spanien,
— FR för Frankrike,
— IE för Irland,
— IT för Italien,
— LU för Luxemburg,
— NL för Nederländerna,

!A1
— AT för Österrike
!B
— PT för Portugal,
!A1
— FI för Finland
— SE för Sverige
!B
— UK för Storbritannien.
4.

Blanketten skall tryckas och fälten skall fyllas i på ett av gemenskapens
officiella språk, som anges av den medlemsstat som utfärdar tillståndet.
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BILAGA 69
FÖRTECKNING ÖVER DE VANLIGA FORMER AV HANTERING SOM
AVSES I ARTIKLARNA 522 OCH 818
Om inte något annat anges, får ingen av följande hanteringar ge upphov till
ett annat åttasiffrigt KN-nummer.
I.

II.

III.

(1 )
(2 )

Enkla behandlingar för att säkerställa att varorna bevaras i gott skick
under lagringstiden:
1.

Ventilation, utbredning, torkning, damning, enkla rengöringsåtgärder,
lagning av emballaget, lagning av skador som uppstått i samband med
transport eller lagring i den mån det gäller enklare åtgärder, påläggning
och avlägsnande av skyddande beläggning för transportändamål.

2.

Inventering, provtagning och vägning av varorna.

3.

Avlägsnande av skadade eller förorenade beståndsdelar.

4.

Konservering genom bestrålning eller genom tillsats av konserveringsmedel.

5.

Behandling mot skadegörare.

6.

Alla sorters behandling genom temperatursänkning, även om detta
innebär ett annat åttasiffrigt KN-nummer.

Följande åtgärder för att förbättra de importerade varornas utseende
eller öka deras handelsvärde:
1.

Avlägsnande av stjälkar eller kärnor i frukt.

2.

Sammansättning och montering av varor, under förutsättning att det
gäller montering av tillbehör på en fullständig vara och att dessa inte
har någon avgörande betydelse för tillverkningen av varan, även om
detta innebär ett annat åttasiffrigt KN-nummer för de monterade
varorna eller tillbehören (1).

3.

Avsaltning, rengöring och laskning av hudar.

4.

Tillsats till varor av en eller flera andra sorters varor, i den mån
tillsatsen är förhållandevis liten och inte förändrar de ursprungliga
varornas beskaffenhet (2), även om detta innebär ett annat åttasiffrigt
KN-nummer för de varor som tillsatts; de tillsatta varorna kan också
vara varor som lagrats enligt ett tullagerförfarande, eller som lagrats i
en frizon eller ett frilager.

5.

Utspädning av vätskor, även om detta innebär ett annat åttasiffrigt
KN-nummer.

6.

Blandning av varor av samma art men olika kvalitet, för att få fram en
konstant kvalitet eller en kvalitet som kunden önskar, utan att varornas
art ändras.

7.

Uppdelning av varor, under förutsättning att det rör sig om enkla
åtgärder.

Följande åtgärder för att förbereda de importerade varorna för
distribution eller återförsäljning:
1.

Sortering, mekanisk filtrering, klassificering och siktning.

2.

Justering och reglering.

3.

Inpackning, uppackning, ompackning, dekantering och enkel överföring till behållare, även om detta innebär ett annat åttasiffrigt
KN-nummer.

4.

Påsättning och ändring av märken, förseglingar, etiketter, prislappar
eller andra motsvarande särskiljande tecken; detta får inte leda till att
varornas ursprung verkar vara något annat än det är.

5.

Provning och justering av maskiner, apparater och fordon och
iordningställande för att dessa skall kunna tas i bruk, under förutsättning att endast enkla åtgärder krävs.

T.ex: montering av en radio eller vindrutetorkare på ett motorfordon.
T.ex: tillsats av tillsatsämnen, butan eller bly till olja, tillsats av fruktkött av apelsin,
apelsinoljor eller apelsinsmakämnen till apelsinjuice etc.
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6.

Provning för att kontrollera överensstämmelse med europeisk teknisk
standard.

7.

Delning och krossning av torkade frukter och grönsaker.

8.

Rostskyddsbehandling.

9.

Ihopsättning av varor efter transport.

10. Höjning av temperaturen för att varorna skall kunna transporteras.
11. Strykning av textilier.
12. Antielektrostatbehandling av textilier.
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BILAGA 69a
FÖRTECKNING ÖVER DE INSKRÄNKNINGAR SOM AVSES I ARTIKEL 510.3.
Återförsäljning av varor i ett tullager eller av varor som lagras enligt
tullagerförfarandet i ett tullager av typ E skall vara tillåten i följande fall:
1.

Försäljning av varor befriade från importavgifter till resande i internationell
trafik.

2.

Försäljning av varor befriade från importavgifter som ett led i avtal om
diplomatiska eller konsulära förbindelser.

3.

Försäljning av varor befriade från importavgifter till medlemmar i
internationella organisationer.

4.

Försäljning av varor befriade från importavgifter till NATO-styrkor.
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BESTÄMMELSER AVSEENDE INFORMATIONSFORMULÄR INF 8
1.

Formuläret för INF 8 skall tryckas på vitt träfritt skrivpapper utan mekanisk
massa med en vikt av mellan 40 och 65 g/m2.

2.

Formuläret skall ha måtten 210 × 297 mm.

3.

Medlemsstaterna skall vara ansvariga för tryckningen av formuläret. Varje
formulär skall vara försett med ett individuellt löpnummer.

4.

Formuläret skall tryckas på ett av Europeiska gemenskapernas officiella
språk, som skall anges av tullmyndigheterna i den medlemsstat som utfärdar
bladet. Fälten skall fyllas i på ett av Europeiska gemenskapernas officiella
språk, som skall anges av tullmyndigheterna i den medlemsstat som utfärdar
bladet. Tullmyndigheten i den medlemsstat som skall tillhandahålla
uppgifterna eller använda dem får begära att uppgifterna i det formulär
som uppvisas för den skall översättas till det eller de officiella språken i den
medlemsstaten.
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BILAGA 71
ÖVERFÖRING AV VAROR MELLAN TULLAGER — NORMALT
FÖRFARANDE
1.

Om varor överförs mellan tullager utan avslutande av förfarandet skall
lagerhavaren för det tullager från vilket varorna avsänds inge till sitt
övervakningskontor exemplaren 1, 4, 5 samt ett ytterligare exemplar, som
skall vara identiskt med exemplar 1, av den blankett som föreskrivs i artikel
205, ifyllt i enlighet med de anvisningar som ges i tillägget. Varorna skall
vid denna tidpunkt uppvisas för kontoret. Tullmyndigheten får befria
lagerhavaren från skyldigheten att uppvisa varorna. I detta fall skall
"C1 lagerhavaren 3 för det avsändande tullagret sända dokumentets
exemplar 1 till övervakningskontoret.

2.

Det övervakningskontor som avses i punkt 1 skall påteckna fält D på
dokumentet för att ange att det har kontrollerat eller godkänt de uppgifter
som dokumentet innehåller. Detta kontor skall föreskriva den tid inom vilken
varorna skall uppvisas för övervakningskontoret för det tullager till vilket
varorna skall överföras.
Dokumentets exemplar 1 skall behållas av övervakningskontoret för det
avsändande tullagret.

3.

Dokumentets ytterligare exemplar samt exemplar nr 4 och 5 skall medfölja
varorna och uppvisas tillsammans med dem för övervakningskontoret för det
tullager till vilket varorna skall överföras. Tullmyndigheten får befria
lagerhavaren från skyldigheten att uppvisa varorna. I detta fall skall
"C1 lagerhavaren 3 för det tullager till vilket varorna överförs skicka
dokumentets exemplar 4 och 5 till övervakningskontoret.

4.

Övervakningskontoret för det tullager till vilket varorna skall överföras skall
"C1 påteckna 3 fält 1 på dokumentets exemplar 5 och återsända det till
övervakningskontoret för det avsändande tullagret.
Exemplar 4 skall behållas av övervakningskontoret för det tullager till viket
varorna skall överföras. Det ytterligare exemplaret skall överlämnas till
lagerhavaren för det tullager som mottar varorna.

5.

Övervakningskontoret för det avsändande tullagret skall kontrollera avsändningen genom att jämföra dokumentets exemplar 1 och 5. Exemplar 5 skall
överlämnas till lagerhavaren för det avsändande tullagret.

6.

"C1 Lagerhavarna 3 skall förvara de exemplar som överlämnas till dem
tillsammans med sin lagerbokföring.

Tillägg

Den blankett som används för överföringen av varor från ett tullager till ett annat
tullager utan att förfarandet avslutas, skall innehålla följande uppgifter i de fält
som anges. De övriga rutorna behöver inte fyllas i.
2.

Avsändare: Ange namn och förnamn eller företagsnamn på lagerhavaren
för det avsändande tullagret samt tullagrets fullständiga adress och
identifikationsnummer, följt av de bokstäver som identifierar den
utfärdande medlemsstaten, vilka föregår tillståndsnumret.

3.

Blankett: Ange blankettsetets ordningsnummer i förhållande till det
sammanlagda antalet blankettset som används.
Om deklarationen avser en enstaka varupost (dvs. om endast en ruta
”Varubeskrivning” behöver fyllas i), lämnas ruta 3 tom, men siffran 1
anges i ruta 5.

5.

Varuposter: Ange det sammanlagda antalet varuposter som deklareras på
samtliga formulär eller tillläggsblanketter som används. Antalet varuposter är lika med antalet rutor ”Varubeskrivning” som behöver fyllas i.

8.

Mottagare: Ange namn och förnamn eller företagsnamn på lagerhavaren
för det tullagret till vilket varorna skall överföras samt tullagrets
fullständiga adress och identifikationsnummer, följt av de bokstäver som
identifierar den utfärdande medlemsstaten, vilka föregår tillståndsnumret.
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31.

Kollin och varubeskrivning; märken och nummer — container nr —
antal och slag: Ange märken, (identifierings-)nummer, antal och slag av
förpackningar eller, vid oemballerade varor antalet varor som omfattas
av deklarationen eller, om så är tillämpligt, ordet ”bulk”.
Varorna bör beskrivas med sin vanliga handelsbenämning, tillräckligt
detaljerat för att de skall kunna identifieras. Om en container används
bör containerns identifikationsmärken också anges i detta fält.

32.

Varupostnummer: Ange varupostens ordningsnummer mer i förhållande
till det sammanlagda antalet varuposter som deklareras på samtliga
blanketter eller tilläggsblanketter som används enligt uppgiften i fält 5.
Om deklarationen avser en enstaka varupost, får medlemsstaterna
föreskriva att detta fält inte behöver fyllas i, eftersom siffran 1 har
fyllts i fält 5.

38.

Nettovikt: Ange nettovikten i kg för de varor som beskrivs i motsvarande
ruta 31. Nettovikten är varornas vikt utan varje slag av förpackning.

44.

Ytterligare upplysningar; bilagda handlingar, certifikat och tillstånd:
Ange ”Tillämpning av artikel 111 i tullkodexen”.

54.

Ort och datum; deklarantens eller hans ombuds underskrift och namn:
Om inte annat följer av de särskilda bestämmelserna avseende användningen av datorer skall originalunderskriften av den lagerhavaren som
anges i fält 2, följd av hans namn och förnamn, finnas på det exemplar
som skall behållas av avgångstullkontoret. Om den berörda personen är
en juridisk person skall den som undertecknar dokumentet efter sin
underskrift, sitt namn och förnamn ange sin ställning i företaget.
Om varorna överförs från ett tullager av typ D till ett annat tullager av
typ D skall även följande fält fyllas i:

33.

Varukod: Ange KN-numret för varuposten i fråga.

46.

Statistiskt värde: Ange det värde för tulländamål som har bestämts i
enlighet med bestämmelserna om tullvärde, uttryckt i den valuta som
föreskrivs av den medlemsstat där varorna hänförs till förfarandet.
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BILAGA 72
ÖVERFÖRING AV VAROR MELLAN TULLAGER — FÖRENKLAT
FÖRFARANDE
1.

Om varor överförs mellan tullager utan avslutande av förfarandet i enlighet
med artikel 526.2 skall det dokument som avses i bilaga 71, punkt 1, fyllas i
i två exemplar.

2.

Innan varorna överförs skall övervakningskontoren för det avsändande
tullagret och bestämmelsetullagret informeras om den planerade överföringen på det sätt som dessa kontor skall bestämma, för att möjliggöra för
dem att utföra de kontroller som de anser nödvändiga.

3.

Lagerhavaren för det tullager från vilket varorna avsänds skall förvara
exemplar 1 tillsammans med sin lagerbokföring.

4.

Det andra exemplaret skall följa med varorna och förvaras av lagerhavaren
för det tullager till vilket varorna överförs tillsammans med hans
lagerbokföring.

5.

Lagerhavaren för bestämmelsetullagret skall till lagerhavaren för avsändningstullagret utfärda ett kvitto på de överförda varorna som han har
mottagit i sitt tullager. Lagerhavaren för avsändningstullagret skall bifoga
detta kvitto till dokumentet i sin lagerbokföring.
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BILAGA 73
FÖRFINANSIERADE VAROR

FÖRTECKNING ÖVER DE FORMER AV HANTERING SOM AVSES I
ARTIKEL 532
1.

Lagerinventering.

2.

Anbringande av märken, förseglingar, etiketter eller andra liknande
kännetecken på varorna själva eller på deras emballage, förutsatt att det
inte finns någon risk att varorna därigenom kan få en skenbar ursprungsbeteckning som avviker från den riktiga.

3.

Ändring av märken och nummer på kollin, förutsatt att det inte finns någon
risk att varorna därigenom kan få en skenbar ursprungsbeteckning som
avviker från den riktiga.

4.

Emballering, uppackning, byte av emballage, reparation av emballage.

5.

Luftning.

6.

Kylning.

7.

Frysning.
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BILAGA 74
FÖRTECKNING ÖVER DE VAROR SOM AVSES I ARTIKEL 550
(HJÄLPMATERIAL)
AKTIV FÖRÄDLING
Alla varor som inte ingår i förädlingsprodukterna, men som möjliggör eller under
lättar framställningen av förädlingsprodukter, även om de förbrukas helt eller
delvis under processen, med undantag för följande varor:
a)

Energikällor med undantag för drivmedel som behövs för att prova
förädlingsprodukterna eller för att upptäcka fel hos importvaror som skall
repareras.

b)

Smörjmedel med undantag för dem som behövs för provning, anpassning
eller återtagande av förädlingsprodukter.

c)

Utrustning och verktyg.
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BILAGA 75
VAROR VARS SAMMANLAGDA VÄRDE ENLIGT ARTIKEL 552.1 a v
INTE FÅR ÖVERSTIGA 150 000 ECU

Kapitel, nummer och undernummer i Kombinerade nomenklaturen

Varubeskrivning

Kapitel 1-24

— Levande djur, animaliska produkter
— Vegetabiliska produkter
— Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor
samt spaltningsprodukter av sådana fetter och
oljor; beredda ätbara fetter; animaliska och
vegetabiliska vaxer
— Beredda livsmedel; drycker, spritdrycker och
vinäger; tobak

Nummer 2814

— Ammoniak, vattenfri eller i vattenlösning

Nummer 2836 20 00

— Dinatriumkarbonat

Kapitel 31

— Gödselmedel

Nummer 3817 10

— Blandningar av alkylbensener

Kapitel 50-63

— Textilvaror

Kapitel 72

— Artiklar av järn och stål

Nummer 8108 90

— Titan och varor av titan
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BESTÄMMELSER AVSEENDE INFORMATIONSBLAD INF 9
1.

Formuläret för INF 9 skall tryckas på vitt skrivpapper utan mekanisk massa
med en vikt av mellan 40 och 65 g/m2.

2.

Formuläret skall ha måtten 210 × 297 mm.

3.

Medlemsstaterna skall vara ansvariga för tryckningen av formuläret. Varje
formulär skall vara försett med ett individuellt serienummer.

4.

Formuläret skall tryckas på ett av Europeiska gemenskapernas officiella
språk, som skall anges av tullmyndigheterna i den medlemsstat som utfärdar
bladet. Fälten 1-8 skall fyllas i på ett av Europeiska gemenskapernas
officiella språk, som skall anges av tullmyndigheten i den medlemsstat som
utfärdar bladet. Tullmyndigheterna i den medlemsstat som skall tillhandahålla
uppgifterna eller använda dem får begära att uppgifterna i det formulär som
uppvisas för dem skall översättas till det eller de officiella språken i den
medlemsstaten.

1993R2454 — SV — 01.07.2000 — 003.001 — 751
!B
BILAGA 76
EXEMPEL PÅ MÅNATLIGA OCH KVARTALSVISA SAMMANSTÄLLNINGAR
Samtidig användning av följande bestämmelser:
— Artikel 118.2 andra stycket i tullkodexen
— Artiklarna 563, 580 och 595 i tillämpningsföreskrifterna.
De exempel som anges nedan grundas på följande antaganden:
a)

Att de aktiva förädlingsförfarandena (suspensionssystemet) har beviljats i
enlighet med artikel 551.1 i tillämpningsföreskrifterna.

b)

Att ett allmänt tillstånd har utfärdats för övergång till fri omsättning i enlighet
med artikel 580.

c)

Att de importerade varorna, antingen i oförändrat skick eller som förädlingsprodukter, har släppts ut på gemenskapsmarknaden i enlighet med artikel 580
i tillämpningsföreskrifterna.

d)

Att, tidsgränsen för återexport då varorna hänförs till ett av de tullförfaranden
som avses i artikel 89 i tullkodexen i detta exempel är tre månader.
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Exempel A: Månatlig sammanställning
Sammanställningen skall omfatta tre varusändningar som hänförts till förfarandet
under januari (1, 15 och 31 januari).
Tidsgränsen för återexport för alla dessa sändningar är den 30 april. Den senaste
tidpunkten för inlämnandet av avslutningsdokumentationen enligt bestämmelserna
i artikel 596 i tillämpningsföreskrifterna är den 30 maj.
Tullarna för de importvaror eller förädlingsprodukter som släppts ut på
gemenskapsmarknaden och som närmare anges i artikel 580.4 och 580.5 skall
betalas senast den 30 maj, om så är tillämpligt, på grundval av en summarisk
deklaration i enlighet med artikel 597.1 i tillämpningsföreskrifterna. För dessa
varor eller produkter bestäms beskattningselementen på grundval av artikel 121
eller, om så är tillämpligt, artikel 122 i tullkodexen. Det datum som skall beaktas
är den 30 april.
Exempel B. Kvartalsvis sammanställning
Sammanställningen omfattar nio varusändningar som har hänförts till förfarandet
under loppet av ett kvartal.
— 1, 15 och 31 januari,
— 1, 15 och 28 februari,
— 1, 15 och 31 mars.
Tidsgränsen för återexport för alla dessa sändningar är den 30 juni. Den senaste
tidpunkten för inlämnandet av avslutningsdokumentation enligt bestämmelserna i
artikel 596 i tillämpningsföreskrifterna är då den 30 juli.
Tullarna för de importvaror eller förädlingsprodukter som släppts ut på
gemenskapsmarknaden och som närmare anges i artikel 580 skall betalas senast
den 30 juli, om så är tillämpligt, på grundval av en summarisk deklaration i
enlighet med artikel 597.1 i tillämpningsföreskrifterna. För dessa varor eller
produkter bestäms beskattningselementen på grundval av artikel 121 eller, om så
är tillämpligt, artikel 122 i tullkodexen. Det datum som skall beaktas är den 30
juni.
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BILAGA 77
SCHABLONAVKASTNINGSGRADER

!M8
Importvaror

Förädlingsprodukter
Löpnummer

KN-nummer

Varuslag

(1)

0407 00 30 Ägg med skal

(2)

1

Nummer (2)

Varubeskrivning

(3)

(4)

0408 99 80
ex 0511 99 80

2

3

5

Ägg utan skal, flytande eller frysta

(5)

86,00

b) Skal

12,00

0408 19 81
0408 19 89

a)

Äggula, flytande eller fryst

33,00

3502 19 90

b) Äggalbumin, flytande eller fryst

53,00

ex 0511 99 80

c)

Skal

12,00

0408 91 80

a)

Ägg utan skal, torkade

22,10

ex 0511 99 80
4

a)

Mängd av
förädlingsprodukter
framställd
av 100 kg
importprodukter
(kg) (1)

b) Skal

12,00

0408 11 80

a)

15,40

3502 11 90

b) Äggalbumin, torkat (i form av kristaller)

Äggulor, torkade

7,40

ex 0511 99 80

c)

Skal

12,00

0408 11 80

a)

Äggulor, torkade

15,40

3502 11 90

b) Äggalbumin, torkat (i annan form än
kristaller)

ex 0511 99 80

c)

Skal

6,50
12,00

0408 99 80 Ägg utan skal,
flytande eller
frysta

6

0408 91 80

Ägg utan skal, torkade

25,70

0408 19 81 Äggulor, flytanoch
de eller frysta
0408 19 89

7

0408 11 80

Äggulor, torkade

46,60

8

1101 00 15
(100)

a)

73,00

ex 1001 90 99 Vanligt vete

9

ex 2302 30 10

b) Kli

ex 2302 30 90

c)

Fodermjöl

1101 00 15
(130)

a)

Vanligt vete med en askhalt i torrt
tillstånd av mer än 0,60 men högst 0,90
viktprocent

ex 2302 30 10
10

Vanligt vete med en askhalt i torrt
tillstånd av högst 0,60 viktprocent

1101 00 15
(150)
ex 2302 30 10

22,50
2,50
78,13

b) Kli

20,00

a)

84,75

Vanligt vetemjöl med en askhalt i torrt
tillstånd av mer än 0,90 men högst 1,10
viktprocent

b) Kli

13,25
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(1)

ex 1001 90 99
(forts.)

(2)

11

(3)

1101 00 15
(170)
ex 2302 30 10

a)

Vanligt vetemjöl med en askhalt i torrt
tillstånd av mer än 1,10 men högst 1,65
viktprocent

b) Kli

(5)

91,75

6,25

12

1101 00 15
(180)

Vanligt vetemjöl med en askhalt i torrt
tillstånd av mer än 1,65 men högst 1,90
viktprocent

98,03

13

1104 29 11

Skalat vete (även, klippt eller gröpat) (3)

98,04

14

1107 10 11

a)

56,18

15

16

1001 10 00 Durumvete

(4)

17

ex 1001 90 99

b) Vanligt vete utan groddar

ex 2302 30 10

c)

Kli

19,00

ex 2303 30

d) Groddar

3,50

1107 10 19

19

20

a)

1,00

Malt, orostat, av vete, annat än i form av "M19
mjöl
78,74 3

ex 1001 90 99

b) Vanligt vete utan groddar

1,00

ex 2302 30

c)

Groddar

3,50

1108 11 00

a)

Vetestärkelse

1109 00 00

b) Vetegluten
Kli

45,46
7,50

ex 2302 30 10

c)

ex 2303 10 90

d) Återställer från stärkelseframställning

12,00

1103 11 10

a)

Grovt mjöl (inbegripet f ingryn
”Couscous” (4)

50,00

1103 11 10

b) Krossgryn och grovt mjöl (inbegripet
fingryn) med en askhalt i torrt tillstånd
av minst 0,95 viktprocent, men mindre
än 1,30 viktprocent

17,00

1101 00 11

c)

ex 2302 30 10
18

Malt, orostat, av vete, i form av mjöl

Mjöl

25,50

8,00

d) Kli

20,00

1103 11 10

a)

60,00

1101 00 11

b) Mjöl

15,00

ex 2302 30 10

c)

Kli

20,00

1103 11 10

a)

Krossgryn och grovt mjöl (inbegripet
fingryn) med en askhalt i torrt tillstånd
av minst 0,95 viktprocent men mindre
än 1,30 viktprocent

67,00

1101 00 11

b) Mjöl

Krossgryn och grovt mjöl (inbegripet
fingryn) med en askhalt i torrt tillstånd
av mindre än 0,95 viktprocent

8,00

ex 2302 30 10

c)

Kli

20,00

1103 11 10

a)

Krossgryn och grovt mjöl (inbegripet
fingryn) med en askhalt i torrt tillstånd
av minst 1,30 viktprocent eller högre

75,00

ex 2302 30 10

b) Kli

20,00
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(1)

1001 10 00
(forts.)

(2)

(3)

21

ex 1902 19 10

1101 00 11

22

25

c)

Kli

18,70

ex 1902 19 10

a)

Pastaprodukter såsom makaroner, spagetti och liknande, inte innehållande
ägg och inte innehållande vanligt vetemjöl eller grovt mjöl, med ett askinnehåll i torrt tillstånd på mer än 0,95
viktprocent men högst 1,10 viktprocent

66,67

b) Mjöl

8,00

ex 2302 30 10

c)

Kli

20,00

ex 1902 19 10

a)

Pastaprodukter såsom makaroner, spagetti och liknande, inte innehållande
ägg och inte innehållande vanligt vetemjöl eller grovt mjöl, med ett askinnehåll i torrt tillstånd på 1,10 viktprocent
men högst 1,30 viktprocent

71,43

b) Mjöl

3,92

ex 2302 30 10

c)

Kli

19,64

ex 1902 19 10

a)

Pastaprodukter såsom makaroner, spagetti och liknande, inte innehållande
ägg och inte innehållande vanligt vetemjöl eller grovt mjöl, med ett askinnehåll i torrt tillstånd på mer än 1,30
viktprocent

79,36

ex 2302 30 10

b) Kli

15,00

ex 1902 11 00

a)

(5)

Pastaprodukter innehållande ägg men
inte innehållande vanligt vetemjöl eller
grovt mjöl, med ett askinnehåll i torrt
tillstånd på mindre än 0,95 viktprocent (5)

b) Mjöl

13,70

ex 2302 30 10

c)

Kli

18,70

ex 1902 11 00

a)

Pastaprodukter innehållande ägg men
inte innehållande vanligt vetemjöl eller
grovt mjöl, med ett askinnehåll i torrt
tillstånd på 0,95 viktprocent men högst
1,10 viktprocent (5)

(5)

1101 00 11

27

62,50

ex 2302 30 10

1101 00 11

26

Pastaprodukter såsom makaroner, spagetti och liknande, inte innehållande
ägg och inte innehållande vanligt vetemjöl eller grovt mjöl, med ett askinnehåll i torrt tillstånd på högst 0,95
viktprocent

13,70

1101 00 11

24

a)

(5)

b) Mjöl

1101 00 11

23

(4)

b) Mjöl

8,00

ex 2302 30 10

c)

Kli

20,00

ex 1902 11 00

a)

Pastaprodukter innehållande ägg men
inte innehållande vanligt vetemjöl eller
grovt mjöl, med ett askinnehåll i torrt
tillstånd på 1,10 viktprocent men högst
1,30 viktprocent (5)

(5)

1101 00 11
ex 2302 30 10

b) Mjöl
c)

Kli

3,92
19,64
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(1)

1001 10 00
(forts.)

1003 00 90 Korn

(2)

(3)

28

ex 1902 11 00

a)

ex 2302 30 10

b) Kli

15,00

ex 1102 90 10
(100)

a)

66,67

ex 2302 40 10

b) Kli

10,00

ex 2302 40 90

c)

Fodermjöl

21,50

ex 1103 19 30
(100)

a)

Krossgryn och grovt mjöl (inbegripet
fingryn) med en askhalt i torrt tillstånd
av högst 1 viktprocent, och med en halt
av grova fibrer i torrt tillstånd av högst
0,9 viktprocent

64,52

29

30

1102 90 10

31

32

33

34

35

(4)

Pastaprodukter innehållande ägg
inte innehållande vanligt vetemjöl
grovt mjöl, med ett askinnehåll i
tillstånd på 1,30 viktprocent eller
re (5)

(5)

men
eller
torrt
hög-

Mjöl av korn med en askhalt i torrt
tillstånd av högst 0,9 viktprocent, och
med en halt av grova fibrer i torrt
tillstånd av högst 0,9 viktprocent

b) Mjöl av korn
Kli

(5)

2,00

ex 2302 40 10

c)

ex 2302 40 90

d) Fodermjöl

21,50

ex 1104 21 10
(100)

a)

66,67

ex 2302 40 10

b) Kli

10,00

ex 2302 40 90

c)

Fodermjöl

21,50

ex 1104 21 30
(100)

a)

Korn, skalat och klippt eller gröpat, med
en askhalt i torrt tillstånd av högst 1
viktprocent, och med en halt av grova
fibrer i torrt tillstånd av högst 0,9
viktprocent ”Grütze” eller ”Grutten” (3)

66,67

ex 2302 40 10

b) Kli

10,00

ex 2302 40 90

c)

Fodermjöl

21,50

1104 21 50
(100)

a)

Pärlgryn (6) med en askhalt i torrt
tillstånd av högst 1 viktprocent (utan
talk) — första kategorin

50,00

Korn (skalat eller klippt) med en askhalt
i torrt tillstånd av högst 1 viktprocent,
och med en halt av grova fibrer i torrt
tillstånd av högst 0,9 viktprocent (3)

10,00

ex 2302 40 10

b) Kli

20,00

ex 2302 40 90

c)

Fodermjöl

27,50

ex 1104 21 50
(300)

a)

Pärlgryn av korn (6) med en askhalt i
torrt tillstånd av högst 1 viktprocent
(utan talk) — andra kategorin

62,50

ex 2302 40 10

b) Kli

20,00

ex 2302 40 90

c)

Fodermjöl

15,00

ex 1104 11 90

a)

Korn, bearbetat till flingor, med en
askhalt i torrt tillstånd av högst 1
viktprocent och en halt av grova fibrer
i torrt tillstånd av högst 0,9 viktprocent

66,67

ex 2302 40 10

b) Kli

10,00

ex 2302 40 90

c)

21,33

Fodermjöl
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(1)

1003 00 90
(forts.)

(2)

(3)

36

ex 1107 10 91

a)

ex 1003 00 90

b) Korn, utan groddar

ex 2302 40 10

c)

Kli

19,00

ex 2302 40

d) Groddar

3,50

37

38

1004 00 00 Havre

39

40

1107 10 99

(4)

a)

Malt av korn, orostat, i form av mjöl

Malt av korn, orostat

(5)

56,18
1,00

"M19
78,74 3

ex 1003 00 90

b) Korn, utan groddar

1,00

ex 2302 40

c)

Groddar

3,50

a)

Malt, rostat

1107 20 00

"M19
67,11 3

ex 1003 00 90

b) Korn, utan groddar

1,00

ex 2302 40

c)

Groddar

3,50

ex 1102 90 30
(100)

a)

Havremjöl, med en askhalt i torrt
tillstånd av högst 2,3 viktprocent, en
halt av grova fibrer i torrt tillstånd av
högst 1,8 viktprocent, och en fukthalt av
högst 11 viktprocent och vars peroxidas
är praktiskt taget overksam

ex 2302 40 10

b) Kli

ex 2302 40 90

c)

Fodermjöl

ex 1103 12 00
(100)

a)

Krossgryn samt grovt mjöl (inbegripet
fingryn) med en askhalt i torrt tillstånd
av högst 2,3 viktprocent, en agnhalt av
högst 0,1 viktprocent, och en fukthalt av
högst 11 viktprocent och vars peroxidas
är praktiskt taget overksam

1102 90 30

b) Mjöl

33,00
7,50
55,56

2,00

ex 2302 40 10

c)

ex 2302 40 90

d) Fodermjöl

41

ex 1104 22 92

Klippt havre

98,04

42

ex 1104 22 20
(100)

a)

62,50

ex 2302 40 10

b) Kli

33,00

ex 1104 22 30
(100)

a)

58,82

ex 2302 40 10

b) Kli

ex 2302 40 90

c)

43

Kli

55,56

Havre, skalad med en askhalt i torrt
tillstånd av högst 2,3 viktprocent, en
agnhalt av högst 0,5 viktprocent, och en
fukthalt av högst 11 viktprocent och
vars peroxidas är praktiskt taget overksam (3)

Havre, skalad och klippt eller gröpt,
med en askhalt i torrt tillstånd av högst
2,3 viktprocent, en agnhalt av högst 0,1
viktprocent, och en fukthalt av högst 11
viktprocent och vars peroxidas är praktiskt taget overksam ”Grütze” eller
”Grutten” (3)

Fodermjöl

33,00
7,50

33,00
3,50
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(1)

1004 00 00
(forts.)

(2)

(3)

44

ex 1104 12 90
(100)

a)

ex 2302 40 10

b) Kli

33,00

ex 2302 40 90

c)

Fodermjöl

13,00

ex 1104 12 90
(300)

a)

Havre bearbetad till flingor, med en
askhalt i torrt tillstånd av högst 2,3
viktprocent, en agnhalt av mer än 0,1
viktprocent men högst 1,5 viktprocent
och en fukthalt av högst 12 viktprocent
och vars peroxidas är praktiskt taget
overksam

62,50

ex 2302 40 10

b) Kli

33,00

ex 1102 20 10
(100)

a)

71,43

ex 1104 30 90

b) Majsgroddar

12,00

ex 2302 10 10

c)

Kli

14,00

ex 1102 20 10
(200)

a)

Majsmjöl med en fetthalt av mer än 1,3
men högst 1,5 viktprocent och en halt
av grova fibrer i torrt tillstånd av högst
0,8 viktprocent

83,33

ex 1104 30 90

b) Majsgroddar

8,00

ex 2302 10 10

c)

Kli

6,50

ex 1102 20 90
(100)

a)

Majsmjöl med en fetthalt av mer än 1,5
men högst 1,7 viktprocent och en halt
av grova fibrer i torrt tillstånd av högst 1
viktprocent

ex 1104 30 90

b) Majsgroddar

8,00

ex 2302 10 10

c)

Kli

6,50

ex 1103 13 10
(100)

a)

Krossgryn samt grovt mjöl (inbegripet
fingryn) av majs med en fetthalt av
högst 0,9 viktprocent och en halt av
grova fibrer i torrt tillstånd av högst 0,6
viktprocent (7)

45

1005 90 00 Majs, andra

46

47

48

49

1102 20 10
eller
1102 20 90

50

(4)

Havre bearbetad till flingor, med en
askhalt i torrt tillstånd av högst 2,3
viktprocent, en agnhalt av högst 0,1
viktprocent, och en fukthalt av högst 12
viktprocent och vars peroxidas är praktiskt taget overksam

Majsmjöl med en fetthalt i torrt tillstånd
av högst 1,3 viktprocent och en halt av
grova fibrer i torrt tillstånd av högst 0,8
viktprocent

(5)

50,00

83,33

55,56

b) Majsmjöl

16,00

ex 1104 30 90

c)

12,00

ex 2302 10 10

d) Kli

14,00

ex 1103 13 10
(300)

a)

71,43

ex 1104 30 90

b) Majsgroddar

12,00

ex 2302 10 10

c)

14,00

Majsgroddar

Krossgryn samt grovt mjöl (inbegripet
fingryn) av majs med en fetthalt av mer
än över 1,3 men högst 1,5 viktprocent
och en halt av grova fibrer i torrt
tillstånd av högst 1 viktprocent (7)

Kli
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(1)

1005 90 00
(forts.)

(2)

(3)

51

ex 1103 13 10
(500)

a)

ex 1104 30 90

b) Majsgroddar

8,00

ex 2302 10 10

c)

Kli

6,50

ex 1103 13 90
(100)

a)

Krossgryn och grovt mjöl av majs med
en fetthalt av mer än 1,5 men högst 1,7
viktprocent och en halt av grova fibrer i
torrt tillstånd av högst 1 viktprocent (7)

ex 1104 30 90

b) Majsgroddar

8,00

ex 2302 10 10

c)

Kli

6,50

ex 1104 19 50
(110)

a)

Majsflingor med en fetthalt i torrt
tillstånd av högst 0,9 viktprocent och
en halt av grova fibrer i torrt tillstånd av
högst 0,7 viktprocent

ex 2302 10 10

b) Kli

35,50

ex 1104 19 50
(130)

a)

76,92

ex 2302 10 10

b) Kli

21,08

ex 1104 19 50
(150)

a)

90,91

ex 2302 10 10

b) Kli

52

53

54

55

56

57

58

59

1108 12 00

(4)

a)

Krossgryn samt grovt mjöl (inbegripet
fingryn) av majs med en fetthalt av mer
än över 1,3 men högst 1,5 viktprocent
och en halt av grova fibrer i torrt
tillstånd av högst 1 viktprocent (7)

Majsflingor med en fetthalt i torrt
tillstånd av högst 1,3 viktprocent och
en halt av grova fibrer i torrt tillstånd av
högst 0,8 viktprocent

Majsflingor med en fetthalt i torrt
tillstånd av mer än 1,3 viktprocent
men högst 1,7 viktprocent och en halt
av grova fibrer i torrt tillstånd av högst
1 viktprocent

Majsstärkelse

(5)

83,33

83,33

62,50

7,09
62,11

b) Produkterna som anges under löpnummer 62

30,10

a)

Druvsocker i form av vitt kristalliskt
pulver, även agglomererat (8)

47,62

b) Produkterna som anges under löpnummer 62

30,10

ex 1702 30 99

c)

Druvsockeravfall

10,00

1702 30 59
eller
1702 30 99

a)

Druvsocker, annat än i form av vitt
kristalliskt pulver, även agglomererat (9)

62,11

b) Produkterna som anges under löpnummer 62

30,10

a)

D-glucitol (sorbitol) i vattenlösning,
innehållande högst 2 viktprocent
D-mannitol beräknat på halten D-glucitol (10)

59,17

b) Produkterna som anges under löpnummer 63

29,10

1702 30 51
eller
1702 30 91

ex 2905 44 11
eller
ex 3824 60 11
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(1)

1005 90 00
(forts.)

(2)

(3)

60

ex 2905 44 19
eller
ex 3824 60 10

61

ex 2905
eller
ex 2905
eller
ex 3824
eller
ex 3824

44 91

(4)

a)

(5)

D-glucitol (sorbitol), i vattenlösning,
innehållande mer än 2 viktprocent
D-mannitol beräknat på halten D-glucitol (11)

67,56

b) Produkterna som anges under löpnummer 63

29,10

a)

D-glucitol (sorbitol), beräknat på 100 kg
av torrsubstansen

41,32

b) Produkterna som anges under löpnummer 63

29,10

44 99
60 91
60 99
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Importvaror

Förädlingsprodukter
Löpnummer

KN-nummer

Varuslag
(1)

1005 90 00

(2)

Nummer (2)

Varubeskrivning

(3)

(4)

62

Mängd av förädlingsprodukter framställd av
100 kg importprodukter (kg) (1)
a)

b)

c)

d)

e)

f)

2,90

2,90

2,90

4,50

4,50

(5)

Biprodukter till
förädlingsprodukterna enligt
nummer 56 till
58 (12)
ex 1104 30 90

Majsgroddar

ex 1515

Majsoljor

ex 2303 10 11

Majsgluten

ex 2303 10 19

Majsglutenfoder

ex 2306 70 00

Oljekaka av
majsgroddar

6,10

6,10
2,90
4,50

24,00 19,50 24,00 19,50 22,70 27,20
3,20

3,20

30,10 30,10 30,10 30,10 30,10 30,10
63

Bioprodukter till
f ö r ä dl i ng sp r odukterna enligt
nummer 56 till
58 (12)
ex 1104 30 90

Majsgroddar

ex 1515

Majsoljor

ex 2303 10 11

Majsgluten

ex 2303 10 19

Majsglutenfoder

ex 2306 70 00

Oljekaka av
majsgroddar

6,10

6,10
2,90
4,50

2,90

2,90

4,50

4,50

2,90

23,00 18,50 23,00 18,50 21,70 26,20
3,20

3,20

29,10 29,10 29,10 29,10 29,10 29,10
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Importvaror

Förädlingsprodukter
Löpnummer

KN-nummer

Varuslag

(1)

1006 10 21 Ris med ytterskal (paddy eller råris), förvällt och ångbehandlat (parboiled), rundkornigt

(2)

64

Nummer (2)

Varubeskrivning

(3)

(4)

1006 20 11

ex 1213 00 00
65

1006 30 21

1102 30 00
eller
ex 2302 20 10
eller
ex 2302 20 90
1006 40 00
ex 1213 00 00
66

1006 30 61

1102 30 00
eller
ex 2302 20 10
eller
ex 2302 20 90
1006 40 00
ex 1213 00 00
1006 10 23 Ris med ytterskal (paddy eller råris), förvällt och ångbehandlat (parboiled), mellankornigt

67

1006 20 13

ex 1213 00 00
68

1006 30 23

1102 30 00
eller
ex 2302 20 10
eller
ex 2302 20 90
1006 40 00
ex 1213 00 00

a)

Ris endast befriat från ytterskalet (råris)
förvällt och ångbehandlat (parboiled),
rundkornigt

Mängd av
förädlingsprodukter
framställd
av 100 kg
importprodukter
(kg) (1)
(5)

80,00

b) Skal

20,00

a)

71,00

Delvis slipat ris, även polerat eller
glaserat, förvällt och ångbehandlat (parboiled), rundkornigt

b) Rismjöl eller kli

6,00

c)

3,00

Brutet ris

d) Skal

20,00

a)

65,00

Helt slipat ris, även polerat eller glaserat, förvällt och ångbehandlat (parboiled), rundkornigt

b) Rismjöl eller kli

8,00

c)

7,00

Brutet ris

d) Skal

20,00

a)

80,00

Ris med ytterskal (brunt), förvällt och
långbehandlat (parboiled), mellankornigt

b) Skal

20,00

a)

71,00

Delvis slipat ris, även polerat eller
glaserat, förvällt och ångbehandlat (parboiled), mellankornigt

b) Rismjöl eller kli

6,00

c)

3,00

Brutet ris

d) Skal

20,00
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(1)

1006 10 23
(forts.)

(2)

69

(3)

1006 30 63

1102 30 00
eller
ex 2302 20 10
eller
ex 2302 20 90
1006 40 00
ex 1213 00 00
1006 10 25 Ris endast befriat från ytterskalet (råris),
förvällt och
ångbehandlat
(parboiled),
långkornigt,
med ett förhållande mellan
kornets längd
och bredd av
mer än 2 men
under 3

70

1006 20 15

ex 1213 00 00
71

1006 30 25

1102 30 00
eller
ex 2302 20 10
eller
ex 2302 20 90
1006 40 00
ex 1213 00 00
72

1006 30 65

1102 30 00
eller
ex 2302 20 10
eller
ex 2302 20 90
1006 40 00
ex 1213 00 00

(4)

a)

Helt slipat ris, även polerat eller glaserat, förvällt och ångbehandlat (parboiled), mellankornigt

(5)

65,00

b) Rismjöl eller kli

8,00

c)

7,00

Brutet ris

d) Skal

20,00

a)

80,00

Ris endast befriat från ytterskalet (råris),
förvällt och ångbehandlat (parboiled),
långkornigt med ett förhållande mellan
kornets längd och bredd av mer än 2
men under 3

b) Skal

20,00

a)

71,00

Delvis slipat ris, även polerat eller
glaserat, förvällt och ångbehandlat (parboiled), långkornigt med ett förhållande
mellan kornets längd och bredd av mer
än 2 men under 3

b) Rismjöl eller kli

6,00

c)

3,00

Brutet ris

d) Skal

20,00

a)

65,00

Helt slipat ris, även polerat eller glaserat, förvällt och ångbehandlat (parboiled), långkornigt med ett förhållande
mellan kornets längd och bredd av mer
än 2 men under 3

b) Rismjöl eller kli

8,00

c)

7,00

Brutet ris

d) Skal

20,00
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(1)

1006 10 27 Ris endast befriat från ytterskalet (råris),
förvällt och
ångbehandlat
(parboiled),
långkornigt,
med ett förhållande mellan
kornets längd
och bredd av
minst 3

(2)

73

(3)

1006 20 17

ex 1213 00 00
74

1006 30 27

1102 30 00
eller
ex 2302 20 10
eller
ex 2302 20 90
1006 40 00
ex 1213 00 00
75

1006 30 67

1102 30 00
eller
ex 2302 20 10
eller
ex 2302 20 90
1006 40 00
ex 1213 00 00
1006 10 92 Ris endast befriat från ytterskalet (råris),
rundkornigt

76

1006 20 11

ex 1213 00 00
77

1006 20 92
ex 1213 00 00

78

1006 30 21

1102 30 00
eller
ex 2302 20 10
eller
ex 2302 20 90
1006 40 00
ex 1213 00 00

(4)

a)

Ris endast befriat från ytterskalet (råris),
förvällt och ångbehandlat (parboiled),
långkornigt, med ett förhållande mellan
kornets längd och bredd av minst 3

(5)

80,00

b) Skal

20,00

a)

68,00

Delvis slipat ris, även polerat eller
glaserat, förvällt och ångbehandlat (parboiled), långkornigt, med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av
minst 3

b) Rismjöl eller kli

6,00

c)

6,00

Brutet ris

d) Skal

20,00

a)

62,00

Helt slipat ris, även polerat eller glaserat, förvällt och ångbehandlat (parboiled), långkornigt, med ett förhållande
mellan kornets längd och bredd av
minst 3

b) Rismjöl eller kli

c)

Brutet ris

8,00

10,00

d) Skal

20,00

a)

80,00

Ris endast befriat från ytterskalet (råris),
förvällt och ångbehandlat (parboiled),
rundkornigt

b) Skal

20,00

a)

80,00

Ris endast befriat från ytterskalet (råris),
rundkornigt

b) Skal

20,00

a)

71,00

Delvis slipat ris, även polerat eller
glaserat, förvällt och ångbehandlat (parboiled), rundkornigt

b) Rismjöl eller kli

6,00

c)

3,00

Brutet ris

d) Skal

20,00
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(1)

1006 10 92
(forts.)

(2)

79

(3)

1006 30 42
1102 30 00
eller
ex 2302 20 10
eller
ex 2302 20 90
1006 40 00
ex 1213 00 00

80

1006 30 61

1102 30 00
eller
ex 2302 20 10
eller
ex 2302 20 90
1006 40 00
ex 1213 00 00
81

1006 30 92
1102 30 00
eller
ex 2302 20 10
eller
ex 2302 20 90
1006 40 00
ex 1213 00 00

1006 10 94 Ris med ytterskal (paddy),
mellankornigt

82

1006 20 13

ex 1213 00 00
83

1006 20 94
ex 1213 00 00

84

1006 30 23

1102 30 00
eller
ex 2303 20 10
eller
ex 2303 20 90
1006 40 00
ex 1213 00 00

(4)

a)

Delvis slipat ris, även polerat eller
glaserat, rundkornigt

b) Rismjöl eller kli

c)

Brutet ris

(5)

65,00
5,00

10,00

d) Skal

20,00

a)

65,00

Helt slipat ris, även polerat eller glaserat, förvällt och ångbehandlat (parboiled), rundkornigt

b) Rismjöl eller kli

8,00

c)

7,00

Brutet ris

d) Skal

20,00

a)

60,00

Helt slipat ris, även polerat eller glaserat, rundkornigt

b) Rismjöl eller kli

c)

Brutet ris

8,00

12,00

d) Skal

20,00

a)

80,00

Ris endast befriat från ytterskalet (råris),
förvällt och ångbehandlat (parboiled),
mellankornigt

b) Skal

20,00

a)

80,00

Ris med ytterskal (brunt), mellankornigt

b) Skal

20,00

a)

71,00

Delvis slipat ris, även polerat eller
glaserat, förvällt och ångbehandlat (parboiled), mellankornigt

b) Rismjöl eller kli

6,00

c)

3,00

Brutet ris

d) Skal

20,00
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(1)

1006 10 94
(forts.)

(2)

85

(3)

1006 30 44
1102 30 00
eller
ex 2302 20 10
eller
ex 2302 20 90
1006 40 00
ex 1213 00 00

86

1006 30 63

1102 30 00
eller
ex 2302 20 10
eller
ex 2302 20 90
1006 40 00
ex 1213 00 00
87

1006 30 94
1102 30 00
eller
ex 2302 20 10
eller
ex 2302 20 90
1006 40 00
ex 1213 00 00

1006 10 96 Ris med ytterskal (paddy),
långkornigt,
med ett förhållande mellan
kornets längd
och bredd av
mer än 2 men
under 3

88

1006 20 15

ex 1213 00 00
89

1006 20 96

ex 1213 00 00

(4)

a)

Delvis slipat ris, även polerat eller
glaserat, mellankornigt

b) Rismjöl eller kli

c)

Brutet ris

(5)

65,00
5,00

10,00

d) Skal

20,00

a)

65,00

Helt slipat ris, även polerat eller glaserat, förvällt och ångbehandlat (parboiled), mellankornigt

b) Rismjöl eller kli

8,00

c)

7,00

Brutet ris

d) Skal

20,00

a)

60,00

Helt slipat ris, även polerat eller glaserat, mellankornigt

b) Rismjöl eller kli

c)

Brutet ris

8,00

12,00

d) Skal

20,00

a)

80,00

Ris endast befriat från ytterskalet (råris),
förvällt och ångbehandlat (parboiled),
långkornigt med ett förhållande mellan
kornets längd och bredd av mer än 2
men under 3

b) Skal

20,00

a)

80,00

Ris endast befriat från ytterskalet (råris),
långkornigt med ett förhållande mellan
kornets längd och bredd av mer än 2
men under 3

b) Skal

20,00
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(1)

1006 10 96
(forts.)

(2)

90

(3)

1006 30 25

1102 30 00
eller
ex 2302 20 10
eller
ex 2302 20 90
1006 40 00
ex 1213 00 00
91

1006 30 46

1102 30 00
eller
ex 2302 20 10
eller
ex 2302 20 90
1006 40 00
ex 1213 00 00
92

1006 30 65

1102 30 00
eller
ex 2302 20 10
eller
ex 2302 20 90
1006 40 00
ex 1213 00 00
93

1006 30 96

1102 30 00
eller
ex 2302 20 10
eller
ex 2302 20 90
1006 40 00
ex 1213 00 00
1006 10 98 Ris med ytterskal (paddy),
långkornigt,
med ett förhållande mellan
kornets längd
och bredd av
minst 3

94

1006 20 17

ex 1213 00 00

(4)

a)

Delvis slipat ris, även polerat eller
glaserat, förvällt och ångbehandlat (parboiled), långkornigt med ett förhållande
mellan kornets längd och bredd av mer
än 2 men under 3

(5)

71,00

b) Rismjöl eller kli

6,00

c)

3,00

Brutet ris

d) Skal

20,00

a)

65,00

Delvis slipat ris, även polerat eller
glaserat, långkornigt med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av
mer än 2 men under 3

b) Rismjöl eller kli

c)

Brutet ris

5,00

10,00

d) Skal

20,00

a)

65,00

Helt slipat ris, även polerat eller glaserat, förvällt och ångbehandlat (parboiled), långkornigt med ett förhållande
mellan kornets längd och bredd av mer
än 2 men under 3

b) Rismjöl eller kli

8,00

c)

7,00

Brutet ris

d) Skal

20,00

a)

60,00

Helt slipat ris, även polerat eller glaserat, långkornigt, med ett förhållande
mellan kornets längd och bredd av mer
än 2 men under 3

b) Rismjöl eller kli

c)

Brutet ris

8,00

12,00

d) Skal

20,00

a)

80,00

Ris endast befriat från ytterskalet (råris),
förvällt och ångbehandlat (parboiled),
långkornigt, med ett förhållande mellan
kornets längd och bredd av minst 3

b) Skal

20,00
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(1)

1006 10 98
(forts.)

(2)

95

(3)

1006 20 98

ex 1213 00 00
96

1006 30 27

1102 30 00
eller
ex 2302 20 10
eller
ex 2302 20 90
1006 40 00
ex 1213 00 00
97

1006 30 48

1102 30 00
eller
ex 2302 20 10
eller
ex 2302 20 90
1006 40 00
ex 1213 00 00
98

1006 30 67

1102 30 00
eller
ex 2302 20 10
eller
ex 2302 20 90
1006 40 00
ex 1213 00 00
99

1006 30 98

1102 30 00
eller
ex 2302 20 10
eller
ex 2302 20 90

(4)

a)

Ris endast befriat från ytterskalet (råris),
långkornigt med ett förhållande mellan
kornets längd och bredd av minst 3

(5)

80,00

b) Skal

20,00

a)

68,00

Delvis slipat ris, även polerat eller
glaserat, förvällt och ångbehandlat (parboiled), med ett förhållande mellan
kornets längd och bredd av minst 3

b) Rismjöl eller kli

6,00

c)

6,00

Brutet ris

d) Skal

20,00

a)

58,00

Delvis slipat ris, även polerat eller
glaserat, med ett förhållande mellan
kornets längd och bredd av minst 3

b) Rismjöl eller kli

c)

Brutet ris

7,00

15,00

d) Skal

20,00

a)

62,00

Helt slipat ris, även polerat eller glaserat, förvällt och ångbehandlat (parboiled), långkornigt, med ett förhållande
mellan kornets längd och bredd av
minst 3

b) Rismjöl eller kli

c)

Brutet ris

8,00

10,00

d) Skal

20,00

a)

55,00

Helt slipat ris, även polerat eller glaserat, långkornigt, med ett förhållande
mellan kornets längd och bredd av
minst 3

b) Rismjöl eller kli

1006 40 00

c)

Brutet ris

1213 00 00

d) Skal

9,00

16,00
20,00
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(1)

1006 20 11 Ris endast befriat från ytterskalet (råris),
förvällt och
ångbehandlat
(parboiled),
rundkornigt

(2)

100

(3)

1006 30 21

1102 30 00
eller
ex 2302 20 10
eller
ex 2302 20 90

101

102

Delvis slipat ris, även polerat eller
glaserat, förvällt och ångbehandlat (parboiled), rundkornigt

93,00

5,00

1006 40 00

c)

Brutet ris

2,00

1006 30 61

a)

Helt slipat ris, även polerat eller glaserat, förvällt och ångbehandlat (parboiled), rundkornigt

b) Rismjöl eller kli

1006 40 00

c)

Brutet ris

1006 30 23

a)

Delvis slipat ris, även polerat eller
glaserat, förvällt och ångbehandlat (parboiled), mellankornigt

1102 30 00
eller
ex 2302 20 10
eller
ex 2302 20 90

103

a)

(5)

b) Rismjöl eller kli

1102 30 00
eller
ex 2302 20 10
eller
ex 2302 20 90

1006 20 13 Ris endast befriat från ytterskalet (råris),
förvällt och
ångbehandlat
(parboiled),
mellankornigt

(4)

88,00

10,00

2,00
93,00

b) Rismjöl eller kli

5,00

1006 40 00

c)

Brutet ris

2,00

1006 30 63

a)

Helt slipat ris, även polerat eller glaserat, förvällt och ångbehandlat (parboiled), mellankornigt

1102 30 00
eller
ex 2302 20 10
eller
ex 2302 20 90
1006 40 00

b) Rismjöl eller kli

c)

Brutet ris

88,00

10,00

2,00
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(1)

1006 20 15 Ris endast befriat från ytterskalet (råris),
förvällt och
ångbehandlat
(parboiled),
långkornigt
med ett förhållande mellan
kornets längd
och bredd av
mer än 2 men
under 3

(2)

104

(3)

1006 30 25

1102 30 00
eller
ex 2302 20 10
eller
ex 2302 20 90

105

106

Delvis slipat ris, även polerat eller
glaserat, förvällt och ångbehandlat (parboiled), långkornigt med ett förhållande
mellan kornets längd och bredd av mer
än 2 men under 3

93,00

5,00

1006 40 00

c)

Brutet ris

2,00

1006 30 65

a)

Helt slipat ris, även polerat eller glaserat, förvällt och ångbehandlat (parboiled), långkornigt, med ett förhållande
mellan kornets längd och bredd av mer
än 2 men under 3

b) Rismjöl eller kli

1006 40 00

c)

Brutet ris

1006 30 27

a)

Delvis slipat ris, även polerat eller
glaserat, förvällt och ångbehandlat (parboiled), långkornigt, med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av
minst 3

1102 30 00
eller
ex 2302 20 10
eller
ex 2302 20 90

107

a)

(5)

b) Rismjöl eller kli

1102 30 00
eller
ex 2302 20 10
eller
ex 2302 20 90

1006 20 17 Ris endast befriat från ytterskalet (råris),
förvällt och
ångbehandlat
(parboiled),
långkornigt
med ett förhållande mellan
kornets längd
och bredd av
minst 3

(4)

88,00

10,00

2,00
93,00

b) Rismjöl eller kli

5,00

1006 40 00

c)

Brutet ris

2,00

1006 30 67

a)

Helt slipat ris, även polerat eller glaserat, förvällt och ångbehandlat (parboiled), långkornigt, med ett förhållande
mellan kornets längd och bredd av
minst 3

1102 30 00
eller
ex 2302 20 10
eller
ex 2302 20 90
1006 40 00

b) Rismjöl eller kli

c)

Brutet ris

88,00

10,00

2,00
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(1)

1006 20 92 Ris endast befriat från ytterskalet (råris),
rundkornigt

(2)

108

(3)

1006 30 42

1102 30 00
eller
ex 2302 20 10
eller
ex 2302 20 90

109

110

112

b) Rismjöl eller kli

84,00

6,00

Brutet ris

10,00

1006 30 92

a)

Helt slipat ris, även polerat eller glaserat, rundkornigt

77,00

b) Rismjöl eller kli

12,00

1006 40 00

c)

Brutet ris

11,00

1006 30 44

a)

Delvis slipat ris, även polerat eller
glaserat, mellankornigt

84,00

b) Rismjöl eller kli

6,00

1006 40 00

c)

Brutet ris

10,00

1006 30 94

a)

Helt slipat ris, även polerat eller glaserat, mellankornigt

77,00

1102 30 00
eller
ex 2302 20 10
eller
ex 2302 20 90

1006 20 96 Ris endast befriat från ytterskalet (råris),
långkornigt,
med ett förhållande mellan
kornets längd
och bredd av
mer än 2 men
under 3

Delvis slipat ris, även polerat eller
glaserat, rundkornigt

c)

1102 30 00
eller
ex 2302 20 10
eller
ex 2302 20 90

111

a)

(5)

1006 40 00

1102 30 00
eller
ex 2302 20 10
eller
ex 2302 20 90

1006 20 94 Ris endast befriat från ytterskalet (råris),
mellankornigt

(4)

b) Rismjöl eller kli

12,00

1006 40 00

c)

Brutet ris

11,00

1006 30 46

a)

Delvis slipat ris, även polerat eller
glaserat, långkornigt, med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av
mer än 2 men under 3

84,00

1102 30 00
eller
ex 2302 20 10
eller
ex 2302 20 90
1006 40 00

b) Rismjöl eller kli

c)

Brutet ris

6,00

10,00

1993R2454 — SV — 01.07.2000 — 003.001 — 772
!M8
(1)

1006 20 96
(forts.)

(2)

113

(3)

1006 30 96

1102 30 00
eller
ex 2302 20 10
eller
ex 2302 20 90

1006 20 98 Ris endast befriat från ytterskalet (råris),
långkornigt,
med ett förhållande mellan
kornets längd
och bredd av
minst 3

114

116

Helt slipat ris, även polerat eller glaserat, långkornigt, med ett förhållande
mellan kornets längd och bredd av mer
än 2 men under 3

77,00

12,00

1006 40 00

c)

Brutet ris

11,00

1006 30 48

a)

Delvis slipat ris, även polerat eller
glaserat, långkornigt, med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av
minst 3

78,00

b) Rismjöl eller kli

10,00

1006 40 00

c)

Brutet ris

12,00

1006 30 98

a)

Helt slipat ris, även polerat eller glaserat, långkornigt, med ett förhållande
mellan kornets längd och bredd av
minst 3

73,00

1102 30 00
eller
ex 2302 20 10
eller
ex 2302 20 90

1006 30 21 Delvis slipat ris,
även polerat eller glaserat, förvällt och ångbehandlat (parboiled), rundkornigt

a)

(5)

b) Rismjöl eller kli

1102 30 00
eller
ex 2302 20 10
eller
ex 2302 20 90

115

(4)

b) Rismjöl eller kli

12,00

1006 40 00

c)

Brutet ris

15,00

1006 30 61

a)

Helt slipat ris, även polerat eller glaserat, förvällt och ångbehandlat (parboiled), rundkornigt

96,00

1102 30 00
eller
ex 2302 20 10
eller
ex 2302 20 90
1006 40 00

b) Rismjöl eller kli

2,00

c)

2,00

Brutet ris
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(1)

1006 30 23 Delvis slipat ris,
även polerat eller glaserat, förvällt och ångbehandlat (parboiled), mellankornigt

(2)

117

(3)

1006 30 63

1102 30 00
eller
ex 2302 20 10
eller
ex 2302 20 90

1006 30 25 Delvis slipat ris,
även polerat eller glaserat, förvällt och ångbehandlat (parboiled), långkornigt, med ett
förhållande
mellan kornets
längd och bredd
av mer än 2
men under 3

118

119

120

Helt slipat ris, även polerat eller glaserat, förvällt och ångbehandlat (parboiled), mellankornigt

96,00

2,00

1006 40 00

c)

Brutet ris

2,00

1006 30 65

a)

Helt slipat ris, även polerat eller glaserat, förvällt och ångbehandlat (parboiled), långkornigt, med ett förhållande
mellan kornets längd och bredd av mer
än 2 men under 3

96,00

b) Rismjöl eller kli

2,00

1006 40 00

c)

Brutet ris

2,00

1006 30 67

a)

Helt slipat ris, även polerat eller glaserat, förvällt och ångbehandlat (parboiled), långkornigt, med ett förhållande
mellan kornets längd och bredd av
minst 3

1102 30 00
eller
ex 2302 20 10
eller
ex 2302 20 90

1006 30 42 Delvis slipat ris,
även polerat eller glaserat,
rundkornigt

a)

(5)

b) Rismjöl eller kli

1102 30 00
eller
ex 2302 20 10
eller
ex 2302 20 90

1006 30 27 Delvis slipat ris,
även polerat eller glaserat, förvällt och ångbehandlat (parboiled), långkornigt, med ett
förhållande
mellan kornets
längd och bredd
av minst 3

(4)

96,00

b) Rismjöl eller kli

2,00

1006 40 00

c)

Brutet ris

2,00

1006 30 92

a)

Helt slipat ris, även polerat eller glaserat, rundkornigt

1102 30 00
eller
ex 2302 20 10
eller
ex 2302 20 90
1006 40 00

94,00

b) Rismjöl eller kli

2,00

c)

4,00

Brutet ris
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(1)

1006 30 44 Delvis slipat ris,
även polerat eller glaserat,
mellankornigt

(2)

121

(3)

1006 30 94

1102 30 00
eller
ex 2302 20 10
eller
ex 2302 20 90

1006 30 46 Delvis slipat ris,
även polerat eller glaserat,
långkornigt,
med ett förhållande mellan
kornets längd
och bredd av
mer än 2 men
under 3

122

123

a)

Helt slipat ris, även polerat eller glaserat, mellankornigt

(5)

94,00

b) Rismjöl eller kli

2,00

1006 40 00

c)

Brutet ris

4,00

1006 30 96

a)

Helt slipat ris, även polerat eller glaserat, långkornigt, med ett förhållande
mellan kornets längd och bredd av mer
än 2 men under 3

1102 30 00
eller
ex 2302 20 10
eller
ex 2302 20 90

1006 30 48 Delvis slipat ris,
även polerat eller glaserat,
långkornigt,
med ett förhållande mellan
kornets längd
och bredd av
minst 3

(4)

94,00

b) Rismjöl eller kli

2,00

1006 40 00

c)

Brutet ris

4,00

1006 30 98

a)

Helt slipat ris, även polerat eller glaserat, långkornigt, med ett förhållande
mellan kornets längd och bredd av
minst 3

1102 30 00
eller
ex 2302 20 10
eller
ex 2302 20 90

93,00

b) Rismjöl eller kli

2,00

1006 40 00

c)

5,00

Brutet ris

100,00

1006 30 61 Helt slipat ris
—
1006 30 98

124

1006 30 61
—
1006 30 98

Helt slipat ris, polerat, glaserat eller packat (13)

1006
1006
1006
1006

30
30
30
30

92 Helt slipat ris,
94 annat
96
98

125

1904 10 30

Puffat ris

60,61

1006
1006
1006
1006

30
30
30
30

61
63
65
67

Helt slipat ris,
förvällt och
ångbehandlat
(parboiled)

126

1904 90 10

Förkokt ris (14)

80,00

1006
1006
1006
1006

30
30
30
30

92 Helt slipat ris,
94 annat
96
98

127

1904 90 10

Förkokt ris (14)

70,00
60,00
60,00
50,00

128

1102 30 00

Rismjöl

99,00

129

1103 14 00

Krossgryn och grovt mjöl av ris

99,00

1006 40 00 Brutet ris
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(1)

(2)

(3)

1006 40 00
(forts.)

130

1104 19 91

1509 10 10 Bomolja

131

(4)

(5)

Risflingor

99,00

ex 1509 90 00

a)

98,00

ex 1519 19 90

b) Sura oljor från raffinering (15)

ex 1510 00 90

a)

ex 1522 00 39

b) Stearin

ex 1519 19 90

c)

Sura oljor från raffinering (15 a)

a)

Kakaobönor, hela eller krossade, skalade och rostade

!M12

1510 00 10 Oraffinerad olivolja av pressrester

132

Raffinerad olivolja eller olivolja

Raffinerad olivolja av pressrester eller
olivolja av pressrester

95,00

3,00

!M8
ex 1801 00 00 K a k a o b ö n o r ,
hela eller krossade, råa

1801 00 00 Kakaobönor,
hela eller krossade, råa eller
rostade

133

134

135

136

137

138

139

140

ex 1801 00 00

76,3

1802 00 00

b) Kakaoskal och annat kakaoavfall

16,7

1808

a)

76,3

1802 00 00

b) Kakaoskal och annat kakaoavfall

16,7

ex 1803 20 00

a)

40,3

ex 1804 00 00

b) Kakaosmör

36,0

1802 00 00

c)

Kakaoskal och annat kakaoavfall

16,7

ex 1803 20 00

a)

Kakaomassa, innehållande mer än 14 %
men högst 18 % fett

42,7

ex 1804 00 00

b) Kakaosmör

33,6

1802 00 00

c)

Kakaoskal och annat kakaoavfall

16,7

ex 1803 20 00

a)

Kakaomassa, innehållande mer än 18 %
fett

44,8

ex 1804 00 00

b) Kakaosmör

31,5

1802 00 00

c)

Kakaoskal och annat kakaoavfall

16,7

ex 1804 00 00

a)

Kakaosmör

36,0

ex 1805 00 00

b) Kakaopulver, innehållande högst 14 %
fett (16)

40,3

1802 00 00

c)

Kakaoskal och annat kakaoavfall

16,7

ex 1804 00 00

a)

Kakaosmör

33,6

ex 1805 00 00

b) Kakaopulver, innehållande mer än 14 %
men högst 18 % fett (17)

42,7

1802 00 00

c)

Kakaoskal och anat kakaoavfall

16,7

ex 1804 00 00

a)

Kakaosmör

31,5

ex 1805 00 00

b) Kakaopulver, innehållande mer än 18 %
fett (17)

44,8

c)

16,7

1802 00 00

Kakaomassa

Kakaomassa, innehållande högst 14 %
fett

Kakaoskal och annat kakaoavfall
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(1)

(2)

(3)

1803 10 00 Kakaomassa,
inte avfettad

141

ex 1804 00 00

a)

ex 1803 20 00

b) Kakaomassa, innehållande högst 14 %
fett

52,2

ex 1804 00 00

a)

43,6

ex 1803 20 00

b) Kakaomassa, innehållande mer än 14 %
men högst 18 % fett

55,3

ex 1804 00 00

a)

40,8

ex 1803 20 00

b) Kakaomassa, innehållande mer än 18 %
fett

58,1

ex 1804 00 00

a)

46,7

ex 1805 00 00

b) Kakaopulver, innehållande högst 14 %
fett (17)

52,2

ex 1804 00 00

a)

43,6

ex 1805 00 00

b) Kakaopulver, innehållande mer än 14 %
men högst 18 % fett (17)

55,3

ex 1804 00 00

a)

40,8

ex 1805 00 00

b) Kakaopulver, innehållande mer än 18 %
fett (17)

58,1

142

143

144

145

146

(4)

Kakaosmör

Kakaosmör

Kakaosmör

Kakaosmör

Kakaosmör

Kakaosmör

(5)

46,7

1803 20 00 Kakaomassa,
avfettad

147

1805 00 00

Kakaopulver (17)

99,0

1701 99 10 Vitt socker

148

2905
eller
2905
2905
3824
3824
3824

a)

75,53

1703

Melass

149

44 19
44
44
60
60
60

D-glucitol (sorbitol) beräknat på 100 kg
av torrsubstansen

91
99
19
91
99

2905 43 00

b) D-mannitol (mannitol)

24,51

2102 10 31

Torr bagerijäst (17)

23,53

1993R2454 — SV — 01.07.2000 — 003.001 — 777
!M8
(1)

(2)

1703
(forts.)

150

(3)

2102 10 39

(4)

Annan bagerijäst (18)

(5)

80,00

(1) Svinnet utgör skillnaden mellan 100 och summan av de mängder som anges i denna spalt.
(2) Undernumren i denna spalt motsvarar numren i Kombinerade nomenklaturen. Om ytterligare underuppdelning har varit nödvändig,
har denna angivits inom parentes (). Dessa underuppdelningar motsvarar dem som används i förordningarna som fastställer
exportbidrag.
Skalade sädeskorn är sädeskorn som motsvarar definitionen i bilagan till kommissionens förordning (EEG) nr 821/68 (EGT nr L 149,
29.6.1968, s. 46).
(4) Grovt mjöl med en askhalt, beräknad på torrt tillstånd, på mindre än 0,95 % viktprocent av vilket mindre än 10 viktprocent passerar
genom en sikt med en masksnitt av 0,25 mm.
(5) Den avkastningsgrad som skall tillämpas fastställs på grundval av antalet ägg som används per kilo pasta som framställs med
användning av följande formel:
100
 100
— Löpnummer 25:
T ¼
160  ðX  1; 6Þ

(3 )

— Löpnummer 26:

T ¼

100
 100
150  ðX  1; 6Þ

— Löpnummer 27:

T ¼

100
 100
140  ðX  1; 6Þ

— Löpnummer 28:

T ¼

100
 100
126  ðX  1; 6Þ

X står för antalet ägg med skal (eller en femtiondedel av vikten i gram i motsvarande äggprodukter), som används per kilo framställda
pastaprodukter. Resultatet avrundas till två decimaler.
(6) Pärlgryn är gryn motsvarande definitionen i bilagan till kommissionens förordning (EEG) nr 821/68 (EGT nr L 149, 29.6.1968, s.
46).
(7) Omfattar krossgryn och grovt mjöl av majs om

— högst 30 viktprocent passerar genom en sikt med en maskvidd av 315 mikrometer eller
— högst 5 viktprocent passerar genom en sikt med en maskvidd av 150 mikrometer.
(8) För glukos i form av vitt kristalliniskt pulver med en annan koncentration än 92 % skall man vid omräkningen utgå ifrån ett
mängdförhållande av 43,81 kg vattenfri glukos på 100 kg majs.

(9) För glukos annat än i form av vitt kristalliniskt pulver med en annan koncentration än 82 % skall man vid omräkningen utgå ifrån ett
mängdförhållande av 50,93 kg vattenfri glukos på 100 kg majs.

(10) För D-glucitol med en annan koncentration än 70 % skall man vid omräkningen utgå ifrån ett mängdförhållande av 41,4 kg D-glucitol
per 100 kg majs.

(11) För D-glucitol med en annan koncentration än 70 % skall man vid omräkningen utgå ifrån ett mängdförhållande av 47,3 % D-glucitol
per 100 kg majs.

(12) Vid tillämpningen av alternativen a-f skall hänsyn tas till de faktiska resultaten av processerna.
(13) Vid avslutningen av den aktiva förädlingen skall mängden av erhållet brutet ris motsvara den mängd brutet ris enligt KN-nummer från
1006 30 61 till 1006 30 98 som fastställts vid importen för aktiv förädling. För polering av ris skall denna mängd ökas med 2 % av
det importerade riset utom den mängd brutet ris som fastställdes vid importen.
(14) Förkokt ris består av blekt ris i korn som förkokas och delvis dehydreras för att underlätta den slutliga kokningen.

!M12
(15) Den procentsats som anges för bomolja, uttryckt i oljesyra skall dubbleras och dras av från kvantiteten för de produkter som anges i
kolumn 5 vad gäller raffinerad olivolja eller olivolja och utgöra kvantiteten sura oljor från raffinering.
Den procentsats som anges för oraffinerad olivolja av pressrester, uttryckt i oljesyra, skall dubbleras och dras av från kvantiteten
för de produkter som anges i kolumn 5 vad gäller raffinerad olivolja av pressrester och utgöra kvantiteten sura oljor från
raffinering.

(15 a)
!M8

(16) För löslig kakao skall 1,5 % alkali tillfogas till mängden i spalt 5.
(17) Avkastningsgraden gäller för jäst med ett innehåll i torrsubstansen av 95 %, erhållen av melass av sockerbetor med 48 % total
sockerhalt eller av melass av sockerrör med 52 % total sockerhalt. För bagerijäst med ett annat innehåll i torrsubstansen utgör
mängden total jäst 22,4 kg vattenfri jäst per 100 kg melass av sockerbetor med 48 % sockerhalt eller av melass av sockerrör med 52 %
total sockerhalt.
(18) Avkastningsgraden gäller för bagerijäst med ett innehåll i torrsubstansen av 28 %, erhållen av melass av sockerbetor med 48 % total
sockerhalt eller av melass av sockerrör med 52 % total sockerhalt. För jäst med ett annat innehåll i torrt tillstånd utgör mängden total
jäst 22,4 kg vattenfri jäst per 100 kg melass av sockerbetor med 48 % sockerhalt eller av melass av sockerrör med 52 % total
sockerhalt.
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BILAGA 78
SÄRSKILDA BESTÄMMELSER AVSEENDE SYSTEMET FÖR LIKVÄRDIGA VAROR OCH EXPORT I FÖRVÄG FÖR VISSA TYPER AV VAROR
1.

Ris
Ris som klassificeras enligt KN-nummer 1006 skall inte bedömas vara
likvärdigt om det inte klassificeras enligt samma åttasiffriga undernummer i
Kombinerade nomenklaturen. För ris med en längd inte överstigande 6,0 mm
och ett förhållande längd/bredd av minst 3, och för ris med en längd av högst
5,2 mm och ett förhållande längd/bredd av högst 2 skall dock endast
förhållandet mellan längd och bredd vara avgörande för fastställandet av
likvärdigheten.

!M6
Systemet för likvärdig ersättning får inte tillämpas vid aktiva förädlingsprocesser som avser de vanliga former för hantering som anges i bilaga 69
till denna förordning.
!B
Mätningen av riskornen skall utföras i enlighet med bilaga A 2 d till rådets
förordning (EEG) nr 1418/76 av den 21 juni 1976 om den gemensamma
organisationen av marknaden för ris (1).
!M8
2.

Vete
Ekvivalensordningen får endast tillämpas mellan vete som skördats i ett
tredje land och som redan övergått till fri omsättning och vete som inte
kommer från gemenskapen och som har samma åttasiffriga KN-nummer,
samma kvalitet och samma tekniska egenskaper.
Emellertid
— får kommissionen besluta om undantag från förbudet mot att tillämpa
ekvivalensordningen för vete, efter det att den efter samråd i Tullkodexkommittén (sektionen för tullförfaranden med ekonomisk verkan) i
enlighet med artikel 248 i tullkodexen har lämnat ett meddelande om
detta till medlemsstaterna,
— är tillämpning av ekvivalensordningen tillåten mellan durumvete från
gemenskapen och durumvete med ursprung i tredje land, förutsatt att
ekvivalensordningen avser framställning av pasta som omfattas av
KN-numren 1902 11 00 och 1902 19

!B
3.

Socker
Tillämpningen av systemet för likvärdig ersättning är tillåten mellan
råsocker från sockerrör enligt KN-nummer 1701 11 90 och råsocker från
sockerbetor enligt KN-nummer 1701 12 90.

!M6
4.

Levande djur och kött
Systemet för likvärdig ersättning får inte tillämpas för aktiva förädlingsprocesser som avser levande djur och kött.
Avsteg från förbudet att tillämpa systemet för likvärdig ersättning får göras
för kött som varit föremål för ett meddelande från kommissionen till
medlemsstaterna efter en undersökning som utförts av Tullkodexkommittén
(sektionen för tullförfaranden med ekonomisk verkan) i enlighet med
bestämmelserna i artikel 248 i kodexen, under förutsättning att den sökande
kan visa att tillämpning av systemet för likvärdig ersättning är ekonomiskt
nödvändigt och att tullmyndigheten underrättar om de förfaranden som
planeras för att kontrollera transaktionen.

(1 )

EGT nr L 166, 25.6.1976, s. 1.
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5.

Majs
Tillämpning av systemet för likvärdig ersättning mellan gemenskapsmajs
och icke- gemenskapsmajs är endast möjlig i följande fall och under de
förutsättningar som där anges:

6.

1.

För majs som skall användas vid framställning av djurfoder är
likvärdighet möjlig såvida ett tullkontrollsystem inrättas för att
säkerställa att icke-gemenskapsmajsen verkligen används i bearbetning
till djurfoder.

2.

För majs som skall användas vid framställning av stärkelse och
stärkelseprodukter är likvärdighet möjlig av alla sorter med undantag av
amylopektinrika sorter av majskvalitet (Waxy maize) vilka endast är
likvärdiga sinsemellan.

3.

För majs som skall användas vid framställning av mjölkprodukter är
likvärdighet möjlig av alla sorter med undantag av de vitrösa sorterna
(Plata-majs av sorten Duro; Flint-majs) vilka endast är likvärdiga
sinsemellan.

Olivolja
A.

Det är endast tillåtet att använda systemet för likvärdig ersättning i
följande fall och på följande villkor:
1.

Jungfruolja
a)

Extra jungfruolja med gemenskapsursprung som omfattas av
KN-nummer 1509 10 90 och som motsvarar den beskrivning
som anges i punkt 1 a i bilagan till rådets förordning
nr 136/66/EEG (1) senast ändrad genom förordning (EG)
nr 1581/96 (2), och extra jungfruolja utan gemenskapsursprung som omfattas av samma KN-nummer, under
förutsättning att förädlingsprocessen leder till framställning
av extra jungfruolja som omfattas av KN-nummer
1509 10 90 och uppfyller de krav som anges i punkt 1 a.

b)

Jungfruolja med gemenskapsursprung som omfattas av
KN-nummer 1509 10 90 och som motsvarar den beskrivning
som anges i punkt 1 b i bilagan i rådets förordning
nr 136/66/EEG och jungfruolja utan gemenskapsursprung
som omfattas av samma KN-nummer, under förutsättning att
förädlingsprocessen leder till framställning av jungfruolja
som omfattas av KN-nummer 1509 10 90 och uppfyller de
krav som anges i punkt 1 b.

c)

Ordinär jungfruolja med gemenskapsursprung som omfattas
av KN-nummer 1509 10 90 och som motsvarar den beskrivning som anges i punkt 1 c i bilagan till förordning
nr 136/66/EEG och ordinär jungfruolja utan gemenskapsursprung som omfattas av samma KN-nummer, under
förutsättning att förädlingsprodukten olivolja som omfattas
av KN-nummer 1509 90 00 och som motsvarar beskrivningen i punkt 3 i bilagan ovan framställts genom blandning
med jungfruolja med gemenskapsursprung som omfattas av
KN-nummer 1509 10 90, enligt följande:
— Raffinerad olivolja som omfattas av KN-nummer
1509 90 00 och som motsvarar den beskrivning som
anges i punkt 2 i bilagan ovan.
— Olivolja som omfattas av KN-nummer 1509 90 00 och
som motsvarar beskrivningen i punkt 3 i bilagan ovan
och som framställts genom blandning med jungfruolja
med gemenskapsursprung som omfattas av KN-nummer
1509 10 90.

d)

(1 )
(2 )

Bomolja med gemenskapsursprung som omfattas av KNnummer 1509 10 10 och som motsvarar den beskrivning som
anges i punkt 1 d i bilagan i rådets förordning nr 136/66/EEG,
och bomolja utan gemenskapsursprung som omfattas av

EGT nr L 172, 30.9.1996, s. 3025/66.
EGT nr L 206, 16.8.1996, s. 11.
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samma KN-nummer, under förutsättning att förädlingsprodukten skall vara följande:
— Raffinerad olivolja som omfattas av KN-nummer
1509 90 00 och som motsvarar beskrivningen i punkt 2
i bilagan ovan.
— Olivolja som omfattas av KN-nummer 1509 90 00 och
som motsvarar beskrivningen i punkt 3 i bilagan ovan
och som framställts genom blandning med jungfruolja
med gemenskapsursprung som omfattas av KN-nummer
1509 10 90.
2.

Olja av olivrestprodukter
Oraffinerad olja av olivrestprodukter med gemenskapsursprung
som omfattas av KN-nummer 1510 00 10 och som motsvarar den
beskrivning som anges i punkt 4 i bilagan i rådets förordning
nr 136/66/EEG, och oraffinerad olja av olivrestprodukter utan
gemenskapsursprung som omfattas av samma KN-nummer, under
förutsättning att förädlingsprodukten olja av olivrestprodukter,
som omfattas av KN-nummer 1510 00 90 och som motsvarar
beskrivningen i punkt 6 i bilagan ovan, framställts genom
blandning med jungfruolja med gemenskapsursprung som omfattas av KN-nummer 1509 10 90.

B.

Som ett undantag får de blandningar som avses i punkt A 1 c andra
strecksatsen, d andra strecksatsen och A 2 endast innehålla jungfruolja
utan gemenskapsursprung om bestämmelserna om kontroll av förfarandet gör det möjligt att fastställa hur stor andel jungfruolja utan
gemenskapsursprung som ingår i den totala kvantiteten exporterad
blandning.

C.

Förädlingsprodukten skall vara förpackad i detaljhandelsförpackningar
som rymmer minst fem liter, med undantag för de operationer som
anges i punkt 1 a, c och d där innehållet får vara högst 220 liter. Som
ett undantag då det gäller överenskomna behållare om högst 20 ton,
kan Tullmyndigheten bevilja export av oljorna som nämns i punkterna
ovan, under förutsättning av en systematisk kontroll av den exporterade
produktens kvalitet och kvantitet.

D.

Kontrollen av systemet för likvärdig ersättning skall göras genom
kontroll av bokföringen för de kvantiteter olivolja som använts i
blandningarna och för de berörda kvaliteterna genom att de tekniska
egenskaperna hos prover av olja utan gemenskapsursprung som tas då
den hänförs till förfarandet jämförs med de tekniska egenskaperna hos
prover av olja med gemenskapsursprung som används vid bearbetningen av den berörda förädlingsprodukten, eller i förekommande fall
genom att de tekniska egenskaperna hos de prover som tagits tidigare
(särskilt då produkten hänförs till förfarandet för tullager i en frizon
innan den hänfördes till förfarandet för aktiv förädling) jämförs med de
tekniska egenskaperna hos prover som tas av förädlingsprodukterna vid
utförselorten då den faktiska exporten sker.
Provtagning skall ske i enlighet med EN ISO 555 (vad gäller
provtagning) och EN ISO 661 (vad gäller sändning av proverna till
laboratoriet och förberedelse av proverna för undersökning). Analysen
skall genomföras i enlighet med de parametrar som anges i bilaga I till
kommissionens förordning (EEG) nr 2568/91 (1), senast ändrad genom
förordning (EEG) nr 2527/95 (2).

(1 )
(2 )

EGT nr L 248, 5.9.1991, s. 1.
EGT nr L 258, 28.10.1995, s. 49.
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BILAGA 79
FÖRÄDLINGSPRODUKTER FÖR VILKA SÄRSKILDA TULLAR FÅR TILLÄMPAS ENLIGT FÖRSTA
STRECKSATSEN I ARTIKEL 122.1 A I TULLKODEXEN

Löpnr

KN-nummer och beskrivning av förädlingsprodukterna

Förädlingsprocesser från vilka de härrör

(1)

(2)

(3)

1

ex kapitel 2

Ätbara slaktbiprodukter

Varje bearbetning eller behandling

2

ex 0201
ex 0202
ex 0203
ex 0204
ex 0205

Avfall från behandlingar enligt spalt 3

Styckning av kött från djur i portionsbitar
enligt kapitel 1

3

0209 00 11 eller Underhudsfett av svin
0209 00 10

Slaktning och styckning av svin, bearbetning eller behandling av köttet

4

0209 00 30

Grisfett

Slaktning och styckning av svin, bearbetning eller behandling av köttet

5

ex 0304

Avfall från behandlingar enligt spalt 3

Sågning av frysta fiskfiléblock

6

ex 0305

Avfall från behandlingar enligt spalt 3

Rökning och filéande av fisk

7

ex 0404

Vassle

Behandling av färsk mjölk

8

ex 0404

Vassle, i form av pulver, inte försatt med Framställning av laktos från koncentrerad
socker
vassle

9

ex 0407 00

Obefruktade ägg

10

0502

Borst och andra hår av svin; hår av Varje bearbetning eller behandling
grävling samt andra djurhår för borsttillverkning; avfall av sådana borst och hår

11

0503 00 00

Tagel och tagelavfall, även i ordnade skikt Varje bearbetning eller behandling
med eller utan underlag

12

0504 00 00

Tarmar, blåsor och magar av djur (andra Slaktning och styckning av djur enligt
än fiskar), hela eller i bitar
kapitel 1

13

ex 0505 90 00

Ruvning och kläckning av dagsgamla
kycklingar

Mjöl och avfall av fjädrar eller delar av Varje bearbetning eller behandling
fjädrar

14

0506

Ben och kvicke, obearbetade, avfettade, Varje bearbetning eller behandling
enkelt, preparerade (men inte tillformade), behandlade med syra eller befriade
från gelatin; mjöl och avfall av dessa
produkter

15

ex 0507

Horn, hovar, klövar, naglar, klor och Varje bearbetning eller behandling
näbbar, obearbetade eller enkelt preparerade, men inte tillformade; mjöl och
avfall av dessa produkter; valbarder och
liknande, obearbetade eller enkelt tillformade, och borst och avfall av dessa
produkter

16

ex 0508 00 00

Mjöl och avfall av skal

Varje bearbetning eller behandling

17

ex 0508 00 00

Räkskal

Avlägsnande av skal från räkor

18

ex 0510 00

Animaliska produkter av sådana slag, Slaktning och styckning av djur enligt
färska, kylda eller frysta, eller tillfälligt kapitel 1
konserverade på annat sätt som används
för beredning av farmaceutiska produkter

19

0511 91 10

Fiskavfall

Varje bearbetning eller behandling
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20

ex 0511 99 80

Huvuden, ej ätbara

Slaktning och styckning av djur enligt
kapitel 1

21

ex 0511 99 80

Blod

Slaktning av djur enligt kapitel 1

22

ex 0511 99

Avfall från behandlingarna i spalt 3

Slaktning och styckning av djur enligt
kapitel 1 och varje bearbetning eller
behandling av köttet

23

ex 0511 99 80

Äggskal

Avskiljande av äggen från skalen

24

ex 0511 99 10

Fläsksvål

Avhudning av svinkött

25

ex 0712

Avfall från grönsaker

Skärning i bitar, skivning, brytning, pulverisering och blandning av varor enligt
KN-nummer 0712

26

ex 0713

Avfall från baljfrukter

Skärning i bitar, skivning, brytning och
pulverisering och blandning av varor enligt
KN-nummer 0713

27

ex 0901

Brutet kaffe

Bearbetning eller behandling av råkaffe

Skal och hinnor av kaffe

Rostning av råkaffe

28

0901 90 10

29

ex 0902 20 00 eller Te i pulverform
ex 0902 40 00

Bearbetning eller behandling av råte,
förpackning i tepåsar

30

ex 0904 20 39
ex 0904 20 90

Avfall av pimenta

Rensning, krossning, malning och siktning
av torkade frukter av släktet ”Capsicum”

31

1006 40 00

Brutet ris

Bearbetning eller behandling av ris

32

ex 1104

Spannmål, inte vidare bearbetat än gröpat Bearbetning eller behandling av spannmål

33

1104 30

Groddar av spannmål, hela, valsade, Bearbetning eller behandling av spannmål
bearbetade till flingor eller malda

34

1109 00 00

Vetegluten, även torkat

Bearbetning eller behandling av vete

35

ex 1209

Avfall från betfrön (brutna eller sterila Rensning, siktning, polering och betning
frön, frön med dålig grobarhet eller av sockerbetor
olämpliga för mekaniskt utsäde)

36

ex 1213 00 00

Halm, agnar och skal av spannmål, Bearbetning eller behandling av spannmål
oberedda, eller hackade, men inte vidare
beredda

37

1501 00 11 och
1501 00 19

Ister och annat grisfett

Slaktning av svin, bearbetning eller behandling av köttet

38

ex 1502 00

Fett av nötkreatur, andra oxdjur, får eller Slaktning av nötkreatur, andra oxdjur, får
getter
eller getter, bearbetning eller behandling
av köttet

39

ex 1504

Fiskoljor

Bearbetning av fisk till filéer

40

ex 1506

Andra animaliska fetter och oljor

Avlägsnande av fett från kött, ben och
avfall

41

ex 1515 21 90

Majsolja (groddar)

Bearbetning av majs

42

ex 1520 00 00

Rå glycerol

Knackning eller raffinering av fetter och
oljor enligt kapitel 15

43

ex 1522 00

Återstoder från bearbetning av fetter, feta Varje bearbetning eller behandling
oljor eller andra fettartade ämnen eller av
animaliska eller vegetabiliska vaxer

44

ex 1522 00 39

Stearin

Raffinering av fetter och oljor enligt
kapitel 15
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45

ex 1522 00 91
ex 1522 00 99

Vax innehållande bottensatser och av- Raffinering, avsyrning, blekning av feta
slemningsåterstoder, andra återstoder
vegetabiliska oljor

46

ex 1702 30 99

Avfall från kristallisering av stärkelse- Behandling av majs till glukos
socker

47

1703 10 00

Sockerrörsmelass

Behandling av socker

48

1802 00 00

Kakaoskal och annat kakaoavfall

Varje bearbetning eller behandling
Framställning av öl

49

ex 2102

Jäst

50

ex 2208 90 91 och
ex 2208 90 99

Fördestillat och destillationsrester (ode- Destillering av rå etylalkohol eller vin
naturerad etylalkohol med en alkoholhalt
av mindre än 80 volymprocent) och
destillerat vin (fördestillat och destilleringsrester, okoncentrerade)

51

ex kapitel 23

Återstoder och avfall från livsmedels- Varje bearbetning eller behandling
industrin

52

2401 30 00

Stripor, stjälkar, avfall från tobak

Framställning av cigaretter, cigarrer, cigariller eller röktobak; blandning av tobak

53

2525 30 00

Glimmeravfall

Varje bearbetning eller behandling

54

2619 00

Slagg, glödspån och annat avfall från Varje bearbetning eller behandling
järn- och ståltillverkning

55

2620

Aska och återstoder (andra än de enligt Varje bearbetning eller behandling
KN-nr 2619 00) innehållande metaller
eller metallföreningar

56

2621 00 00

Annan slagg och annan aska, inbegripet Varje bearbetning eller behandling
aska av havstång

57

ex 2705 00 00

Gas

58

ex 2706 00 00

Stenkolstjära samt andra mineraltjäror, Karbonisering av kol
inbegripet delvis destillerade (toppade),
och blandade tjäror

59

ex 2707

Fördestillat och återstoder från destille- Destillering av fenoler
ring

60

ex 2711 21 00 och
ex 2711 29 00

Gas erhållen från dehydrogenering och Framställning av polystyren baserat på
andra gasformiga kolväten
etylbensen

61

2712 10 10

Karbonisering av kol

Råvaselin

Raffinering av råparaffin
Varje bearbetning eller behandling

62

ex 2712 90

Andra mineralvaxer, även färgade

63

ex 2713

Petroleumbitumen, (asfalt), petroleum- Varje bearbetning eller behandling
koks och andra återstoder från oljor
erhållna ur petroleum eller ur bituminösa
mineral

64

2806 10 00

Saltsyra (klorvätesyra)

Framställning av olika kemiska produkter
från flusspat, hydrogenfluorid (fluorvätesyra), 2,6-diisopropylanilin, silikontetraklorid eller acetanilid

65

2807 00 10

Svavelsyra

Framställning av sulfonamider

66

2811 21 00

Koldioxid

1.
2.

Hexafluorkiselsyra (fluorkiselsyra)

Bearbetning av flusspat till hydrogenfluorid

67

ex 2811 19

Framställning av öl
Framställning av etylalkohol och
spritdrycker
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68

ex 2812 10 90

Silikontetraklorid

Framställning av silan, silikon och derivat
av dessa baserat på silikon

69

ex 2825 90 10

Kalciumhydroxid

Bearbetning av kalciumkarbid till acetylen
och kalciumcyanamid

69a

ex 2827 51 00

Lösning av kaliumbromid

Förädling av 1,3 bromklorpropan enligt
KN-nummer 2903 49 80

70

2833 29 50

Järnsulfat

Framställning av kallvalsade band av järn
eller stål från rullar

71

ex 2833 29 90

Kalciumsulfat

Bearbetning av flusspat till fluorväte

72

ex 2846 90 00

Gadoliniumoxid

Återvinning av gallium och galliumoxid
från avfall (bearbetning av avfall från
gadolinium/galliumoxidförening
Gd3Ga5O12)

73

2902 30 90

Toluen

Framställning av polystyrenbaserat, etylbensen

74

ex 2902 90 90

Metylstyren

Framställning av aceton eller fenol baserat
på kumen
Framställning av produkter baserade på
hydrogenfluorid (fluorvätesyra)

!M12

!M8

(3)

75

2903

Halogenderivat av kolväten

76

2904

Sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av kolvä- Framställning av produkter baserade på
ten
hydrogenfluorid (fluorvätesyra)

77

2905 11 00

Metanol

78

2909

Etrar, eteralkoholer och andra produkter Framställning av produkter baserade på
enligt KN-nummer 2909
hydrokinon

79

2915 21 00

Ättiksyra

Framställning av vitaminer ur ättiksyraanhydrid

Framställning av fettalkoholer baserat på
kokosolja eller polyesterfibrer

80

ex 3503 00

Avfall av gelatin

Bearbetning av farmaceutiska gelatiner till
kapslar

81

ex 3801 10 00

Grafitdamm

Framställning av grafitelektroder för elektriska smältugnar

82

ex 3805 90 00

Rå dipenten

Framställning av hydroperoxid av pinen
(1R, 2R, 4R)-bornylacetat (isobornylacetat), kamfer eller kamfen ur alfapinen

83

ex 3806 90 00

Hartssprit och hartsoljor

Framställning av tvålar av kolofoniumnatrium och kolofoniumkalium

84

ex 3815

Icke användbara katalysatorer

Framställning av katalysatorer ur aluminiumsilikat

85

ex 3823 12
ex 3823 13
ex 3823 19

Tekniska enbasiska fettsyror; sura oljor 1.
från raffinering
2.

86

ex 3823 11 00
ex 2915 70

Stearin

87

ex 3824 90 60

Penicillin, orent (återstoder från siktning) Framställning av mediciner

88

ex 3824 90 90

Finkelolja

Framställning av etylalkohol och
spritdrycker

89

ex 3824 90 90

Kamferoljor

Framställning av kampfer ur alfapinen

Raffinering av fetter och oljor enligt
kapitel 15
Fraktionerad destillering av fettsyror

Framställning av erukasyra
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90

ex 3824 90 90

Återstoder från avlägsnande av koffein Avlägsnande av koffein från kaffe
(blandning av kaffevax, råkoffein och
vatten); råkoffein

91

ex 3824 90 90

Återstoder av kalcinerad gips

Framställning av vätefluorid, fluorider och
kryolit ur flusspat

92

ex 3824 90 90

Melass, befriad från socker

Framställning av citronsyra ur vitt socker

93

ex 3824 90 90

Återstoder från bearbetning av sorbos

Framställning av askorbinsyra ur glukos

94

ex 3824 90 90

Natriumsulfat i lösning

Framställning av dihydroxistearinsyra ur rå
ricinolja

95

ex 3824 90 90

Återstoder från framställning av kumen

Framställning av aceton, fenol och alfametylstyren

96

ex 3824 90 90

Återstoder

Framställning av 1,4-butandiol, 1,4-butendiol och tetrahydrofuran ur metanol och
framställning av pentan-l,5-diol och hexan-l,6-diol ur en blandning av dioler

97

ex 3824 90 90

Avfall, blandat med koffein, kaffevax, Avlägsnande av koffein och särskild bevatten och föroreningar
handling för att minska det stimulerande
innehållet i råkaffe

98

ex 3824 90 90

Glukonmycel och moderlut

Framställning av glukonsyror, deras salter
och estrar ur glukoslösning

99

ex 3915

Rester och avfall av gummi

Varje bearbetning eller behandling

100

ex 4004 00 00

Avklipp och annat avfall samt skrot, av Varje bearbetning eller behandling
annat gummi än hårdgummi; skrot av
annat gummi än hårdgummi, lämplig
endast för återvinning av gummi

101

4017 00 19

Avfall, skrot och pulver av hårdgummi

Varje bearbetning eller behandling

102

ex 4101
4102 och
4103

Oberedda hudar och skinn (färska, salta- Avhudning av djur enligt kapitel 1
de, torkade, picklade eller kalkade), även
spaltade, inbegripet skinnhudar av får
med ullbeklädnad

103

ex 4104 39 10

Avklipp av läder av nötkreatur och andra Varje bearbetning eller behandling
oxdjur

104

4110 00 00

Avklipp och annat avfall av läder eller Varje bearbetning eller behandling
konstläderpergament, olämpligt för tillverkning av lädervaror, läderpulver

105

4302 20 20

Delar eller avklipp av pälsskinn, garvade Framställning av pälsar
eller på annat sätt beredda, inte sammanfogade

106

ex kapitel 44

Träavfall och träflis, inbegripet sågspån

Varje bearbetning eller behandling

107

ex 4501

Korkavfall

Varje bearbetning eller behandling

108

4707

109

ex avsnitt XI

Avfall och förbrukade varor av papper Varje bearbetning eller behandling
eller papp, lämpliga endast för papperstillverkning
Vävnader och dukvaror av trikå, bearbe- Bearbetning och behandling av vävnader
tade, med tydliga fel (s.k. sekunda varor) och dukvaror av trikå av alla slag

110

5003

Avfall av natursilke (inbegripet silkes- Varje bearbetning eller behandling
kokonger, inte lämpliga för avhaspling,
kamgarnavfall samt rivet avfall och riven
lump)

111

5103

Avfall av ull eller av fina eller grova Varje bearbetning eller behandling
djurhår, inte rivet avfall och riven lump
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112

5104 00 00

Rivet avfall och riven lump av ull eller av Varje bearbetning eller behandling
fina eller grova djurhår

113

5202

Avfall av bomull (inbegripet garnavfall Varje bearbetning eller behandling
samt rivet avfall och riven lump), inte
kardat eller kammat

114

ex 5301

Blånor och avfall av lin (inbegripet rivet Varje bearbetning eller behandling
avfall och riven lump)

115

ex 5302

Blånor och avfall av mjukhampa (inbe- Varje bearbetning eller behandling
gripet rivet avfall och riven lump)

116

ex 5303

Blånor och avfall (inbegripet garnavfall Varje bearbetning eller behandling
samt rivet avfall och riven lump)

117

ex 5304

Fiberavfall (inbegripet garnavfall samt Varje bearbetning eller behandling
rivet avfall och riven lump)

118

ex 5305

Blånor och avfall av manillahampa (in- Varje bearbetning eller behandling
begripet rivet avfall och riven lump)

119

ex 5305

Avfall från ramifibrer (inbegripet rivet Varje bearbetning eller behandling
avfall och riven lump)

120

ex 5503 och
ex 5504

Fibrer av akryl och viskos (av sämre Framställning av fibrer av akryl och viskos
kvalitet med tydliga fel)

121

5505

Avfall (inbegripet rivet avfall och riven Varje bearbetning eller behandling
lump) av konstfibrer inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för
spinning

122

6310

Lump, inbegripet klipp och liknande Varje bearbetning eller behandling
avfall av textilvaror (även av surrningsgarn och tågvirke)

123

7001 00 10

Avfall och skrot av glas

Varje bearbetning eller behandling
Vävning

124

ex 7019

Avfall av oändligt glasfibergarn

125

ex 7019

Vävda tyger av glasfiber med tydliga fel Vävning med glasfibergarn

126

7105

Stoft och pulver av naturliga eller synte- Varje bearbetning eller behandling
tiska ädelstenar och halvädelstenar

127

ex 7112

Avfall och skrot från guld-, silver- och Varje bearbetning eller behandling
juvelerarverkstäder och annat avfall och
skrot av ädla metaller

128

ex 7202 21 och
ex 7202 29 00

Återstoder från siktning av ferrokisel

Framställning av silikontetraklorid och
silikondioxid

Avfall och skrot av järn eller stål

Varje bearbetning eller behandling

129

7204

130

ex 7208 och
ex 7211

Avklipp från stål, olegerat, från avskär- Framställning av varmvalsade breda band
ning av varmvalsade breda band
från tackor eller laminerade ämnen av
olegerat stål

131

ex 7218
ex 7222
ex 7224 och
ex 7228

Återvinningsbara avklipp från stänger av Framställning av skruvar, bultar eller muttlegerat stål
rar från stänger av legerat stål

132

ex 7219
ex 7220
ex 7225 och
ex 7226

Avklipp av legerat stål från tillskärning av Framställning av varmvalsade breda band
varmvalsade breda band
från tackor eller laminerade ämnen

133

ex 7225 och
ex 7226

Avklipp av legerat stål från tillskärning av Framställning av transformatorer av
s.k. ”elektriska” plåtar
”elektriska” plattor
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(1)

(2)

(3)

134

ex 7226

Avklipp av legerat stål från tillskärning av Framställning av transformatorer av
”elektriska” stålringar och band
”elektriska” stålringar och band

135

ex 7308

Metallräcken med svetsförband

Framställning av metallräcken från ringar
eller band

136

7404 00

Avfall och skrot av koppar

Varje bearbetning eller behandling

137

7503 00

Avfall och skrot av nickel

Varje bearbetning eller behandling

138

7602 00

Avfall och skrot av aluminium

Varje bearbetning eller behandling

139

7802 00 00

Avfall och skrot av bly

Varje bearbetning eller behandling

140

ex 7804 11 00

141

7902 00 00

Avfall och skrot av zink

Varje bearbetning eller behandling

142

8002 00 00

Avfall och skrot av tenn

Varje bearbetning eller behandling

143

8101 91 90

Avfall och skrot av wolfram

Varje bearbetning eller behandling

144

8102 91 90

Avfall och skrot av molybden

Varje bearbetning eller behandling

145

8103 10 90

Avfall och skrot av tantal

Varje bearbetning eller behandling

146

8104 20 00

Avfall och skrot av magnesium (utom Varje bearbetning eller behandling
spån av enhetlig storlek)

Återvinningsbart avfall av blyfolier, be- Framställning av blyfolier belagda på båda
lagda på båda sidor
sidor baserat på vinylblad och råpapper, för
fotografiska ändamål

147

ex 8105
ex 8106
ex 8107
ex 8108
ex 8109
ex 8110
ex 8111
ex 8112

Avfall och skrot av andra oädla metaller

148

ex kapitel 84
ex kapitel 85
ex 8708
ex kapitel 90

Överflödiga delar; delar som blir skadade Framställning av maskiner och mekaniska
eller oanvändbara vid bearbetningen
apparater, fordon, elektrisk utrustning,
mätkontroll- och precisionsinstrument och
ändringar eller omarbetningar av dessa för
att överensstämma med andra tekniska
normer

149

kapitel 84, 85, 86, Komponenter och reservdelar för maski88 och 90
ner, apparater, rullande järnvägs- och
spårvägsmaterial, flygplan och annan
utrustning

150

8708

Delar och tillbehör till motorfordon

Varje bearbetning eller behandling

Reparationer eller översyn (justering och
rengöring genom elektriska eller mekaniska metoder) och renovering (utbyte av
arbetande delar) av maskiner, apparater,
rullande järnvägs- och spårvägsmaterial,
flygplan och annan utrustning
Anpassning av motorfordon till ”särskilda
ändamål”
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INLEDNING TILL BILAGA 80
1.

Bilaga 80 är avsedd som handledning vid tillämpningen av artiklarna
591-594.

2.

Observera att den andel importvaror som ingår i förädlingsprodukter endast
skall beräknas när detta behövs för att bestämma storleken av tullskulden
enligt artikel 121 i tullkodexen.
Detta betyder att beräkningsmetoderna inte kommer att tillämpas
— om alla förädlingsprodukter är avsedda för en av tullen godkänd
behandling som inte innebär uppbörd av importtullar,
eller
— om importtullar skall uppbäras endast på förädlingsprodukter som skall
påföras tull enligt artikel 122 i tullkodexen.

3.

Den mängd förädlingsprodukter som skall framställas skall bestämmas på
grundval av de godkända avkastningsgraderna.

4.

Att gemenskapsvaror tillförs under tillverkningsprocessen påverkar inte den
faktiska andel importvaror som ingår som en del i förädlingsprodukterna och
de har därför inte beaktats.

I.

Artikel 592: Kvantitativmetoden förädlingsprodukter
a)

Importvaror:
100 Kg A

b)

Förädlingsprodukter
90 Kg B

c)

Tullskuld avseende:
20 Kg B

d)

Kvantitet importvaror som motsvar den kvantitet B avseende vilken en
tullskuld har uppstått:
20/90 × 100 Kg = 22,22 Kg A

II.

Artikel 593: Metod med kvantitativ skala (importvaror)
a)

Importvaror:
100 Kg A

b)

c)

d)

Förädlingsprodukter:
80 Kg B, som innehåller

= 80 Kg A

10 Kg C, som innehåller

= 10 Kg A

5 Kg D, som innehåller

= 5 Kg A

Summa:

95 Kg A

Grund för fördelning i Kg A:
B:

80/95 × 100 Kg =

84,21 Kg A

C:

10/95 × 100 Kg =

10,53 Kg A

D:

5/95 × 100 Kg =

5,26 Kg A

Summa:

100 Kg A

Tullskuld för:
1.

10 Kg B

2.

5 Kg D
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ARTIKEL 122 I TULLKODEXEN TILLÄMPAS INTE

Kvantitet importvaror som motsvarar den kvantitet B avseende vilken en
tullskuld har uppstått:
B: 10/80 × 84,21 Kg = 10,53 Kg A
D: 5/5

×

5,26 Kg =

5,26 Kg A

Summa: 15,79 Kg A
B.

ARTIKEL 122 I TULLKODEXEN TILLÄMPAS

D är upptagen i förteckningen i artikel 122 är
i)

Kvantitet importvaror som motsvarar den kvantitet B avseende vilken en
tullskuld har uppstått:
10/80 × 84,21 Kg = 10,53 Kg A

ii) Tullpliktig del av D enligt artikel 121/artikel 122
Enligt den första strecksatsen i artikel 122.1 a gäller särskilda tullar på
produkten D endast för den del av denna produkt som ”proportionellt
motsvarar den exporterade delen av de andra förädlingsprodukterna”
dvs. de som inte är upptagna i förteckningen.
— Kvantitet produkter som exporterats i Kg A:
B: 70 Kg = 70/80 × 84,21 = 73,68 Kg A
C: 10 Kg = 10/10 × 10,53 = 10,53 Kg A
Summa:

84,21 Kg A

— Exporterad andel:
[84,21/(100 − 5,26)] × 100 % = 88,89 %
— Tullpliktigt enligt artikel 122:
88,89 % × 5 Kg D = 4,44 Kg D
— Tullpliktigt enligt artikel 121:
5 Kg  4; 44 Kg ¼ 0; 56 Kg D ¼ 0; 56

 5; 56
 0:56 ¼ 0; 59 Kg A
5

iii) Summa tullpliktigt:
— Artikel 122: 4,4 Kg D
— Artikel 121: 0,59 Kg A + 10,53 Kg A = 11,02 Kg A
III.

Artikel 594: Värdemetod
Artikel 122 t tullkodexen tillämpas
a)

Importvaror:
100 Kg A

b)

Kvantitet och värde på förädlingsprodukter:
100 Kg B à 20 ecu/kg = 1 600 ecu
10 Kg C à 12 ecu/kg = 120 ecu
5 Kg D à 5 ecu/kg = 25 ecu (D finns på förteckningen i artikel. 122)
Summa: 1 745 ecu

c)

Grund för fördelning i Kg A
B: 1 600/1 745 × 100 Kg = 91,69 Kg A
C:

120/1 745 × 100 Kg =

6,88 Kg A

D:

25/1 745 × 100 Kg =

1,43 Kg A

Summa:

100 Kg A
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d)

Tullskuld avseende:
1. 10 Kg B
2.
A.

5 Kg D
ARTIKEL 122 I TULLKODEXEN GÄLLER INTE

Kvantitet importvaror som motsvarar den kvantitet B avseende vilken en
tullskuld har uppstått:
10/80 × 91,69 Kg = 11,46 Kg A
D är upptagen i förteckningen i artikel 122 är
Kvantitet importvaror som motsvarar den kvantit B avseende vilken en
tullskuld har uppstått:
i)

10/80 × 91,69 Kg = 11,46 Kg A

ii) Tullpliktig andel av D enligt artikel 122/artikel 121:
Enligt den första strecksatsen i artikel 122.1 a gäller särskilda tullar på
produkt D endast för den del av produkten som ”proportionellt
motsvarar den exporterade delen av de andra”, dvs. de som inte är
upptagna i förteckningen.
— Värde av den exporterade andelen av substitut produkterna
B: 70 × 20 ecu = 1 400 ecu
C: 10 × 12 ecu =
Summa:

120 ecu
1 520 ecu

— Exporterad andel:
[1 520/(1 745 − 25)] × 100 % = 88,37 %
— Tullpliktigt enligt artikel 122:
88,37 % × 5 Kg = 4,42 Kg D
— Tullpliktigt enligt artikel 121:
5 Kg  4; 42 Kg ¼ 0; 58 Kg D ¼ 0; 58 

1; 43
¼ 0; 17 Kg A
5

iii) Summa tullpliktigt:
— Artikel 122: 4,42 Kg D
— Artikel 121: 0,17 Kg A + 11,46 Kg A = 11,63 Kg A

1993R2454 — SV — 01.07.2000 — 003.001 — 792
!B
BILAGA 81

1993R2454 — SV — 01.07.2000 — 003.001 — 793
!B

1993R2454 — SV — 01.07.2000 — 003.001 — 794
!B

1993R2454 — SV — 01.07.2000 — 003.001 — 795
!B

1993R2454 — SV — 01.07.2000 — 003.001 — 796
!B

1993R2454 — SV — 01.07.2000 — 003.001 — 797
!B

1993R2454 — SV — 01.07.2000 — 003.001 — 798
!B

1993R2454 — SV — 01.07.2000 — 003.001 — 799
!B

1993R2454 — SV — 01.07.2000 — 003.001 — 800
!B
BESTÄMMELSER AVSEENDE INFORMATIONSBLAD INF 5
1.

Blanketten för informationsblad INF 5 skall tryckas på vitt träfritt
skrivpapper med en vikt av mellan 40 och 65 g/m2.

2.

Blanketten skall ha måtten 210 × 297 mm.

3.

Medlemsstaterna skall vara ansvariga för tryckningen av blanketten. Varje
blankett skall vara försett med ett individuellt löpnummer.

4.

Blanketten skall tryckas på ett av Europeiska gemenskapernas officiella
språk, som skall anges av tullmyndigheterna i den medlemsstat som utfärdar
bladet. Fält 1—8 skall fyllas i på ett av Europeiska gemenskapernas officiella
språk, som skall anges av tullmyndigheten i den medlemsstat som utfärdar
bladet. Tullmyndigheterna i den medlemsstat som skall tillhandahålla
uppgifterna eller använda dem får begära att uppgifterna i den blankett
som uppvisas för dem skall översättas till det eller de officiella språken i den
medlemsstaten.
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BILAGA 83
ÖVERFÖRINGAR AV VAROR ELLER PRODUKTER SOM OMFATTAS
AV ARRANGEMANGEN FRÅN EN TILLSTÅNDSHAVARE TILL EN
ANNAN
1.

Om varorna eller produkterna överförs från en tillståndshavare till en annan,
skall en blankett motsvarande den förlaga som upprättats i enlighet med
artiklarna 205-215 i den föreliggande förordningen fyllas i på exemplaren 1,
4 och 5 samt en ytterligare identisk kopia av exemplar 1.

2.

Innan en överföring av varor eller produkter äger rum skall anmälan om den
planerade överföringen göras till det övervakningskontor som har hand om
innehavaren av det första tillståndet på det sätt som detta kontor skall
bestämma för att de kontroller som anses nödvändiga skall kunna utföras.

3.

Exemplar 1 skall behållas av den förste innehavaren (avsändaren av varorna
eller produkterna) i hans bokföring om den aktiva förädlingen.

4.

De återstående exemplaren skall åtfölja varorna eller produkterna.

5.

Sedan innehavaren av det andra tillståndet (mottagaren av varorna eller
produkterna) mottagit varorna skall han anmäla överföringen till sitt
övervakningskontor på det sätt som detta kontor skall bestämma, och skall
behålla det återstående exemplaret i sin bokföring om den aktiva
förädlingen.

6.

Exemplaren 4 och 5 skall av innehavaren av det andra tillståndet sändas till
hans övervakningskontor. Detta kontor skall behålla exemplar 4 och skall
efter påteckning sända exemplar 5 till den förste innehavarens övervakningskontor. Om så är tillämpligt får anmälan göras månatligen och i samlad
form.

Tillägg

Den blankett som avses i punkt 1 i denna bilaga och som används för överföringar
av varor från en tillståndshavare till en annan, skall innehålla följande uppgifter i
de angivna rutorna. De andra rutorna behöver inte fyllas i, om tillståndshavarna
lämnar de statistiska uppgifterna månatligen. I annat fall får tullmyndigheten
begära att andra rutor fylls i eller att få ytterligare exemplar för statistikändamål.
2.

Avsändare: Ange efternamn och förnamn eller företagsnamn för
innehavaren av det första tillståndet och dennes fullständiga adress,
åtföljt av tillståndsnumret och den utfärdande medlemsstaten.

3.

Blankett: Ange blankettsetets löpnummer i förhållande till det totala
antalet blankettset som används.
Om deklarationen hänför sig till en enda varupost (dvs. om endast ett fält
för ”varubeskrivning” behöver fyllas i), lämnas fält 3 tom men siffran 1
förs in i fält 5.

5.

Poster: Uppge det sammanlagda antalet deklarerade varuposter på alla
de blanketter eller tilläggsblad som använts. Antalet varuposter äskall
stämma överens med antalet rutor för ”varubeskrivning” som behöver
fyllas i.

8.

Mottagare: Ange efternamn och förnamn eller företagsnamn för
innehavaren av det andra tillståndet och dennes fullständiga adress.

15

Avsändningsland: Ange den medlemsstat som avsänder varorna.

31.

Kollin och varuslag — märken och nummer — containernummer — antal
och slag: För inkollinas märken, (identifierings)nummer, antal och slag
av förpackningar, eller i fråga om oemballerade varor, antalet varor som
omfattas av deklarationen eller uppgiften ”bulk” om så är tillämpligt,
samt de uppgifter som behövs för att identifiera dem.
Varorna bör med användning av deras vanliga handelsbenämning
beskrivas så utförligt att de kan identifieras. Om en container används
skall containerns identifieringsmärken också anges i denna ruta.
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32.

Värdepostnummer: Uppge löpnumret för varuposten i fråga i förhållande
till det totala antalet poster som deklareras på de använda blanketterna
eller tilläggsbladen, som fält 5 anger.
Om deklarationerna hänför sig till en enda varupost, får medlemsstaterna
föreskriva att ingenting skall föras in i denna ruta, då siffran 1 har förts in
i ruta 5.

33.

Varukod: För in kodnumret för posten i fråga.

37

Förfarande: Ange koden 5751.

38.

Nettovikt: Uppge nettovikten i kg på de varor som beskrivs i
motsvarande fält 31. Nettovikten är varornas vikt utan all förpackning.

41.

Tilläggsenheter: Ange kvantiteten i de enheter som föreskrivs i
Kombinerade nomenklaturen.

44.

Kompletterande uppgifter; uppvisade dokument, intyg och tillstånd: För
in ”Tillämpning av förordning (EEG) nr 2454/93 — IP/S-varor”.
När importvarorna är föremål för särskilda handelspolitiska åtgärder och
när dessa åtgärder ännu skall tillämpas vid tidpunkten för överföringsögonblicket, skall ordet ”Handelspolitik” läggas till i denna uppgift.
Dessutom bör numret på det informationsblad INF 1 som används anges,
om artikel 615.1 i förordning (EEG) nr 2454/93 är tillämplig.

46.

Statistiskt värde: För in beloppet, uttryckt i den valuta som föreskrivs av
den medlemsstat där varorna hänförs till arrangemangen, för det värde
för tulländamål som bestämts i enlighet med den föreliggande
förordningen.

54.

Ort och datum; deklaranten eller hans ombuds underskrift och namn:
Om inte annat följer av de särskilda bestämmelser som skall antas
rörande användningen av datorer, skall originalet av den handskrivna
underskriften av den person som anges i fält 2, åtföljt av hans efternamn
och förnamn, finnas på det exemplar som tullkontoret skall behålla. Om
den berörda personen är en juridisk person, skall den som undertecknar
formuläret uppge sin ställning i företaget efter sin underskrift, sitt
efternamn och förnamn.
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BESTÄMMELSER AVSEENDE INFORMATIONSBLAD INF 7
1.

Blanketten för informations INF 7 skall tryckas på vitt träfritt skrivpapper
med en vikt av mellan 40 och 65 g/m2.

2.

Blanketten skall ha måtten 210 × 297 mm.

3.

Medlemsstaterna skall vara ansvariga för tryckningen av blanketten. Varje
blankett skall vara försedd med ett individuellt löpnummer.

4.

Blanketten skall tryckas på ett av Europeiska gemenskapernas officiella
språk, som skall anges av Tullmyndigheterna i den medlemsstat som utfärdar
bladet. Rutorna skall fyllas i på ett av Europeiska gemenskapernas officiella
språk, som skall anges av tullmyndigheten i den medlemsstat som utfärdar
bladet. Myndigheterna i den medlemsstat som skall tillhandahålla uppgifterna
eller använda dem får begära att uppgifterna i den blankett som uppvisas för
dem skall översättas till det eller de officiella språken i den medlemsstaten.
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BILAGA 87
FÖRTECKNING ÖVER DE BEARBETNINGAR SOM AVSES I ARTIKEL 650

Nr

"C2 Kolumn 1 3

"C2 Kolumn 2 3

"C2 Varor för vilka bearbetning under tullkontroll är
tillåten 3

Bearbetning som får genomföras

1

Varor av alla slag

Bearbetning till varuprov som presenteras som sådana
eller sammanställs till satser

2

Varor av alla slag

Nedbrytning till avfall eller skrot eller förstöring

3

Varor av alla slag

Denaturering

4

Varor av alla slag

Återvinning av delar eller komponenter

5

Varor av alla slag

Separering och/eller förstöring av skadade delar

6

Varor av alla slag

Bearbetning för att rätta till verkningarna av vållad
skada

7

Varor av alla slag

Vanliga former av hantering tillåtna i tullager eller
frizoner

8

Tobaksvaror enligt kapitel 24 i Kombinerade nomen- Bearbetning till ”homogeniserad” eller ”rekonstitueklaturen
rad” tobak enligt KN-nummer 2403 91 00 eller
tobakspuder enligt KN-nummer ex 2403 99 90

9

— Råtobak enligt KN-nummer 2401 10 och Bearbetning till helt eller delvis stripad tobak enligt
2401 20
KN-nummer 2401 20 och till tobaksavfall enligt
— Råtobak delvis stripad ur KN-nummer 2401 20 KN-nummer 2401 30 00

!M8

!B
10

Palmolja enligt KN-nummer 1511 10 10

eller
—
fasta fraktioner av palmolja enligt KN-nummer
1511 90 19

Blandningar av fettsyror enligt KN-nummer
1519 11 00, 1519 12 00, 1519 19 00,
1519 19 30 och 1519 19 90

eller
—
flytande fraktioner av palmolja enligt KN-nummer
1511 90 91

fettsyror enligt KN-nummer 2915 70 15,
2915 70 25, 2915 90 10, ex 2915 90 90,
ex 2916 15 00 och ex 2916 19 90

eller
kokosolja enligt nummer 1513 11 10

—

blandning av metylestrar av fettsyror enligt
nummer ex 3823 90 98

eller
—
flytande fraktioner av kokosolja enligt nummer
1513 19 30

metylestrar av fettsyror enligt nummer
ex 2915 70 80, ex 2915 70 80, ex 2915 90 90,
ex 2916 15 00 och ex 2916 19 90

eller
palmkärnolja enligt nummer 1513 21 11

—

blandning av fettalkoholer enligt nummer
1519 30 00

eller flytande fraktioner av palmkärnolja enligt —
nummer 1513 29 30 eller

fettalkoholer enligt nummer 2905 16 90,
2905 17 00 och 2905 19 90

babassuolja enligt nummer 1513 21 19
11

Bearbetning till:

— glycerin enligt nummer 1520 10 00

Produkter enligt nummer 2707 10, 2707 20, Bearbetning till produkter enligt KN-nummer
2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 30, 2710 00 71 och 2710 00 75
2707 99 91, 2707 99 99 och 2710 00
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Nr

"C2 Kolumn 1 3

"C2 Kolumn 2 3

"C2 Varor för vilka bearbetning under tullkontroll är
tillåten 3

Bearbetning som får genomföras

12

Råoljor enligt nummer 2707 99 11 och 2707 99 19

Bearbetning till produkter enligt nummer 2707 10 90,
2707 20 90, 2707 30 90, 2707 50 91, 2707 50 99,
2707 99 30, 2902 20 90, 2902 30 90, 2902 41 00,
2902 42 00, 2902 43 00 och 2902 44 90

13

Dikromtrioxid enligt KN-nummer 2819 10 00

Bearbetning till krom enligt KN-nummer 8112 20 31

14

Dieselbrännoljor innehållande mer än 0,2 viktprocent svavel enligt KN-nummer 2710 00 68
Fotogen enligt KN-nummer 2710 00 55
Lacknafta (white spirit) enligt KN-nummer
2710 00 21

Blandningar av produkterna i kolumn 1 eller en
blandning av en av produkterna i kolumn 1 med
dieselbrännolja innehållande högst 0,2 viktprocent
svavel enligt KN-nummer 2710 00 66 eller
2710 00 67 för att erhålla en dieselbrännolja innehållande högst 0,2 viktprocent svavel enligt KN-nummer
2710 00 66 eller 2710 00 67

15

Ricinolja inom KN-nr 1515 30 90

Behandling till:
— hydererad ricinolja, s.k. opalvax,
KN-nr 1516 20 10
— 12 - hydroxistearin (med en renhet av mindre än
90 %), KN-nr 3823 19 10
— 12 - hydroxisterarin (med en renhet av 90 % eller
mer), KN-nr 2918 19 90
— glycerol, KN-nr 2905 45 00

16

Skridskokängor utan fastsatta skridskor eller rull- Bearbetning till:
skridskor, enligt KN-nummer 6402 19 00

!M18

!M7

!M10

Skridskor enligt KN-nummer 9506 70 10
Skridskokängor utan fastsatta skridskor eller rull- Rullskridskor enligt KN-nummer 9506 70 30
skridskor, enligt KN-nummer 6403 19 00
!M12
17

Motorfordonsunderreden försedda med motor och Bearbetning till brandbilar utrustade med komplett
förarhytter enligt KN-nummer 8704 21 31
brandbekämpnings- eller livräddningsutrustning enligt KN-nummer 8705 30 00

18

Alla slag av elektroniska komponenter, delar, enheter Bearbetning till informationsteknikprodukter som
och underenheter (assemblies och sub-assemblies), omfattas av
eller material (även icke-eletroniska), som är väsentliga för oumbärliga för den bearbetade produktens
elektroniska funktion.

!M14

1.

2.

ett KN-nummer angivet i ”EC-ITA-Schedule
CXL” till rådets beslut 97/359/EG (1), för beviljandet av tillstånd omfattas av en nolltullsats,
eller
ett KN-nummer angivet i artiklarna 1, 2 eller 3 i
rådets förordning (EG) nr 2216/97 (2) och som
dagen för beviljandet av tillstånd omfattas av en
tillfällig autonom tullbefrielse.

!M17
19

PVC-material enligt KN-nummer 3921 90 60

(1) EGT L 155, 12.6.1997, s. 1 (avtalet om informationsteknik).
(2) EGT L 305, 8.11.1997, s. 1.

Bearbetning till filmdukar enligt KN-nummer
9010 60 00

!B

BILAGA 88
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BILAGA 90
YRKESMÄSSIG UTRUSTNING

EXEMPEL
A.

Utrustning för press, radio eller television
a)

Utrustning för pressen, t.ex.
— persondatorer,
— telefaxmaskiner,
— skrivmaskiner,
— kameror av alla typer (filmkameror och elektroniska kameror),
— apparater (bandspelare, videobandspelare, videoapparater för
återgivning, mikrofoner, mixerbord, högtalare) för ljud- eller
bildöverföring, inspelning eller återgivning av ljud eller bild,
— ljud- eller bildinspelningsmedia, tomma eller inspelade,
— instrument och apparater för testning och mätning (oscillografer,
kontrollsystem för bandspelare och videobandspelare, universalinstrument, verktygslådor och verktygsväskor, vektorskop, videosignalgeneratorer, osv.),
— belysningsutrustning (strålkastare, transformatorer, stativ),
— tillbehör (kassetter, exponeringsmätare, linser, stativ, ackumulatorer, drivremmar, batteriladdare, monitorer).

b)

Radioutrustning, t.ex.
— telekommunikationsutrustning, t.ex. radiosändare och -mottagare
eller radiosändare, terminaler som kan anslutas till nät eller kabel,
satellitlänkar,
— utrustning för tonfrekvensproduktion (apparater för upptagning,
inspelning och återgivning av ljud),
— instrument samt apparater för testning och mätning (oscillografer,
kontrollsystem för bandspelare och videobandspelare, universalinstrument, verktygslådor och verktygsväskor, vektorskop, videosignalgeneratorer, osv.),
— tillbehör (klockor, stoppur, kompasser, mikrofoner, mixerbord,
magnetiska ljudband, motorgeneratorer, transformatorer, batterier
och ackumulatorer, batteriladdare, uppvärmnings-, luftkonditionerings- och ventilationsapparater, etc.),
— ljudinspelningsmedier, tomma eller inspelade.

c)

Televisionsutrustning, t.ex.
— TV-kameror
— filmscanners
— instrument och apparater för testning och mätning,
— apparater för sändning och återutsändning
— kommunikationsapparater
— apparater för inspelning eller återgivning av ljud eller bild
(bandspelare, videobandspelare och apparater för uppspelning av
videoband, mikrofoner, mixerbord, högtalare),
— belysningsutrustning (strålkastare, transformatorer, stativ),
— redigeringsutrustning,
— tillbehör (klockor, stoppur, kompasser, linser, exponeringsmätare,
stativ, batteriladdare, kassetter, motorgeneratorer, transformatorer,
batterier och ackumulatorer, uppvärmnings-, luftkonditioneringsoch ventilationsapparater, etc.),
— medier för ljud eller bildupptagning, tomma eller inspelade
(förtexter, anropssignaler för stationer, musikinslag, etc.),
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— arbetskopior för film (”film rushes”),
— musikinstrument, kostymer, kulisser och annan scenutrustning,
estrader, smink, hårtorkar
d)

— Fordon som är tillverkade eller särskilt anpassade för ovan angivna
ändamål, t.ex.
— TV-sändningar,
— TV-tillbehör,
— videoinspelningar,
— ljudinspelningar och ljudåtergivning,
— slow motion-upptagning,
— belysning.

B.

Kinematografisk utrustning
a)

Utrustning t.ex.
— kameror av alla typer (filmkameror och elektroniska kameror),
— instrument och apparater för testning och mätning (oscillografer,
kontrollsystem för bandspelare och videobandspelare, universalinstrument, verktygslådor och verktygsväskor, vektorscop, videosignalgeneratorer, etc.),
— kameravagnar och bommar,
— belysningsutrustning (strålkastare, transformatorer, stativ),
— redigeringsutrustning,
— inspelnings- eller apparater för uppspelning av ljud eller bild
(bandspelare och videobandspelare, videoapparater, mikrofoner,
mixerbord, högtalare),
— medier för ljud eller bildupptagning, tomma eller inspelade
(förtexter, anropssignaler för stationer, musikinlägg, osv.),
— arbetskopior för film (”film rushes”),
— tillbehör (klockor, stoppur, kompasser, mikrofoner, mixerbord,
ljudband, motorgeneratorer, transformatorer, batterier och ackumulatorer, batteriladdare, uppvärmnings-, luftkonditionerings- och
ventilationsapparater, osv.),
— musikinstrument, kostymer, kulisser och annan scenutrustning,
estrader, smink, hårtorkar.

b)

C.

Fordon som är tillverkade eller särskilt anpassade för ovan nämnda
ändamål.

Annan utrustning
a)

Utrustning för uppställning, testning, idrifttagning, kontroll, underhåll
eller reparation av maskiner, anläggningar, transportmedel, osv., t.ex.
— verktyg,
— utrustning och instrument för mätning, kontroll eller testning
(temperatur, tryck, avstånd, höjd, yta, hastighet, osv.) inbegripet
elektriska instrument (voltmetrar, amperemetrar, mätkablar, komparatorer, transformatorer, registreringsinstrument, osv.) samt
jiggar,
— apparater och utrustning för fotografering av maskiner och
anläggningar under och efter uppställning,
— apparater för kontroll av fartyg.

b)

Utrustning som är nödvändig för affärsmän, rationaliseringskonsulter
inom affärsvärlden, produktivitetsexperter, revisorer och utövare av
liknande yrken, t.ex.
— persondatorer,
— skrivmaskiner,
— apparater för överföring, inspelning och återgivning av ljud eller
bild,
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— räknemaskiner och räkneapparater.
c)

Utrustning som är nödvändig för experter som genomför topografiska
undersökningar eller geofysiskt prospektering, t.ex.:
— mätinstrument och mätapparater,
— borrutrustning,
— transmissions- och kommunikationsutrustning.

d)

Utrustning som är nödvändig för experter som bekämpar föroreningar.

e)

Instrument och apparater som är nödvändiga för läkare, kirurger,
veterinärer, barnmorskor och utövare av liknande yrken.

f)

Utrustning som är nödvändig för arkeologer, paleontologer, geografer,
zoologer och andra vetenskapsmän.

g)

Utrustning som är nödvändig för artister, teatergrupper och orkestrar,
inbegripet alla artiklar som används för offentliga eller privata
föreställningar (musikinstrument, kostymer, kulisser, osv.).

h)

Utrustning som är nödvändig för föredragshållare för att illustrera deras
föredrag.

i)

Utrustning som är nödvändig för fotografers resor (kameror av alla
typer, kassetter, exponeringsmätare, linser, stativ, ackumulatorer,
drivremmar, batteriladdare, monitorer, belysningsutrustning, modevaror
och tillbehör för modeller, osv.).

j)

Fordon som är tillverkade eller särskilt anpassade för ovan nämnda
ändamål, t.ex. mobila kontrollenheter, verkstäder och laboratorier.
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BILAGA 91
UNDERVISNINGSMATERIEL

EXEMPEL
A. Apparater för upptagning och återgivning av ljud eller bild, såsom
— projektorer för diabilder och bildband,
— kinematografiska projektorer,
— overheadprojektorer och episkop,
— bandspelare, videobandspelare och videoutrustning
— utrustning för intern-TV
B. Ljud- och bildmedier, såsom
— diabilder, bildband och mikrofilmer,
— kinematografiska filmer,
— ljudupptagningar (ljudband, grammofonskivor),
— videoband.
C. Särskild materiel, såsom
— bibliografisk och audivisuell utrustning för bibliotek,
— mobila bibliotek,
— språklaboratorier,
— utrustning för simultantolkning,
— mekaniska eller elektroniska programmerade undervisningsmaskiner,
— material som är särskilt utformat för undervisning och yrkesutbildning av
funktionshindrade.
D. Annan materiel, såsom
— väggplanscher, modeller, diagram, kartor, fotografier och ritningar,
— instrument, apparater och modeller avsedda för demonstrationsändamål
— samlingar av föremål med visuell eller auditiv pedagogisk information,
utarbetade för undervisning i ett visst ämne (klassuppsättningar),
— instrument, apparater, verktyg och verktygsmaskiner för yrkesundervisning,
— utrustning, inbegripet särskilt anpassade eller utformade transportmedel
för användning i räddningsaktioner, som importeras för utbildning av
räddningspersonal.
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BILAGA 91 a
ANDRA VAROR SOM IMPORTERAS I SAMBAND MED AKTIVITETER
FÖR UTBILDNING, VETENSKAP ELLER KULTUR

FÖRTECKNING MED EXEMPEL

Exempel på varor:
1.

Kostymer och scenklädsel som utlånas gratis till teatersällskap eller teatrar.

2.

Partiturer som utlånas gratis till konserthus eller orkestrar.
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BILAGA 91 b
KONSTVERK, SAMLARFÖREMÅL ELLER ANTIKVITETER
I artikel 682 avses med
a)

konstverk:
— tavlor, collage och liknande dekorativa målningar och teckningar, som
utförda helt för hand av konstnären, med undantag för planritningar,
andra ritningar samt teckningar för arkitektoniskt, ingenjörstekniskt,
industriellt, kommersiellt topografiskt eller liknande ändamål, föremål
dekorerade för hand, teaterkulisser, ateljéfonder o.d. målade på
textilvävnad (KN-nummer 9701),
— konstgrafiska originalblad, avtryck och litografier, tryckta i begränsat
antal direkt i svartvitt eller färg från en eller flera tryckformar som
konstnären framställt helt för hand, oavsett vilken teknik och vilket
material som använts, dock med undantag för mekaniska eller
fotomekaniska förfaranden (KN-nummer 9702 00 00),
— originalskulpturer oavsett materialet, under förutsättning att de är helt
utförda av konstnären; avgjutningar vars utförande är begränsat till åtta
stycken och övervakat av konstnären eller hans efterföljande rättsinnehavare (KN-nummer 9703 00 00), i undantagsfall som fastställs av
medlemsstaterna får detta antal utökas för skulpturer som utförts före
den 1 januari 1989,
— handvävda tapisserier (KN-nummer 5805 00 00) och väggbonader
(KN-nummer 6304 00 00), handgjorda efter originalritningar av konstnären, under förutsättning att det finns högst åtta exemplar av varje,
— unika exemplar av föremål i keramik, helt utförda av konstnären och
signerade av honom,
— emaljer på koppar, utförda helt för hand, begränsade till åtta numrerade
exemplar signerade av konstnären eller verkstaden, med undantag för
smycken samt guld- och silverföremål,
— fotografier tagna av konstnären, tryckta av honom eller under hans
tillsyn, signerade och numrerade samt begränsade till 30 exemplar,
oavsett storlek och underlag,

b)

samlarföremål:
— frimärken och beläggningsstämplar, frankeringsstämplar, förstadagsbrev,
kuvert, brevkort, kortbrev o.d. försedda med frimärke, makulerade, eller
om de är omakulerade, inte gångbara och inte avsedda som lagligt
betalningsmedel (KN-nummer 9704 00 00),
— samlingar och föremål för samlingar av zoologiskt, botaniskt, mineralogiskt, anatomiskt, historiskt, arkeologiskt, paleontologiskt, etnografiskt
eller numismatiskt intresse (KN-nummer 9705 00 00),

c)

antikviteter:föremål, andra än konstverk, med en ålder av mer än 100 år
(KN-nummer 9706 00 00).
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BILAGA 92
RESENÄRERS PERSONLIGA EFFEKTER OCH VAROR SOM IMPORTERAS FÖR IDROTTSÄNDAMÅL

EXEMPEL
A.

Resenärers personliga effekter
1.

Kläder

2.

Toalettartiklar

3.

Personliga smycken

4.

Stillbildskameror och filmkameror tillsammans med en rimlig mängd
film och tillbehör.

5.

Bärbara diabilds- och filmprojektorer och tillbehör till dessa tillsammans med en rimlig mängd diabilder eller filmer.

6.

Videokameror och bärbara videobandspelare tillsammans med en rimlig
mängd band.

7.

Bärbara musikinstrument.

8.

Bärbara grammofoner med skivor.

9.

Bärbara apparater för ljudupptagning och ljudåtergivning (inklusive
diktafoner), med band.

10. Bärbara radiomottagare.
11. Bärbara teveapparater.
12. Bärbara skrivmaskiner.
13. Bärbara räknemaskiner.
14. Bärbara persondatorer.
15. Kikare.
16. Barnvagnar.
17. Rullstolar för funktionshindrade.
18. Sportutrustning som tält och annan campingutrustning, fiskedon,
utrustning för bergsklättring, dykarutrustning, sportvapen med ammunition, cyklar utan hjälpmotor, kanoter och kajaker som är mindre än
5,5 m långa, skidor, tennisracketar, surfbrädor, vindsurfingbrädor,
hängglidare och deltavingar, golfutrustning.
19. Bärbara dialysapparater och liknande medicinska apparater samt
engångsartiklar som importeras för att användas tillsammans med
dessa.
20. Andra artiklar som uppenbart är av personlig art.
B.

Varor som importeras för idrottsändamål
A.

Friidrottsutrustning, som
— häckar,
— spjut, diskusar, stavar, kulor, släggor.

B.

Utrustning för bollspel, som
— bollar av alla slag,
— racketar, bollträn, klubbor och liknande,
— nät av alla slag,
— målstolpar.

C.

Utrustning för vintersport, som
— skidor och skidstavar,
— skridskor,
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— kälkar och bobbar,
— curlingutrustning.
D.

Sportkläder, -skor, -handskar och -mössor osv. av alla slag.

E.

Utrustning för vattensport, som
— kanoter och kajaker,
— segel- och roddbåtar, segel, åror och paddlar,
— surfbrädor och segel.

F.

Motorfordon och motorbåtar, som
— bilar,
— motorcyklar,
— motorbåtar.

G.

Utrustning för olika arrangemang, som
— sportvapen och ammunition,
— cyklar utan hjälpmotor,
— pilbågar och pilar,
— fäktningsutrustning,
— gymnastikutrustning,
— kompasser,
— brottarmattor och tatamier,
— tyngdlyftningsutrustning,
— ridutrustning, sulkyer,
— hängflygare, deltavingar, vindsurfingbrädor,
— klätterutrustning,
— musikkassetter avsedda som ackompanjemang till uppvisningar,c

H.

Hjälputrustning, som
— utrustning för att mäta och visa resultat,
— apparater för blod- och urinprov.
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BILAGA 93
MATERIAL FÖR TURISTREKLAM

EXEMPEL
A. Materiel, avsett för utställning på kontoren hos ackrediterade representanter
eller korrespondenter som utsetts av de officiella nationella turistorganisationerna, eller på andra ställen som är godkända av tullmyndigheterna i
medlemsstaten för temporär import: bilder och teckningar, inramade
fotografier och förstoringar av fotografier, konstböcker, målningar, gravyrer
eller litografier, skulpturer och bildvävnader och andra liknande konstverk.
B. Utställningsmaterial (utställningsskåp, montrar och liknande föremål),
inbegripet elektrisk och mekanisk utrustning nödvändig för genomförandet
av utställningar.
C. Dokumentärfilmer, skivor, bandupptagningar och andra ljudupptagningar,
avsedda för användning vid kostnadsfria föreställningar, med undantag för
sådana som lämpar sig för kommersiell reklam och sådana som normalt kan
köpas i den medlemsstat som tillfälligt importerar dem.
D. Flaggor i rimliga mängder.
E.

Dioramor, miniatyrmodeller, ljusbilder, klichéer, fotografiska negativ.

F.

Prover på nationellt hantverk, folkdräkter och liknande folkloreartiklar i
rimliga mängder.
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BILAGA 93 A
DJUR

FÖRTECKNING MED EXEMPEL
1.

Dressyr

2.

Träning

3.

Avel

4.

Hovslagning eller vägning

5.

Veterinärbehandling

6.

Provning (t. ex. i samband med inköp)

7.

Deltagande i offentliga arrangemang, utställningar, tävlingar eller uppvisningar.

8.

Underhållning (cirkusdjur mm.)

9.

Turism (inklusive resandes husdjur)

10. Verksamhetsutövning (polishundar eller -hästar, spårhundar, ledarhundar
osv.)
11. Räddningsuppdrag
12. Växling av betesområde eller bete
13. Utförande av arbets- eller transportuppdrag
14. Medicinsk användning (leverans av ormgift mm.)
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BILAGA 94
VÄLFÄRDSMATERIEL FÖR SJÖFOLK

EXEMPELFÖRTECKNING
A. Böcker och trycksaker, t.ex.
— böcker av alla slag,
— korrespondenskurser,
— tidningar och tidskrifter,
— broschyrer om välfärdsinrättningar i hamnar,
B. Audivisuellt material, t.ex.
— ljud- och bildåtergivningsapparater,
— bandspelare,
— radioapparater, televisionsapparater,
— kinematografiska och andra projektorer,
— inspelningar på band eller skivor (språkkurser, radioprogram, hälsningar,
musik och underhållning)
— film, exponerad och framkallad,
— diabilder,
— videoband.
C. Sportutrustning, t.ex.
— kläder,
— bollar,
— racketar och nät,
— däckspel,
— friidrottsutrustning,
— gymnastikutrustning.
D. Hobbymateriel, t.ex.
— inomhusspel,
— musikinstrument,
— material för amatörteater,
— material för målning, skulptur, trä- och metallslöjd, tillverkning av
mattor etc.
E.

Utrustning för religiös verksamhet.

F.

Delar och tillbehör till välfärdsmateriel.
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BILAGA 95
VAROR UNDANTAGNA FRÅN RÄTT TILL PARTIELL BEFRIELSE
Alla närings- och njutningsmedel
Varor vars användning kan antas skada gemenskapens ekonomi, i synnerhet på
grund av längden av deras ekonomiska livslängd i förhållande till längden av den
tid de är avsedda att förvaras i gemenskapen.
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BILAGA 96
FÖRTECKNING ÖVER VAROR ENLIGT ARTIKEL 697.2 SOM FÅR
IMPORTERAS TEMPORÄRT MOT UPPVISANDE AV ATA-CARNET
1.

Yrkesmässig utrustning
(Artikel 671)

2.

Varor för förevisning eller användning vid utställningar, mässor, sammanträden eller liknande tillfällen
(Artikel 673)

3.

Läromedel och vetenskaplig utrustning, reservdelar och tillbehör, verktyg
som speciellt tillverkats med tanke på underhåll, kontroll, kalibrering eller
reparation av sådana läromedel eller sådan utrustning.
(Artikel 674)

4.

Medicinsk och kirurgisk utrustning samt laboratorieutrustning
(Artikel 677)

5.

Material för katastrofhjälp
(Artikel 678)

6.

Förpackningar för vilka en skriftlig deklaration får krävas
(Artikel 679)

7.

Varor av alla slag som skall bli föremål för provningar, experiment eller
demonstrationer, inbegripet de provningar och experiment som krävs för
typgodkännanden, men inte provningar, experiment eller demonstrationer
som utgör en inkomstbringande verksamhet
(Artikel 680.1 d)

8.

Varor av alla slag som skall användas för att utföra provningar, experiment
eller demonstrationer, med undantag för provningar, experiment eller
demonstrationer som utgör en inkomstbringande verksamhet
(Artikel 680.1 e)

9.

Varuprover, dvs. artiklar som är representativa för en särskild kategori av
varor som redan har tillverkats eller som är exempel på varor vars produktion
är planerad; undantagna är dock identiska artiklar som införs av samma
person eller skickas till en enda mottagare i sådana mängder att de på det hela
taget inte längre utgör varuprover i vanlig kommersiell mening.
(Artikel 680.1 f)

10. Ersättningsutrustning som tillfälligt ställs till importörens förfogande kostnadsfritt av eller på initiativ av en leverantör av liknande produktionsmedel
som senare ska importeras för övergång till fri omsättning eller av utrustning
som senare skall installeras på nytt efter reparation.
(Artikel 681)
11. Konstföremål som importeras i utställningssyfte för eventuell försäljning
(Artikel 682.1 c)
12. Positiva kinematograffilmer, exponerade och framkallade, avsedda att visas
före kommersiellt bruk
(Artikel 683 a)
13. Filmer, magnetband och filmer med magnetspår som är avsedda att förses
med ett ljudspår, dubbas eller kopieras
(Artikel 683 b)
14. Filmer som visar utländska varors eller utländsk utrustnings beskaffenhet
eller hur dessa fungerar, förutsatt att de inte är avsedda att visas för
allmänheten mot avgift.
(Artikel 683 c)
15. Databärande medier som sänds gratis för att användas vid automatisk
databehandling
(Artikel 683 d)
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16. Artiklar (inklusive fordon) som på grund av sin beskaffenhet endast kan
användas till att göra reklam för ett bestämt föremål eller ett bestämt
ändamål.
(Artikel 683 e)
17. Alla arter av levande djur som importeras för dressyr-, tränings- eller
avelsändamål eller för att ges veterinärbehandling
(Artikel 685.2 a)
18. Material för turistreklam
(Artikel 684 a)
19. Välfärdsmaterial för sjöfolk
(Artikel 686)
20. Diverse utrustning som under en offentlig myndighets överinseende och
ansvar används för att bygga, reparera eller underhålla infrastruktur av allmän
betydelse i gränsområden
(Artikel 687)
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BILAGA 97
FALL ENLIGT ARTIKEL 700 DÄR DE BEHÖRIGA MYNDIGHETERNA
INTE SKALL KRÄVA ATT SÄKERHET STÄLLS
1.

Temporär import av andra varor än de som anges i punkterna 6 och 7 utan att
skriftlig deklaration gjorts i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 229
och 232, utom på de behöriga myndigheternas uttryckliga begäran.

2.

Temporär import av materiel tillhörande flygbolag, rederier eller järnvägsbolag eller postverk som används av dem i internationell trafik, förutsatt att
materielen fått en karaktäristisk märkning.

3.

Temporär import av förpackningar som importeras tomma med outplånlig
märkning som inte kan avlägsnas, och vars återexport med hänsyn till
handelsbruk inte betvivlas.

4.

Temporär import av material för katastrofhjälp av organ som godkänts av de
behöriga myndigheterna.

5.

Temporär import av utrustning för radio- och televisionproduktion och
radioutrustning samt fordon som särskilt anpassats för att användas för det
ovanstående ändamålet, vilka importerats av offentliga eller privata organ,
etablerade utanför gemenskapens tullområde och godkända av de behöriga
myndigheterna i den importerande medlemsstaten för import av denna
utrustning och dessa fordon enligt förfarandet för temporär import.

6.

Temporär import av instrument och apparatur som läkare behöver för att bistå
patienter som väntar på en transplantation av organ.

7.

Varor som omfattas av en ATA-carnet.
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BILAGA 99
FÖRTECKNING ÖVER LÄNDER ENLIGT ARTIKEL 727.1 VILKA FÅR
GODKÄNNA CONTAINRAR FÖR TRANSPORT UNDER TULLFÖRSEGLING
Afghanistan
Albanien
Algeriet
Amerikas förenta stater
Australien
Bulgarien
Canada
Chile
Cuba
Cypern
"A1

3

Iran
Israel
Jamaica
Japan
Jordanien
Kambodja
Kamerun
Kina
Republiken Korea
Kuwait
Liechtenstein
Malawi
Malta
Marocko
Mauritius
Norge
Nya Zeeland
Polen
Rumänien
Ryssland
Salomonöarna
Schweiz
Sierra Leone
"A1

3

Trinidad och Tobago
Tunisien
Turkiet
Ukraina
Ungern
Uruguay
Vitryssland
"A1

3
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BILAGA 100
ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ATT CONTAINRAR SOM
GODKÄNTS FÖR INTERNATIONELL TRANSPORT UNDER TULLFÖRSEGLING UPPFYLLER DE RELEVANTA SPECIFIKATIONERNA.
ÅTERKALLANDE AV GODKÄNNANDE
1.

Om det konstateras att containrar som har godkänts inte uppfyller de
tekniska bestämmelser som anges i artikel 727.2, skall tullkontoret vägra att
erkänna godkännandets giltighet, såvida inte de konstaterade defekterna är
av mindre vikt och inte innebär någon risk för bedrägeri.

2.

Om en container har en större defekt och allså inte längre uppfyller de
normer enligt vilka den godkändes för transport under tullförsegling, skall
tullmyndigheten underrätta den som har ansvaret för containern, så att denne
kan återställa containern till det skick den hade vid godkännandet, förutsatt
att reparationen kan utföras snabbt. När containern har blivit vederbörligen
reparerad, får den fortsätta till sin bestämmelseort under tullförsegling. Om
containern inte har blivit vederbörligen reparerad, eller om den som har
ansvaret för den föredrar att låta reparera den i det land där den godkändes,
skall tullmyndigheten
a)

vägra att försegla containern och vägra ge tillstånd att den används för
transport i fall där försegling anses nödvändig,
eller

b)

ta containern ur bruk medan innehållet överförs till ett annat
transportmedel,
eller

c)

medge att den får fortsätta sin färd i enlighet med de tillämpliga
förfarandena om ingen risk föreligger för smuggling, förlust eller skada
på de varor som transporteras i containern, samtidigt som defekten i
fråga anges på transitdokumenten.

För att säkerställa att containern blir vederbörligen reparerad skall
tullmyndigheten, om den anser detta nödvändigt, låta avlägsna godkännandeplåten.
Om tullmyndigheten har låtit avlägsna godkännandeplåten, eller om en
större defekt upptäcks i en grupp av containrar, så att de inte längre uppfyller
de normer enligt vilka de godkändes för transport under tullförsegling, skall
den myndighet eller den tullförvaltning som är ansvarig för godkännandet
underrättas om detta. Den myndighet som är ansvarig för det ursprungliga
godkännandet skall anmodas att delta i förfarandet för utfärdandet av ett nytt
godkännande, om detta förfarande äger rum inom gemenskapen.
3.

En container anses ha en större defekt om
a)

varor kan avlägnas från eller läggas in i den förseglade delen av
containern utan att detta efterlämnar synliga spår av manipulation eller
utan att tullens försegling bryts,

b)

tullens försegling inte enkelt och effektivt kan anbringas på containern,

c)

den innehåller dolda utrymmen där varor kan gömmas,

d)

inte alla utrymmen som kan innehålla varor är lättåtkomliga för
tullundersökning.
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BILAGA 101
FÖRKLARANDE ANMÄRKNING OM ANVÄNDNINGEN I INTERN
TRAFIK AV CONTAINRAR SOM HÄNFÖRTS TILL FÖRFARANDET
FÖR TILLFÄLLIG IMPORT
(Artikel 725.4)
ANMÄRKNINGAR
1. Containrar som hänförs till förfarandet för tillfällig import får utan begränsning
under hela den tid då de stannar kvar inom gemenskapens tullområde, dock
högst 12 månader, användas för transport av varor som har lastats inom
gemenskapens tullområde och som skall lossas inom detta område.
2. Användandet av containrar som hänförs till förfarandet för tillfällig import för
interna transporter inom en medlemsstat (transport av varor lastade inom en
medlemsstats territorium för lossning inom samma medlemsstats territorium)
skall dock begränsas till en enstaka transport under varje uppehåll i en
medlemsstat och till situationer då containrarna ifråga i annat fall skulle få
fraktas tomma inom den medlemsstaten. Det skall vara möjligt att återvända
flera gånger till en viss medlemsstat under den tid då containrarna stannar kvar
inom gemenskapens tullområde.
Exempel: En container förs in i gemenskapens tullområde den 1 januari av
medlemsstat A och återexporteras den 31 december från medlemsstat B. Under
det år då den är hänförd till förfarandet genomför den följande transporter:
— Medlemsstat A: ankomst lastad — transport — lossning — lastning —
transport — lossning — lastning — transport — avgång till medlemsstat
B
— Medlemsstat B: ankomst lastad — transport — lossning — lastning —
transport — lossning — avgång olastad till medlemsstat C
— Medlemsstat C: ankomst olastad — transport till lastplats — lastning —
transport — lossning — lastning — transport — avgång till medlemsstat
A
— Medlemsstat A: ankomst lastad — transport — lossning — transport
olastad — lastning — transport — avgång till medlemsstat B
— Medlemsstat B: ankomst lastad — transport — lossning — lastning —
transport — lossning — lastning — transport — återexport
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BILAGA 105
BERÄKNINGSMETODER
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I.

Artikel 773, första fallet:
Endast en sort av förädlingsprodukt framställs av en sort av tillfälligt
exporterade varor:
Kvantitativ metod (förädlingsprodukter)
a)

Mängd tillfälligt exporterade varor:
100 kg A

b)

Avkastning av 100 kg A:
200 kg X

c)

Mängd förädlingsprodukter som övergått till fri omsättning:
180 kg X

d)

Mängd tillfälligt exporterade varor som skall beaktas för fastställande
av importtullar som skall dras av:
180/200 × 100 kg = 90 kg A

II.

Artikel 773, andra fallet:
Endast en sort av förädlingsprodukt framställs av flera sorter av exporterade
varor:
Kvantitativ metod (tillfälligt exporterade varor)
a)

Mängd tillfälligt exporterade varor:
100 kg A och 50 kg B

b)

Avkastning av 100 kg A och 50 kg B:
300 kg X

c)

Mängd förädlingsprodukter som övergått till fri omsättning:
180 kg X

d)

Mängd tillfälligt exporterade varor som skall beaktas för fastställande
av de importtullar som skall dras av:
180/300 × 100 kg = 60 kg A
180/300 × 50 kg

III.

= 30 kg A

Artikel 774, första fallet:
Flera sorter av förädlingsprodukter framställs av endast en sort av tillfälligt
exporterade varor:
Kvantitativ metod
a)

Mängd tillfälligt exporterade varor:
100 kg A

b)

Avkastning av 100 kg A:
200 kg X, som inbegriper 85 kg A
30 kg Y, som inbegriper

10 kg A
95 kg A

c)

Beräkning av andelar:
200 kg X = 85/95 × 100 kg = 89,47 kg A
30 kg Y

= 10/95 × 100 kg = 10,53 kg A
100 kg A

d)

Mängd förädlingsprodukter som övergått till fri omsättning:
80 kg X och 20 kg Y
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e)

Mängd tillfälligt exporterade varor som skall beaktas för fastställande
av de importtullar som skall dras av:
180 kg X = 180/200 × 89,47 = 80,52 kg A
20 kg Y

= 20/30 × 10,53

=

7,02 kg A
87,54 kg A

IV.

Artikel 775, första fallet:
Flera sorter av förädlingsprodukter framställs av endast en sort av tillfälligt
exporterade varor:
Värdemetod
a)

Mängd tillfälligt exporterade varor:
100 kg A

b)

Avkastning av 100 kg A:
200 kg X à 12 ecu = 2 400 ecu
30 kg Y à 5 ecu

=

150 ecu
2 550 ecu

c)

Beräkning av andelar:
200 kg X = 2 400/2 550 × 100 kg = 94,12 kg A
30 kg Y

= 150/2 550 × 100 kg

=

5,88 kg A
100 kg A

d)

Mängd förädlingsprodukter som övergått till fri omsättning:
180 kg X och 20 kg Y

e)

Mängd tillfälligt exporterade varor som skall beaktas för fastställande
av de importtullar som skall dras av:
180 kg X = 180/200 × 94,12 = 84,71 kg A
20 kg Y

= 20/30 × 5,88

=

3,92 kg A
88,63 kg A

V.

Artikel 774, andra fallet:
Flera sorter av förädlingsprodukter framställs av flera sorter av tillfälligt
exporterade varor:
Kvantitativ metod
a)

Mängd tillfälligt exporterade varor:
100 kg A och 50 kg B

b)

Avkastning av 100 kg A och 50 kg B:
100 kg X som inbegriper 85 kg A och 35 kg B
30 kg Y som inbegriper

10 kg A och 12 kg B
95 kg A och 47 kg B

c)

Beräkning av andelar:
200 kg X = 85/95 × 100 kg = 89,47 kg A
= 35/47 × 50 kg
30 kg Y

=

37,23 kg B

= 10/95 × 100 kg = 10,53 kg A
= 12/47 × 50 kg

=

12,76 kg B
100 kg A

d)

och

50 kg B

Mängd förädlingsprodukter som övergått till fri omsättning:
180 kg X och 20 kg Y
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e)

Mängd tillfälligt exporterade varor som skall beaktas vid fastställandet
av de importtullar som skall dras av:
180 kg X = 180/200 × 89,47 kg = 80,52 kg A
= 180/200 × 37,23 kg =
20 kg Y

33,51 kg B

= 20/30 × 10,53 kg

= 7,02 kg A

= 20/30 × 12,76 kg

=

8,51 kg B
87,54 kg A och 42,02 kg B

VI. Artikel 775, andra fallet:
Flera sorter av förädlingsprodukter framställs av flera sorter av tillfälligt
exporterade varor:
Värdemetod
a)

Mängd tillfälligt exporterade varor:
100 kg A och 50 kg B

b)

Avkastning av 100 kg A och 50 kg B:
200 kg X à 12 ecu = 2 400 ecu
30 kg Y à 5 ecu

=

150 ecu
2 550 ecu

c)

Beräkning av andelar:
200 kg X = 2 400/2 550 × 100 kg = 94,12 kg A

30 kg Y

= 2 400/2 550 × 50 kg

=

= 150/2 550 × 100 kg

= 5,88 kg A

47,06 kg B

= 150/2 550 × 50 kg

=

2,94 kg B
100 kg A

d)

och

50 kg B

Mängd förädlingsprodukter som övergått till fri omsättning:
180 kg X och 20 kg Y

e)

Mängd tillfälligt exporterade varor som skall beaktas för bestämning av
de importtullar som skall dras av:
180 kg X = 180/200 × 94,12 kg = 84,71 kg A
= 180/200 × 47,06 kg =
20 kg Y

42,35 kg B

= 20/30 × 5,88 kg

= 3,92 kg A

= 20/30 × 2,94 kg

= 1,96 kg B
88,63 kg A och 44.31 kg B
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BESTÄMMELSER AVSEENDE INFORMATIONSBLAD INF 2
1.

Blanketten för informationsformulär INF 2 skall tryckas på vitt träfritt
skrivpapper med en vikt av mellan 40 och 65 g/m2.

2.

Blanketten skall ha måtten 210 × 297 mm.

3.

Medlemsstaterna skall vara ansvariga för tryckningen av blanketten. Varje
blankett skall vara försedd med ett individuellt löpnummer, föregånget av
bokstäverna för den utfärdande medlemsstaten enligt följande:
— BE Belgien
— DK Danmark
— DE Tyskland
— EL Grekland
— ES

Spanien

— FR Frankrike
— IE

Irland

— IT

Italien

— LU Luxemburg
— NL Nederländerna
!A1
— AT Österrike
!B
— PT

Portugal

— FI

Finland

— SE

Sverige

!A1

!B
— UK Storbritannien
4.

Blanketten skall tryckas på ett av gemenskapens officiella språk, som skall
anges av den medlemsstat som utfärdar tillståndet.
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BESTÄMMELSER OM INTYG OM TULLSTATUS FÖR VAROR SOM
PLACERATS I EN FRIZON ELLER ETT FRILAGER
1.

Blanketten för intyg om tullstatus för varor som placerats i en frizon eller ett
frilager skall tryckas på vitt träfritt papper, med en vikt av mellan 40 och
65 g/m2.

2.

Blanketten skall ha måtten 210 × 297 mm.

3.

Medlemsstaterna skall ansvara för tryckningen av blanketten. Varje blankett
skall ha ett individuellt löpnummer.

4.

Blanketten skall tryckas på ett av gemenskapens officiella språk, som anges
av tullmyndigheterna i den medlemsstat, där intyget utfärdas. Fälten skall
fyllas i på ett av gemenskapens officiella språk, som anges av tullmyndigheterna i den medlemsstat, där intyget utfärdas.

5.

Blanketten får inte innehålla raderingar eller inskjutna tillägg. Alla ändringar
skall göras genom att de felaktiga uppgifterna stryks och de rätta uppgifterna
läggs till, om så är tillämpligt. Alla sådana ändringar skall signeras av den
person som utfärdar intyget och påtecknas av tullmyndigheterna.

6.

Varuposterna i blanketten skall förtecknas efter varandra med enkelt
radavstånd och varje varupost skall föregås av ett löpnummer. En horisontell
linje skall dras omedelbart under den sista varuposten. Ej använda utrymmen
skall korsas över på ett sådant sätt att inga efterföljande tillägg är möjliga.

7.

Originalet och en kopia av blanketten skall vederbörligen ifyllda lämnas in
till det behöriga tullkontoret när varorna införs i frizonen eller frilagret eller
när tulldeklarationen lämnas in, beroende på vad som är tillämpligt.
Tullmyndigheterna skall påteckna blanketten och behålla kopian av intyget.

8.

Om operatören fyller i intyget enligt artikel 819.2, kan fält 5
— stämplas av tullkontoret och undertecknas i förväg av en tjänsteman vid
detta kontor, eller
— stämplas av operatören med en särskild metallstämpel som godkänts av
tullmyndigheterna.
Operatören skall bevara kopian av intyget tillsammans med sin lagerbokföring.
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ANMÄRKNINGAR AVSEENDE INFORMATIONSBLAD INF 3
1.

Blanketterna skall tryckas på vitt träfritt skrivpapper med en vikt av minst
40 g/m2.

2.

Blanketterna skall ha måtten 210 × 297 mm, varvid en maximal tolerans på
längden av mellan -5 och 8 mm medges. Blanketternas utformning skall
noggrant iakttas, utom vad gäller storleken av rutorna 6 och 7.

3.

Medlemsstaterna skall vara ansvariga för tryckningen av blanketterna. Varje
blankett skall vara försedd med ett individuellt löpnummer, som får vara
förtryckt.

4.

Blanketterna skall tryckas på ett av Europeiska gemenskapernas officiella
språk, som skall anges av de behöriga myndigheterna i exportmedlemsstaten.
De skall fyllas i på det språk på vilket de är tryckta. Om så är nödvändigt, får
de behöriga myndigheterna för det tullkontor för återimport hos vilket
informationsbladet INF 3 skall uppvisas, begära att blanketten översätts till
det eller de officiella språken i den medlemsstaten.
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DISPOSITIONS D’APPLICATION DU CODE DES DOUANES COMMUNAUTAIRE
FÖRESKRIFTER FÖR TILLÄMPNINGEN AV TULLKODEXEN INNEHÅLL

DEL 1

ALLMÄNNA TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

AVDELNING I

ALLMÄNT

Kapitel 1

Definitioner

Kapitel 2

Beslut

Kapitel 3

Databehandling

AVDELNING II

BINDANDE BESKED

Kapitel 1

Definitioner

Kapitel 2

Förfarande för att erhålla de bindande beskeden - Meddelande om besked till sökande och
överföring till kommissionen

Kapitel 3

Bestämmelser som skall tillämpas i händelse av avvikelse mellan utfärdade bindande besked

Kapitel 4

Rättslig verkan av bindande besked

Kapitel 5

Bestämmelser som skall tillämpas i händelse av att bindande besked upphör att gälla

AVDELNING III

GYNNSAM BEHANDLING I TULLHÄNSEENDE PÅ GRUND AV VARORNAS BESKAFFENHET

Kapitel 1

Varor som omfattas av villkoret att de skall denatureras

Kapitel 2

Villkor för klassificering enligt tulltaxan av vissa frösorter

Kapitel 3

Villkor för klassificering enligt tulltaxan av siktduk som längdvara

Kapitel 4

Varor för vilka ett äkthetsintyg, kvalitetsintyg eller annat intyg skall uppvisas

AVDELNING IV

VARORS URSPRUNG

Kapitel 1

Ursprung som inte medför förmånsbehandling

Avsnitt 1

Behandling eller bearbetning som ger ursprungsstatus

Underavsnitt 1

Textilvaror som omfattas av avdelning 11 i Kombinerade nomenklaturan

Underavsnitt 2

Andra varor än textilvaror som omfattas av avdelning 11 i Kombinerade nomenklaturan

Underavsnitt 3

Gemensamma bestämmelser för alla varor

Avsnitt 2

Tillämpningsföreskrifter för reservdelar

Avsnitt 3

Tillämpningsföreskrifter för ursprungsintyg

Underavsnitt 1

Bestämmelser för allmänna ursprungsintyg

Underavsnitt 2

Särskilda bestämmelser om ursprungsintyg för vissa jordbruksprodukter som omfattas av speciella
importordningar
a)

Ursprungsintyg

b)

Administrativt samarbete

Kapitel 2

Ursprung som medför förmånsbehandling

Avsnitt 1

Allmänna preferenssystemet

Underavsnitt 1

Definition av begreppet ursprungsprodukter

Underavsnitt 2

Ursprungsintyg
a)

Ursprungscertifikat formulär A

b)

Fakturadeklaration

Underavsnitt 3

Metoder för administrativt samarbete

Underavsnitt 4

Ceuta och Melilla

Underavsnitt 5

Slutbestämmelse

Avsnitt 2

Republikerna Bosnien-Hercegovina och Kroatien. Förbundsrepubliken Jugoslavien. Före detta
jugoslaviska republiken Makedonien. Områdena Västbanken och Gazaremsan

Underavsnitt 1

Definition av begreppet ursprungsvaror

Underavsnitt 2

Ursprungsintyg
a)

Varucertifikat EUR.1
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b)

Fakturadeklaration

Underavsnitt 3

Metoder för administrativt samarbete

Underavsnitt 4

Ceuta och Melilla

AVDELNING V

TULLVÄRDE

Kapitel 1

Allmänna bestämmelser

Kapitel 2

Bestämmelser om royalties och licensavgifter

Kapitel 3

Bestämmelser om platsen för införsel till gemenskapens tullområde

Kapitel 4

Bestämmelser om transportkostnader

Kapitel 5

Värdering av vissa datamedier för användning i databehandlingsutrustning

Kapitel 6

Bestämmelser om växelkurser

Kapitel 7

Förenklade förfaranden för vissa lättförstörbara varor

Kapitel 8

Deklaration av uppgifter samt dokument som skall överlämnas

AVDELNING VI

INFÖRSEL AV VAROR I TULLOMRÅDET

Kapitel 1

Undersökning av varor och provtagning, utförda av den person det rör

Kapitel 2

Summarisk deklaration

Kapitel 3

Tillfällig förvaring

Kapitel 4

Särskilda bestämmelser för varor som befordras med sjö- eller flygtransport

Avsnitt 1

Allmän bestämmelse

Avsnitt 2

Särskilda bestämmelser för resandes handbagage eller incheckade bagage

AVDELNING VII

TULLDEKLARATIONER - NORMALFÖRFARANDE

Kapitel 1

Skriftliga tulldeklarationer

Avsnitt 1

Allmänna bestämmelser

Avsnitt 2

Formulär som skall användas

Avsnitt 3

Uppgifter som krävs enligt tullförfarandet i fråga

Avsnitt 4

Dokument som skall bifogas tulldeklarationen

Kapitel 2

Tulldeklarationer som lämnas med hjälp av elektronisk databehandling

Kapitel 3

Tulldeklarationer som lämnas muntligen eller på annat sätt

Avsnitt 1

Muntliga deklarationer

Avsnitt 2

Tulldeklarationer som lämnas på annat sätt

Avsnitt 3

Gemensamma bestämmelser för avsnitt 1 och 2

Avsnitt 4

Posttrafik

AVDELNING
VIII:

UNDERSÖKNING AV VARORNA, RESULTAT AV TULLKONTORETS KONTROLL OCH
ANDRA ÅTGÄRDER VIDTAGNA AV TULLKONTORET

AVDELNING IX

FÖRENKLADE FÖRFARANDEN

" M1 Kapitel 1 "M1 Allmänna bestämmelser 3
3
Kapitel 2

Deklarationer för övergång till fri omsättning

Avsnitt 1

Ofullständiga deklarationer

Avsnitt 2

Förenklat deklarationsförfarande

Avsnitt 3

Lokalt klareringsförfarande

Kapitel 3

Deklarationer för ett tullförfarande med ekonomisk verkan

Avsnitt 1

Hänförande till ett tullförfarande med ekonomisk verkan

Underavsnitt 1

Underavsnitt 2

Hänförande till tullagerförfarandet
A:

Ofullständiga deklarationer

B:

Förenklat deklarationsförfarande

C:

Lokalt klareringsförfarande

Hänförande till förfarandet för aktiv förädling, bearbetning under tullkontroll eller temporär import
A:

Ofullständiga deklarationer
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B:

Förenklat deklarationsförfarande och lokalt klareringsförfarande

Underavsnitt 3

Varor deklarerade för förfarandet för passiv förädling

Avsnitt 2

Avslutning av ett tullförfarande med ekonomisk verkan

Kapitel 4

Exportdeklarationer

Avsnitt 1

Ofullständiga deklarationer

Avsnitt 2

Förenklat deklarationsförfarande

Avsnitt 3

Lokalt klareringsförfarande

Avsnitt 4

Gemensamma bestämmelser för avsnitt 2 och 3

DEL II

GODKÄND TULLBEHANDLING

AVDELNING I

ÖVERGÅNG TILL FRI OMSÄTTNING

Kapitel 1

Allmänna bestämmelser

Kapitel 2

Import av varor med gynnsam behandling i tullhänseende på grund av deras slutanvändning

Avsnitt 1

Andra varor än hästar till slakt

Avsnitt 2

Hästar till slakt

Kapitel 3

Förvaltning av tulltaxebestämmelser

Avsnitt 1

Förvaltning av tullkvoter när uttag ur dessa skall beviljas enligt den kronologiska ordning i vilken
tulldeklarationerna inkommit

Avsnitt 2

Övervakning av förmånsimport

AVDELNING II

TRANSITERING

Kapitel 1

Allmänna bestämmelser

Kapitel 2

Räckvidd

Kapitel 3

"M13 Varors tullstatus 3

" M7 Avsnitt 1 "M7 Allmänna bestämmelser 3
3
Avsnitt 2

Särskilda bestämmelser för produkter från havsfiske och andra produkter som hämtats ur havet av
fartyg

Kapitel 4

Extern gemenskapstransitering

Avsnitt 1

Förfarande

Avsnitt 2

Säkerheter

Underavsnitt 1

Allmänna bestämmelser

Underavsnitt 2

Samlad säkerhet

Underavsnitt 3

Fast säkerhet

Underavsnitt 4

Individuell säkerhet

Underavsnitt 5

Gemensamma bestämmelser för underavsnitt 1-4

Underavsnitt 6

Befrielse från ställande av säkerhet

Avsnitt 3

Oegentligheter och bevis på regelmässigt genomförande

Kapitel 5

Intern gemenskapstransitering

Kapitel 6

Gemensamma bestämmelser för kapitel 4 och 5

Kapitel 7

Förenklingar

Avsnitt 1

Förenklat förfarande för utfärdande av dokument som fastställer varors status som gemenskapsvaror

Avsnitt 2

Förenkling av transiteringsformaliteterna vid avgångs- och bestämmelsekontoren

Underavsnitt 1

Formaliteter vid avgångskontoret

Underavsnitt 2

Formaliteter vid bestämmelsekontoret

Underavsnitt 3

Andra bestämmelser

Avsnitt 3

Förenklingar av formaliteter för varor som transporteras med järnväg

Underavsnitt 1

Allmänna bestämmelser om transport med järnväg

Underavsnitt 2

Bestämmelser för varor som transporteras i stora containrar

Underavsnitt 3

Andra bestämmelser

Underavsnitt 4

Räckvidden för normalförfaranden och förenklade förfaranden
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Kapitel 8

Särskilda bestämmelser om vissa transportsätt

Avsnitt 1

Flygtransporter

Avsnitt 2

Sjötransporter

Avsnitt 3

Transport via rörledning

Kapitel 9

Transport enligt förfarande med TIR-carnet eller ATA-carnet

Avsnitt 1

Gemensamma bestämmelser

Avsnitt 2

Bestämmelser om förfarandet med TIR-carnet

Avsnitt 3

Bestämmelser om förfarandet med ATA-carnet

Kapitel 10

Transport enligt förfarandzet med formulär 302

Kapitel 11

Användning av dokument för gemenskapstransitering för tillämpning av bestämmelser om export av
vissa varor

Kapitel 12

Bestämmelser om de dokument (kontrollexemplar T5) som skall användas vid tillämpningen av
gemenskapsåtgärder för kontroll av varors användning och/eller bestämmelse

AVDELNING III:

TULLFÖRFARANDEN MED EKONOMISK VERKAN

Kapitel 1

Gemensamma bestämmelser

Avsnitt 1

Definitioner

Avsnitt 2

Tillstånd att använda förfarandet - normalt förfarande

Kapitel 2

Lagring i tullager

Avsnitt 1

Allmänna bestämmelser

Underavsnitt 1

Definitioner och typer av tullager

Underavsnitt 2

Tullagrens placering

Underavsnitt 3

Handelspolitiska åtgärder

Avsnitt 2

Bestämmelser om beviljande av tillstånd

Avsnitt 3

Hänförande av varor till förfarandet

Underavsnitt 1

Normalt förfarande

Underavsnitt 2

Förenklade förfaranden

Avsnitt 4

Driften av tullagren och tullagerförfarandet

Underavsnitt 1

Lagerbokföring

Underavsnitt 2

Vanliga former av hantering

Underavsnitt 3

Gemensam lagring av varor med olika tullstatus

Underavsnitt 4

Tillfälligt bortförande

Underavsnitt 5

Överföring av varor mellan tullager utan att tullförfarandet avslutas

Underavsnitt 6

Inventering

Avsnitt 5

Förfarandets avslutning

Avsnitt 6

Särskilda bestämmelser om gemenskapens jordbruksprodukter

Avsnitt 7

Användning av ett tullager utan att varorna hänförs till tullagerförfarandet

Underavsnitt 1

Gemenskapsvaror

Underavsnitt 2

Icke-gemenskapsvaror

Avsnitt 8

Utbyte av information

Kapitel 3

Aktiv förädling

Avsnitt 1

Allmänna bestämmelser

Avsnitt 2

Tillstånd att använda förfarandet - normalt förfarande

Avsnitt 3

Tillstånd att använda förfarandet - förenklat förfarande

Avsnitt 4

Likvärdig ersättning och export i förväg

Underavsnitt 1

Likvärdig ersättning enligt suspensionssystemet och restitutionssystemet

Underavsnitt 2

Export i förväg enligt suspensionssystemet

Avsnitt 5

Bestämmelser som gäller för suspensionssystemet

Underavsnitt 1

Hänförande av varor till förfarandet
a)

Normalt förfarande

b)

Förenklade förfaranden
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Underavsnitt 2

Avslutning av förfarandet
a)

Normalt förfarande

b)

Förenklade förfaranden

c)

Bestämmelser om tillämpning av avgifter

d)

Avräkningsnota

Underavsnitt 3

Tresidig trafik

Underavsnitt 4

Särskilda handelspolitiska åtgärder

Underavsnitt 5

Administrativt samarbete

Underavsnitt 6

Överföring av varor
a)

Bestämmelser om överföring av varor eller produkter med ett enda tillstånd

b)

Bestämmelser om överföring av varor eller produkter från en tillståndshavare till en annan
tillståndshavare

c)

Allmänna bestämmelser

Avsnitt 6

Bestämmelser som gäller för restitutionssystemet

Underavsnitt 1

Övergång till fri omsättning enligt restitutionssystemet
a)

Normalt förfarande

b)

Förenklade förfaranden

Underavsnitt 2

Återbetalning eller eftergift av tullar

Underavsnitt 3

Administrativt samarbete

Avsnitt 7

Informationsutbyte med kommissionen

Kapitel 4:

Bearbetning under tullkontroll

Avsnitt 1

Allmänna bestämmelser

Underavsnitt 1

Tillstånd - normalförfarande

Underavsnitt 2

Tillstånd att använda förfarandet - förenklat förfarande

Avsnitt 2

Hänförande av varor till förfarandet

Avsnitt 3

Avslutning av förfarandet

Avsnitt 4

Informationsutbyte med kommissionen

Kapitel 5

Förfarandet för temporär import

Avsnitt 1

Allmänna bestämmelser

Avsnitt 2

Temporär import av andra varor än transportmedel

Underavsnitt 1

Temporär import med fullständig befrielse: räckvidd och villkor
a)

Yrkesutrustning

b)

Varor som skall visas eller användas på utställningar, mässor, möten eller liknande evenemang

c)

Undervisningsmateriel och vetenskaplig utrustning

d)

Medicinsk och kirurgisk utrustning samt laboratorieutrustning

e)

Utrustning för katastrofhjälp

f)

Emballage

g)

Andra varor som är berättigade till temporär import med hel befrielse

Underavsnitt 2

Särskilda bestämmelser för varor som är berättigade till partiell befrielse

Underavsnitt 3

Tillstånd att använda förfarandet

Underavsnitt 4

Underavsnitt 5

a)

Normalt förfarande

b)

Förenklade förfaranden

Hänförande av varor till förfarandet
a)

Normalt förfarande

b)

Förenklade förfaranden

Avslutning av förfarandet
a)

Allmänna bestämmelser om godkända tullbehandlingar enligt artikel 89 i kodexen

b)

Normalt förfarande

c)

Förenklade förfaranden

Underavsnitt 6

Bestämmelser om tillämpning av avgifter

Underavsnitt 7

Administrativt samarbete
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Underavsnitt 8

Överföring av varor

Underavsnitt 9

Förnyande av ATA-carneter

Avsnitt 3

Temporär import av transportmedel

Underavsnitt 1

Temporär import med hel befrielse: räckvidd och villkor

Underavsnitt 2

a)

Transportmedel för vägtrafik

b)

Transportmedel för trafik på räls

c)

Transportmedel för trafik i luften

d)

Transportmedel för trafik till sjöss eller på inre vattenvägar

e)

Lastpallar

f)

Containrar

g)

Reservdelar, tillbehör och normal utrustning

Tillstånd att använda förfarandet
a)

Allmänt

b)

Särskilda fall

c)

Tider som avses i artikel 140 i kodexen

Underavsnitt 3

Hänförande av varor till förfarandet

Underavsnitt 4

Avslutning av förfarandet

Underavsnitt 5

Slutbestämmelser

Avsnitt 4

Särskilda avslutningsförfaranden

Avsnitt 5

Handelspolitiska åtgärder

Avsnitt 6

Utbyte av information

Kapitel 6

Passiv förädling

Avsnitt 1

Allmänna bestämmelser

Underavsnitt 1

Tillstånd att använda förfarandet - normalförfarandet

Underavsnitt 2

Tillstånd för användning av förfarandet - förenklade förfaranden

Avsnitt 2

Hänförande av varor till förfarandet

Underavsnitt 1

Normalförfarande

Underavsnitt 2

Förenklade förfaranden

Avsnitt 3

Rätt till befrielse enligt förfarandet

Avsnitt 4

Bestämmelser om tillämpning av avgifter

Avsnitt 5

Tresidig trafik

Avsnitt 6

Handelspolitiska åtgärder

Avsnitt 7

Administrativt samarbete

AVDELNING IV

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR EXPORT

Kapitel 1

Slutgiltig export

Kapitel 2

Temporär export med användning av en ATA-carnet

AVDELNING V

ANDRA GODKÄNDA TULLBEHANDLINGAR

Kapitel 1

Frizoner och frilager

Avsnitt 1

Allmänna bestämmelser

Avsnitt 2

Verksamhet som utförs i en frizon eller ett frilager och godkännande av lagerbokföring

Avsnitt 3

Införsel av varor till en frizon eller ett frilager

Avsnitt 4

Driften av en frizon eller ett frilager

Avsnitt 5

Bortförande av varor från en frizon eller ett frilager

Avsnitt 6

Särskilda bestämmelser om jordbruksvaror i gemenskapen

Avsnitt 7

Förfaranden som tillämpas vid aktiv förädling (suspensionssystem) eller bearbetning under
tullkontroll i en frizon eller ett frilager

Avsnitt 8

Information

Kapitel 2

Återexport, förstöring och överlåtelse

AVDELNING VI

VAROR SOM FÖRS UT UR GEMENSKAPENS TULLOMRÅDE
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"M13 DEL III "M13 Förfaranden som omfattas av förmånsbehandling 3
3
" M13 AVDEL- "M13 RETURVAROR 3
NING I 3
AVDELNING II

PRODUKTER FRÅN HAVSFISKE OCH ANDRA PRODUKTER SOM HÄMTATS UR HAVET I
TREDJE LANDS TERRITORIALVATTEN AV GEMENSKAPSFISKEFARTYG

DEL IV

TULLSKULD

AVDELNING I

SÄKERHET

AVDELNING II

UPPKOMST AV TULLSKULD

Kapitel 1

Försummelser som inte har någon avgörande inverkan på verksamheten med tillfällig förvaring eller
på tullförfarandet

Kapitel 2

Naturligt svinn

" M1 Kapitel 3 "M1 Varor som befinner sig i särskilda situationer 3
3
AVDELNING III

"M10 UPPBÖRD AV TULLSKULDSBELOPPET 3

AVDELNING IV

ÅTERBETALNING ELLER EFTERGIFT AV IMPORT- ELLER EXPORTTULLAR

Kapitel 1

Allmänna bestämmelser

Kapitel 2

Tillämpningsföreskrifter för artiklarna 236-239 i kodexen

Avsnitt 1

Ansökan

Avsnitt 2

Förfarande för beviljande av återbetalning eller eftergift

Kapitel 3

Särskilda bestämmelser för tillämpning av artikel 239 i kodexen

Avsnitt 1

Beslut som skall fattas av tullmyndigheterna i medlemsstaterna

Avsnitt 2

Beslut som skall fattas av kommissionen

Kapitel 4

Administrativt samarbete mellan tullmyndigheterna i medlemsstaterna

DEL V

SLUTBESTÄMMELSER

BILAGOR

