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Tullkodexen - Översikt: Kurssammanfattning  s. 1  

Låt oss nu repetera det som vi har lärt oss i denna översiktsmodul. 

1 Kursmål 

När du har avslutat den här 105 minuter långa kursen kommer du att ha lärt dig om: 

 Tullkodexen (UCC): 

 de olika rättsakterna i tullkodexpaketet: Delegerade akten (DA), genomförandeakten 

(GA) och den delegerade övergångsakten (TDA); 

 Tullkodexens ramverk och dess huvudförfaranden och fördelar per varje tullrelaterat 

ämne; 

 Hur tullkodexen påverkar tulltjänstemäns och ekonomiska aktörers dagliga verksamhet 

i positiv bemärkelse; 

 tidsramarna för tullkodexens arbetsprogram. 

2 Vad är tullkodexen? 

Tullkodexen: 

- gör elektroniska transaktioner obligatoriska 

- effektiviserar tullprocesser i hela EU för alla medlemsstaters tullförvaltningar 

- inför elektronisk kommunikation mellan tullmyndigheter och med ekonomiska aktörer och 

Europeiska kommissionen. 

Tullkodexen kompletteras med en tillhörande delegerad akt (DA) och en genomförandeakt 

(GA). 

Tullkodexen började gälla i maj 2016, men för att den ska tillämpas fullt ut krävs det att 

stödjande IT-system utvecklas. Den delegerade övergångsakten (TDA) beskriver hur man ska 

hantera denna övergångsperiod som pågår fram till 2025. 

I tullkodexens arbetsprogram formuleras en omfattande plan för införandet av elektroniska 

system utifrån den fleråriga strategiska planen, vilket ska säkerställa korrekt tillämpning av 

tullkodexen. 

Kommissionen har i nära samarbete med medlemsstaternas experter utvecklat 

affärsprocessmodeller (APM) för att visa vilka processkrav som följer av tullkodexen, den 

delegerade akten och genomförandeakten. Dessa APM kan du få tillgång till på begäran.  
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3 Tullkodexen - huvudsakliga förfaranden och fördelar 

3.1 Tullförfaranden och tulldeklarationer 

Tullförfarandena består av: övergång till fri omsättning, särskilda förfaranden och export.  

När en ekonomisk aktör vill placera varor under något av dessa UCC-förfaranden, fyller 

vederbörande i tulldeklarationen, vilket i sin tur automatisk inleder tullprocesser som t.ex. 

beräkning av tull. Tulldeklarationer inges elektroniskt. 

Tullkodexens fördelar för tulltjänstemän när det gäller tullförfaranden och tulldeklarationer 

består av: 

- Dataharmonisering i tulldeklarationen. 

- Meddelande om anmälan av varor 

- Delegering av uppgifter till handlare 

Tullkodexens fördelar för ekonomiska aktörer när det gäller tullförfaranden och 

tulldeklarationer består av: 

- Förenklade tulldeklarationer gör att en handlare kan påskynda logistiken  

- Vissa av upplysningarna och/eller de styrkande handlingar för en 

standardtulldeklaration kan utelämnas vid tullklareringstidpunkten 

- Standarddeklarationen tillåter att den ekonomiska aktören anmäler vid sin egen 

anläggning och genom sitt eget elektroniska system 

- Egenbedömning låtar handlare fastställa det belopp som ska betalas för import- och 

exporttull  

- Det krävs att färre uppgifter lämnas in för klarering av varor med EIDR (registrering i 

deklarantens bokföring) 

- Centraliserad klarering och EIDR (registrering i deklarantens bokföring) för pålitliga 

ekonomiska aktörer 

- Tulldeklarationer inlämnas på elektronisk väg 

- Minskad administrativ belastning 

- Snabbare klarering 

- Dataharmonisering 

- Meddelande om anmälan av varor. 

3.2  Införsel av varor och tillfällig lagring 

Med införsel av varor avses införsel av varor till unionens tullområde.  

När varor ankommer till unionens tullområde, tillhandahåller de ekonomiska aktörerna den 

nödvändiga informationen i den summariska införseldeklarationen (ENS) ENS ger 

tullmyndigheterna möjlighet att utföra en elektronisk riskanalys i säkerhets- och skyddssyfte, 

samt att genomföra eventuella nödvändiga riskbaserade kontroller. 

Alla icke-unionsvaror måste vara i tillfällig lagring direkt från den tidpunkt när de anmäls till 

tullen fram till den tidpunkt då de antingen hänförs till ett tullförfarande eller återexporteras.  

Medan varorna är i tillfällig lagring har innehavaren av varorna fortfarande tillgång till dem. 
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Tullkodexens fördelar för tulltjänstemän när det gäller införsel av varor och tillfällig lagring 

består av: 

- Förbättrad riskhantering vid unionens yttre gräns på säkerhets- och skyddsområdet 

- Förbättrad datakvalitet 

- Förbättrat samarbete med andra tullmyndigheter vid utförande av riskanalys 

- Bättre samordningskontroller i leveranskedjan 

- Förbättrat samarbete med andra statliga myndigheter och institutioner som ansvarar 

för tullkontroller 

- En extra flygsäkerhetsnivå inom flygfrakt genom införandet av bestämmelsen om krav 

på flygfraktinformation före lastning (PLAC) 

- Övervakningen underlättas genom en enhetlig maximal tidslängd på 90 dagar för 

tillfällig lagring 

Tullkodexens fördelar för ekonomiska aktörer när det gäller införsel av varor och tillfällig 

lagring består av: 

- Flerfaldig anmälan förenklar ingivandet av datumet för den summariska 

införseldeklarationen till tullmyndigheten 

- Det finns möjlighet att inge hela den summariska införseldeklarationen i en enda 

datauppsättning, eller i olika datauppsättningar, och från olika aktörer 

- Den summariska införseldeklarationen tillhandahålls tidigare vid transportsätt med flyg 

och leveranskedjan störs inte svårt i händelse av riskförebyggande åtgärder från 

tullmyndighetens sida 

- Enklare tullförfaranden genom den förlängda/anpassade maximala varaktigheten 

- Det tillåts en möjlig längre senareläggning med att placera varorna i ett tullförfarande 

- Det tillåts senarelagd betalning av tullavgifter 

- Enklare logistik till följd av att varor under tillfällig lagring kan transporteras utan att en 

transitdeklaration inlämnas 

3.3 Övergång till fri omsättning 

Icke-unionsvaror avsedda att släppas ut på unionens marknad eller avsedda för privat 

användning eller konsumtion inom unionens tullområde hänförs till förfarandet för övergång 

till fri omsättning.  

Tullkodexens fördelar för tulltjänstemän när det gäller övergången till fri omsättning består 

av: 

- Den elektroniska tulldeklarationen förenklar hanteringen av deklarationer; 

- En snabbare kontrollprocess för deklarationen  

Tullkodexens fördelar för ekonomiska operatörer när det gäller övergången till fri 

omsättning består av: 

- Den elektroniska tulldeklarationen minskar belastningen av administrationen och 

påskyndar processen med inlämnandet av en tulldeklaration 

- Förenklingarna gällande egenbedömning, centraliserad klarering och registrering i 

deklarantens bokföring (EIDR) minskar den administrativa belastningen 
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3.4 Bindande klassificeringsbesked 

BKB-konceptet har införts för att säkerställa en enhetlig tillämpning av tullagstiftningen, och i 

synnerhet för fastställandet av tulltaxan.  

Ett BKB-beslut är ett beslut som utfärdas av myndigheterna i medlemsstaterna på begäran från 

en ekonomisk aktör, vilket säkerställer rättslig förutsägbarhet i förhållande till fastställandet av 

tulltaxan för den senares varor. Varuklassificeringen är grunden för tullsatser, exportbidrag och 

andra tullavgifter som exempelvis antidumpningstull.  

BKB-beslutet är bindande för alla medlemsstater såväl som för beslutsinnehavaren. 

BKB-beslut kan tillämpas för tullförfaranden. Eftersom BKB är bindande för beslutsinnehavaren, 

måste det deklareras i tulldeklarationen.  

Tullkodexens fördelar för tulltjänstemän när det gäller BKB består av: 

- Mer noggrann övervakning av den centrala nivån uppnås genom utökade 

övervakningsdata 

- Bättre kontroll säkerställs för giltiga och ogiltiga BKB 

- BKB är bindande för innehavaren 

- Det elektroniska BKB-systemet underlättar konsultationer tullmyndigheter emellan 

avseende beviljande och efterföljande hantering av BKB-tillstånd 

- Samtliga BKB-beslut som är utfärdade av de nationella tullmyndigheterna återfinns i 

EBTI-systemet. 

Tullkodexens fördelar för ekonomiska aktörer när det gäller BKB består av: 

- Effektiviserade och homogena förfarande som behandlar BKB som ett tullbeslut. 

- Rättslig förutsägbarhet när det gäller fastställande av tulltaxan 

- Det säkerställs lika villkor för ekonomiska aktörer. 

- Mer regelbunden revision eftersom tidslängden för BKB är kortare. 

- EU-handlarportalen för BKB tillåter elektronisk behandling och lagring av BKB-

ansökningar och BKB-tillstånd. 

- EU-handlarportalen för BKB gör det möjligt att ansöka om och hantera BKB-beslut 

genom ett enda harmoniserat EU-gränssnitt. 

3.5 Varors ursprung 

Med ursprung avses varors ekonomiska nationalitet. Det finns två typer av ursprung: Icke-

förmånsberättigande och förmånsberättigande. Tullens behandling av importerade varor 

bestäms av deras ursprung. 

Icke-förmånsberättigande ursprung används för att fastställa ursprunget för produkter som är 

föremål för alla typer av åtgärder eller tullkvoter. 

Förmånsberättigande ursprung ger förmåner för varor som köps och säljs mellan länder som 

har kommit överens om ett sådant (ömsesidigt) arrangemang, eller där den ena parten 
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(ensidigt) har beslutat att ge varor från vissa länder förmånsbehandling. Förmånsbehandling 

innebär oftast tullfrihet eller nedsatt tull.  

Samtidigt som samtliga varor alltid har ett icke-förmånsberättigande ursprung, kan de även ha 

ett förmånsberättigande ursprung i den händelse ett förmånsberättigat arrangemang 

föreligger. Ursprunget kan påföras på helt och hållet framställda eller förädlade produkter.  

För att tullmyndigheten ska kunna kontrollera ursprungsstatusen inrättas administrativa 

samarbetsförfaranden mellan de handlande partnerländerna. 

Tullkodexens fördelar för tulltjänstemän när det gäller varors ursprung består av: 

- Lagstiftningen effektiviseras i och med att bestämmelser som tidigare låg utanför 

tullkodexen har integrerats i denna 

- Ett BOI-beslut är bindande för innehavaren 

- I tullkodexen fastställs det listregler för fastställande av icke-förmånsberättigande 

ursprung för fler produkter och de administrativa kraven förenklas. 

- Den bredare tillämpningen av bindande regler om icke-förmånsberättigande ursprung 

i den delegerade förordningen underlättar ursprungbestämningen. 

- Möjligheten att anta specifika ursprungsfastställanden för varor på en fall-till-fall-basis 

säkerställer enhetlig tillämpning av EU-lagstiftningen i medlemsstater. 

- Genom att exportörer i högre grad använder självcertifiering av förmånsberättigande 

ursprung minskas arbetsbelastningen för kunder 

Tullkodexens fördelar för ekonomiska aktörer när det gäller varors ursprung består av: 

- Effektiviserade och homogena förfarande som behandlar bindande ursprungsbesked 

(BOI) som ett tullbeslut. 

- Den bredare tillämpningen av bindande regler om icke-förmånsberättigande ursprung 

i den delegerade förordningen ger rättslig förutsägbarhet 

- Frånvaron av regler avseende formatet för icke-förmånsberättigande ursprung 

(undantaget vissa produkter) ger större flexibilitet 

- Det säkerställs likabehandling av ekonomiska aktörer 

- Lika villkor säkerställs för ekonomiska aktörer, eftersom BOI är bindande för 

innehavaren. 

3.6 Fastställande av tullvärde 

Fastställande av tullvärde är en process som tillämpas för att fastställa varors tullvärde. 

Tullvärdet utgör grunden för att beräkna tullavgifter (värdetull) och importmoms, samt för att 

ta fram handelsstatistik.  

Lagstiftningen om fastställande av tullvärde utgår från bestämmelserna i 

Världshandelsorganisationens (WTO) avtal om beräkning av tullvärde, som är bindande för 

samtliga WTO-medlemmar. 

När en varusändning importeras från ett land utanför EU tillhandahåller den ekonomiska 

aktören tullmyndigheterna detaljerna om dess värde direkt i importdeklarationen. 
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Varudeklarationen utgår från gemensamma tulltaxan (CCT) och tillhandahålls endast om 

varuvärdet överstiger 20 000 EUR. 

Tullkodexens fördelar för tulltjänstemän när det gäller fastställande av tullvärde består av: 

- Tullklarering är mer effektiv genom avskaffandet av den pappersbaserade 

tullvärdedeklarationen (DV1) och genom att de viktigaste uppgifterna för fastställande 

av värde inkluderas i den elektroniska tulldeklarationen 

- Lagstiftningen förtydligas och harmoniseras, vilket leder till en mindre administrativ 

börda  

- Det uppstår färre tvister och mindre risk för att olika beslut fattas i likvärdiga fall 

Tullkodexens fördelar för ekonomiska aktörer när det gäller fastställande av tullvärde består 

av: 

- Varudeklarationens komponenter (DV1) matas in direkt i tulldeklarationen 

- Handel underlättas och administrativa kostnader minskas genom att tillståndet för 

förenkling eller fastställande av tullvärde förlängs, vilket möjliggör att fastställandet kan  

göras utifrån mer specifika kriterier 

- Större möjlighet att få tillstånd för förenklingar avseende delar av det totala värdet vid 

inlämningstidpunkten för tulldeklarationer 

- Tydligheten och förutsägbarheten skapar lika villkor 

- Tröskelnivån för detaljerade tulldeklarationsuppgifter höjs till 20 000 EUR 

3.7  Varors tullstatus 

Begreppet "tullstatus" avser varornas status som "unionsvaror" eller "icke-unionsvaror".  

Unionsvaror utgörs antingen av: (a) varor som i sin helhet har framställts i unionens tullområde; 

(b) varor som förts in i unionens tullområde och som har övergått till fri omsättning (c) varor 

som har framställts eller tillverkats i unionens tullområde genom uteslutande användning av 

de varor som har nämnts ovan.  

Icke-unionsvaror utgörs av alla andra varor som inte är unionsvaror: (a) som inte helt har 

framställts inom unionens tullområde; (b) har ankommit till unionsterritoriet antingen från ett 

annat land eller territorium, eller inte har omsatts till fri rörlighet; och (c) har förlorat sin 

tullstatus som unionsvaror. 

Tullkodexens fördelarna för tulltjänstemän när det gäller varors tullstatus består av: 

- Det elektroniska beviset för unionsstatus underlättar och förbättrar administration och 

kontroll. 

- Den administrativa bördan minskas. 

Tullkodexens fördelar för ekonomiska aktörer när det gäller varors tullstatus består av: 

- Det elektroniska beviset för tullstatus (PoUS) minskar den administrativa bördan 

- Det sparar tid och ansträngning att bli en godkänd utfärdare 
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3.8  Tullskuld 

Tullskuld avser en persons skyldighet att erlägga den importtull eller den exporttull som gäller 

för särskilda varor enligt gällande tullagstiftning. 

Tullskuld kan antingen uppstå genom regelefterlevnad, genom övergång till fri omsättning, 

tillfällig införsel eller genom bristande regelefterlevnad. 

Tullkodexens fördelar för tulltjänstemän när det gäller tullskuld består av: 

- Reglerna gällande uppkomsten av en felaktig tullskuld förenklas 

- Det finns en grundregel för att fastställa importtull- eller exporttullbeloppet 

- Varje person som har tillhandahållit uppgifter som krävs i tulldeklarationen, och som 

har vetat, eller som rimligen borde ha vetat, att dessa uppgifter var felaktiga ska också 

anses vara gäldenär och därmed ansvarig för tullskulden 

- Uppkomsten av en tullskuld som härrör från bristande regelefterlevnad har 

konsoliderats och reglerna har anpassats 

Tullkodexens fördelar för ekonomiska aktörer när det gäller tullskuld består av: 

- Felaktigheter som leder till att en felaktig tullskuld uppstår kan korrigeras i fler fall 

- Tullskuld kan utplånas i fler fall 

3.9 Garanti 

En garanti är ett finansiellt skydd för tullar och andra avgifter som är tillfälligt upphävda. 

Garantin krävs för avgifter som kan uppstå eller har uppstått (t.ex. övergång till fri omsättning)  

Garantin måste ställas vid inlämnandet av tulldeklarationen för det särskilda tullförfarandet.  

Tullkodexens fördelar för tulltjänstemän när det gäller garantin består av: 

- Garantier övervakas med det nya centrala systemet för garantihantering 

- Riktighet, enhetlig och förbättrad övervakning av garantier säkerställs eftersom detta 

sker på elektronisk väg 

Tullkodexens fördelar för ekonomiska aktörer när det gäller garantin består av: 

- Förlängd användning av en obligatorisk garanti säkerställer likabehandling av 

ekonomiska aktörer. 

- En godkänd ekonomisk aktör för tullförenklingar (AEOC) kan ansöka om en samlad 

garanti till ett nedsatt belopp. 

- Ackrediteringen för en borgensman kan utföras av en tullmyndighet, vilket förenklar 

processen. 

- Ackrediteringen för en borgensman för kreditinstitut, finansinstitut och 

försäkringsbolag kräver inte tillstånd från tullmyndigheterna. 

3.10 Särskilda förfaranden andra än transitering 

Tullkodexen innehåller särskilda förfaranden för främjande av den internationella 

konkurrenskraften och förbättrade exportmöjligheter.  
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Tullkodexen särskiljer fyra olika huvudkategorier av särskilda förfaranden:  

 Transitering: intern och extern transitering;  

 Lagring: lagring i tullager och frizon;  

 Särskild användning: tillfällig införsel och slutanvändning;  

 Förädling: aktiv och passiv förädling.  

Tullkodexens fördelar för tulltjänstemän när det gäller särskilda förfaranden, förutom 

transitering, består av: 

- Förenklingen och anpassningen av särskilda förfaranden förenklar hanteringen av de 

olika typerna av särskilda förfaranden 

- Det är enklare att hantera och övervaka tillstånden för särskilda förfaranden efter att de 

har anpassats till övriga tullbeslut 

- Samtliga varor som hänförs till särskilda förfaranden omfattas av en garanti som 

säkerställer likvärdig behandling i alla medlemsstater 

- IT-verktygen hjälper till med att få tillstånds- och behandlingsförfarandena tillämpade 

på ett korrekt sätt 

- Enklare och korrekta elektroniska beräkningar av importtullbeloppet 

- Säkerställer ett harmoniserat tillvägagångssätt i medlemsstater genom att de 

ekonomiska villkoren prövas på unionsnivå 

- Antalet olika typer av tullager minskas 

- Det finns bara en slags typ av frizon 

- Slutanvändning betraktas som ett särskilt förfarande och de övergripande 

bestämmelserna för särskilt förfarande gäller nu även för slutanvändning 

Tullkodexens fördelar för  ekonomiska aktörer när det gäller särskilda förfaranden, förutom 

transitering, består av: 

- Vanliga former av hantering kräver inte tillstånd någonstans. 

- Informationsutbytet (INF) för förädlingsförfaranden sker på elektronisk väg. 

- Datoriseringen och automatiseringen av de särskilda förfarandena minskar 

pappersarbetet och påskyndar logistik. 

- Det finns utökade möjligheter att bedriva verksamhet genom att omfattningen av 

likvärdiga varor utökas. 

- Rättslig förutsägbarhet och transparens utökas 

- Likabehandling på grund av att prövning av ekonomiska villkor sker på unionsnivå. 

3.11 Transitering 

Transitering är en av de fyra kategorierna av särskilda förfaranden. Det är ett tullförfarande som 

är tänkt att förenkla förflyttning av varor inom ett tullområde, via ett annat tullområde eller 

mellan två eller flera tullområden.  

De mest frekvent använda och likvärdiga transiteringstransporterna utgörs av unionens 

transiteringsförfaranden och de gemensamma transiteringsförfarandena, vilka används på 

följande sätt:  

 Inom NCTS-systemet - huvudsakligen för vägtransport;  
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 Pappersbaserat för transport på järnväg, till sjöss och med flyg för godkända 

ekonomiska aktörer;  

 Genom användning av elektroniska manifest för flyg- och sjötransport för godkända 

ekonomiska aktörer.  

Tullkodexens fördelar för tulltjänstemän när det gäller transitering består av: 

- Användningen av elektroniska transportmanifest underlättar validering från kundernas 

sida 

- Validering och kontroller för transiteringen av känsliga varor är enklare 

Tullkodexens fördelar för ekonomiska aktörer när det gäller transitering består av: 

- De införda elektroniska uppgifterna och effektiviserade förfarandena minskar den 

administrativa bördan  

- Det elektroniska transportmanifestet rationaliserar transiteringsförfarandena genom att 

det utgör en tulltransiteringsdeklaration 

- Enklare logistikgenom att varor under tillfällig lagring kan transporteras utan att en 

transitdeklaration behöver inges 

- Regler för känsliga varor harmoniseras och är mer lättbegripliga 

- Nya datoriserade transiteringssystemet (NCTS) tillämpar normala regler för känsliga 

varor: mineralolja, cigaretter och förenklar förfarandet 

3.12 Export 

Ekonomiska aktörer kan exportera varor till länder utanför unionens tullområde genom fyra 

olika förfaranden: 

 Export, 

 återexport, 

 återexport från frizoner och tillfällig lagring, och 

 export följt av transitering. 

Unionstulltaxan underlättar även de nedanstående särskilda fallen gällande export- och 

utförselformaliteter: punktskattepliktiga varor, delsändning, efterlysning, och omdirigering. 

Tullkodexens fördelar för tulltjänstemän när det gäller export består av: 

- Systemets höga tillgänglighet underlättar hanteringen av deklarationer och påskyndar 

processen. 

- Delsändningar hanteras elektroniskt inom det förväntade exportsystemet (AES) 

- Tullkodexen definierar klart och tydligt ”scenariot med export följt av intern 

transitering” 

Tullkodexens fördelar för ekonomiska aktörer när det gäller export består av: 

- Den elektroniska systemet minskar den administrativa bördan, påskyndar logistik och 

accelererar processen med inlämnandet av en tulldeklaration 

- Den centraliserade klareringen och registreringen i deklarantens bokföring har 

förenklats 
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- Den ökade användningen av helt automatiserade elektroniska system minskar  antalet 

oavslutade sändningar 

3.13 Tullbeslut 

I tullkodexen definieras ett ”beslut” som varje åtgärd av tullmyndigheterna: 

 i fråga om tullagstiftningen för att ta ställning i ett visst fall, och  

 som har rättslig verkan för den eller de berörda personerna.  

Tullkodexens fördelar för tulltjänstemän när det gäller tullbeslut består av: 

- Tullkodexen gäller allmänt för alla tullbeslut och fyller alla luckor i ett besluts "livscykel" 

(förutom i särskilda fall) 

- Harmoniseringen av regler och förfaranden gör i kombination med datoriseringen 

administrationen och övervakningen av tullbeslut mycket effektivare 

- CDS strävar efter att harmonisera processen i samband med ansökningar om tullbeslut, 

beslutsfattande och handläggning av beslut genom standardisering och elektronisk 

handläggning av ansökningar och tillstånd 

- Undersökningen av ekonomiska villkor genomförs på unionsnivå, vilket minskar 

arbetsbördan för nationella tullmyndigheter och ger transparens och samstämmighet 

- Systemet för tullbeslut (CDS) underlättar samråd tullmyndigheter emellan avseende 

beviljande och efterföljande hantering av tullbeslut 

Tullkodexens fördelarna för ekonomiska aktörer mär det gäller tullbeslut består av: 

- Reglerna för tullbeslut är harmoniserade 

- Tullbeslut som fattas efter ansökan följer tvåstegsförfarandet: godkännande av en 

ansökan och beslutsfattande 

- Systemet för tullbeslut (CDS) gör det möjligt att tillgå alla tillståndsuppgifter på 

elektronisk väg och att de bestyrks genom ett enhetligt gränssnitt i hela unionen 

(UUM&DS) 

- Möjligheten att utöva rätten att höras, för vilket det finns angivna tidsfrister för 

tullmyndigheter 

- Möjligheten att utöva rätten att överklaga 

- Prövningen av ekonomiska villkor genomförs på unionsnivå, vilket leder till en högre 

nivå av samstämmighet 

3.14 Godkänd ekonomisk aktör 

En godkänd ekonomisk aktör är en ekonomisk aktör som har erkänts vara en tillförlitlig aktör 

förbunden med låg risk. En sådan aktör ges därför särskilda fördelar av tullmyndigheterna 

gentemot andra ekonomiska aktörer. Som en följd av det har godkända ekonomiska aktörer 

en lägre administrativ börda och kan sänka tidsåtgången för sin logistik. 

AEO-tillstånd beviljas enligt enhetliga kriterier och dessa erkänns i samtliga medlemsstater.  

Tullkodexens fördelar för tulltjänstemän när det gäller AEO-konceptet består av: 

- AEO-förfarandena anpassas till de övriga tullbesluten 

- AEO-processerna är integrerade och effektiviserade 
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- Enkel övervakning och hantering 

- Harmoniseringen av AEO-regler och -processer gör i kombination med datoriseringen 

administrationen och övervakningen mycket mer effektiv för tulltjänstemän 

- Säkerhets- och skyddsnormerna uppfylls genom att det föreligger ett uttryckligt krav 

på att det ska finnas en person som är ansvarig för säkerhetspolicyn i företaget. 

Tullkodexens fördelar för ekonomiska aktörer när det gäller AEO-konceptet består av: 

- Förfarandet med att ansöka om ett AEO-tillstånd anpassas till de andra tillstånden 

under tullbeslut som följer tvåstegsförfarandet för beviljandet av ett AEO-tillstånd 

(godkännande av ansökan följs av ett tullbeslut) 

- Processerna för AEO-ansökan och AEO-tillstånd är fullständigt elektroniska 

- Högre standarder för att bevilja AEO-status tillämpas, vilket säkerställer lika villkor för 

ekonomiska aktörer 

- När ett AEOC-tillstånd väl har beviljats är det enklare att få tillgång till 

tullförenklingarna, vilket avsevärt minskar den administrativa börda.  

- EU-handlarportalen för AEO gör det möjligt att ansöka om och hantera AEO-tillstånd 

och AEO-beslut genom ett enda harmoniserat EU-gränssnitt. 

 

Kom ihåg, detta är en kort sammanfattning av den viktigaste informationen i kursen.  

Endast lagstiftning från Europeiska unionen som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella 

tidning ska betraktas som giltig. Kommissionen avsäger sig allt ansvar avseende kursen.  


