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Tänk på att det här dokumentet inte är en juridiskt bindande rättsakt utan är av 

förklarande karaktär. 

 

De rättsliga bestämmelserna i tullagstiftningen har företräde framför innehållet i det här 

dokumentet och bör alltid kontrolleras. 

 

De autentiska texterna till EU:s rättsakter offentliggörs i Europeiska unionens officiella 

tidning. 

 

Det kan också finnas nationella instruktioner eller förklaringar i tillägg till det här 

dokumentet.” 

 

  



 

 3 

 

 

Innehåll 

FÖRKORTNINGAR ........................................................................................................... 6 

DEL 1, ALLMÄN INFORMATION .................................................................................. 8 

Avsnitt I – Inledning ................................................................................................... 9 

1.I.1. AEO – Tullförenklingar (AEOC-tillstånd): ........................................... 10 

1.I.2. AEO – Säkerhet och skydd (AEOS-tillstånd): ....................................... 11 

1.I.3. AEO – Tullförenklingar/säkerhet och skydd (AEOC-/AEOS-

tillstånd): ............................................................................................ 11 

1.I.4. Förberedelser inför ansökan ................................................................... 12 

Avsnitt II – Vem kan bli AEO? ................................................................................. 15 

1.II.1. Vem är en ”ekonomisk aktör”?............................................................. 15 

1.II.2. Vem är en ekonomisk aktör som är ”etablerad i unionen”? ................. 15 

1.II.3. Vem är en ekonomisk aktör som ”ägnar sig åt tullrelaterad 

verksamhet”? ..................................................................................... 16 

1.II.4. Intressenter i internationella leveranskedjor ......................................... 17 

Avsnitt III – AEO-förmåner ...................................................................................... 19 

1.III.1. Lättare att få tillstånd att använda tullförenklingar ............................. 20 

1.III.2. Förhandsunderrättelse ......................................................................... 21 

1.III.3. Färre fysiska och dokumentbaserade kontroller .................................. 22 

1.III.4. Prioriterad behandling av sändningar om de väljs ut för kontroll ....... 25 

1.III.5. Val av plats för kontroll....................................................................... 25 

1.III.6. Indirekta fördelar ................................................................................. 26 

Avsnitt IV – Samarbete mellan tullmyndigheten och andra offentliga 

myndigheter ..................................................................................................... 28 

Avsnitt V – Ömsesidigt erkännande .......................................................................... 29 

Avsnitt VI – AEO-logotypen .................................................................................... 31 

DEL 2, AEO-KRITERIER ................................................................................................ 32 

Avsnitt I – Efterlevnad av tullagstiftningen och skattereglerna, inbegripet att den 

sökande inte får vara dömd för allvarliga brott som rör hans eller hennes 

ekonomiska verksamhet. ................................................................................. 32 

2.I.1. Allmänt................................................................................................... 32 

2.I.2. Överträdelser av mindre vikt.................................................................. 33 

2.I.3. Upprepade överträdelser ........................................................................ 34 

2.I.4. Allvarliga överträdelser.......................................................................... 35 

Avsnitt II – Tillfredsställande system för affärsbokföring och, i tillämpliga fall, 

bokföring av transporter, vilket möjliggör lämpliga tullkontroller ................. 36 

2.II.1. Allmänt ................................................................................................. 36 



 

 4 

2.II.2 Tillfredsställande system för att hantera affärsbokföring och 

bokföring av transporter .................................................................... 37 

Avsnitt III – Erkänd ekonomisk solvens ................................................................... 41 

2.III.1. Allmänt ................................................................................................ 41 

2.III.2. Informationskällor ............................................................................... 42 

2.III.3. Finansiering genom lån från en annan person eller ett finansinstitut .. 46 

2.III.4. Stödbrev och garantier från moderbolag (eller andra 

koncernföretag) ................................................................................. 46 

2.III.5. Sökande som har varit etablerade i EU i mindre än tre år ................... 47 

Avsnitt IV – Praktiska normer i fråga om kunskaper eller yrkeskvalifikationer 

som direkt avser den verksamhet som utförs .................................................. 47 

2.IV.1. Allmänt ................................................................................................ 47 

2.IV.2. Praktiska normer ................................................................................. 48 

2.IV.3. Yrkeskvalifikationer ............................................................................ 52 

Avsnitt V – Lämpliga säkerhets- och skyddsnormer ................................................ 54 

2.V.1. Allmänt ................................................................................................. 54 

2.V.2. Byggnadssäkerhet ................................................................................. 56 

2.V.3. Ändamålsenliga tillträdeskontroller ..................................................... 56 

2.V.4. Lastsäkerhet .......................................................................................... 57 

2.V.5. Affärspartners säkerhet ......................................................................... 58 

2.V.6. Personalsäkerhet ................................................................................... 62 

2.V.7. Externa tjänsteleverantörer ................................................................... 64 

2.V.8. Program för ökat säkerhetsmedvetande ................................................ 64 

2.V.9. Utsedd kontaktperson ........................................................................... 65 

DEL 3, ANSÖKNINGS- OCH TILLSTÅNDSPROCESS ............................................... 67 

Avsnitt I – Fastställande av i vilken medlemsstat en AEO-ansökan ska göras ......... 68 

3.I.1. Allmänt................................................................................................... 68 

3.I.2. Tillgång till tullrelaterad dokumentation ............................................... 68 

3.I.3. Multinationella företag och stora företag ............................................... 69 

Avsnitt II – Mottagande och godtagande av ansökan ............................................... 71 

Avsnitt III – Riskanalys och revisionsprocess .......................................................... 72 

3.III.1. Samla in och analysera information .................................................... 72 

3.III.2. Små och medelstora företag ................................................................ 73 

3.III.3. Särskilda ekonomiska verksamheter ................................................... 74 

3.III.4. Faktorer som underlättar tillståndsprocessen ...................................... 79 

3.III.5. Moder-/dotterbolag med gemensamma system/förfaranden ............... 85 

3.III.6. Risk och riskanalys .............................................................................. 86 

3.III.7. Revision och riskbaserad granskning .................................................. 89 

Avsnitt IV – Beslut om att bevilja statusen ............................................................... 92 

3.IV.1. Faktorer som ska beaktas innan beslutet fattas ................................... 92 

3.IV.2. Fatta beslut .......................................................................................... 93 

3.IV.3. Informera den sökande ........................................................................ 94 



 

 5 

3.IV.4. Överklaga ............................................................................................ 95 

3.IV.5. Tidsfrister ............................................................................................ 96 

DEL 4, UTBYTE AV INFORMATION MELLAN MEDLEMSSTATER OCH MED 

ANDRA OFFENTLIGA MYNDIGHETER ............................................................. 97 

Avsnitt 1 – Utbyte av information mellan medlemsstaterna ..................................... 97 

4.I.1. Informationsförfarandet ......................................................................... 97 

4.I.2. Samrådsförfarandet ................................................................................ 98 

4.I.3. Lämnande av information ...................................................................... 99 

Avsnitt II – Utbyte av information mellan tullmyndigheten och andra offentliga 

myndigheter ................................................................................................... 100 

DEL 5, HANTERING AV TILLSTÅNDET .................................................................. 102 

Avsnitt I – Övervakning .......................................................................................... 102 

5.I.1. Allmänt................................................................................................. 102 

5.I.2. AEO-tillstånd som omfattar flera fasta etableringsställen ................... 106 

Avsnitt II – Omprövning ......................................................................................... 107 

5.II.1. Omprövning efter ändringar i EU-lagstiftningen ............................... 107 

5.II.2. Omprövning efter slutsatserna från en genomförd övervakning eller 

till följd av information som har lämnats av innehavaren av 

beslutet eller av andra myndigheter ................................................. 107 

Avsnitt III – Ändring av beslutet ............................................................................. 109 

Avsnitt IV – Tillfällig indragning ........................................................................... 109 

Avsnitt V – Återkallande ......................................................................................... 111 

DEL 6, ÖMSESIDIGT ERKÄNNANDE ....................................................................... 112 

Avsnitt I – Avtal om ömsesidigt erkännande som ingås av EU .............................. 112 

Avsnitt II – Steg i processen mot ömsesidigt erkännande ...................................... 113 

Avsnitt III – Genomförande och uppföljning efter undertecknandet av ett avtal 

om ömsesidigt erkännande ............................................................................ 113 

Avsnitt IV – Förmåner i avtal om ömsesidigt erkännande som EU föreslår för 

medlemmar i partners AEO-program (och vice versa) ................................. 114 

Avsnitt V – Genomförande av avtal om ömsesidigt erkännande – Hur kan jag dra 

fördel av avtal om ömsesidigt godkännande? ............................................... 114 

Avsnitt VI – Ensidigt tillfällig indragning av förmåner .......................................... 115 

Avsnitt VII – Rekommendationer för att utföra ett besök för revision eller 

övervakning av en godkänd ekonomisk aktör i en EU-medlemsstat ............ 115 

DEL 7, BILAGOR .......................................................................................................... 117 

 

 

 
  



 

 6 

Förkortningar 

 

 

AEO   Godkänd ekonomisk aktör 

AEOC-tillstånd  AEO – Tullförenklingar 

AEOS-tillstånd  AEO – Säkerhet och skydd 

AC   Account Consignor – Kontoavsändare 

CCC   Gemenskapstullkodex
1
  

CCIP   Tillämpningsföreskrifter till tullkodexen
2
 

EG   Europeiska gemenskapen 

EORI   Identitets- och registreringsnummer för ekonomiska aktörer 

EOS   EU-gemensamt system för ekonomiska aktörer 

ERP   Affärssystem (Enterprise Resource Planning) 

EU   Europeiska unionen 

ICA   Utfärdande tullmyndighet 

ICAO   Internationella civila luftfartsorganisationen 

ISO   Internationella standardiseringsorganisationen 

ISO/PAS  Internationella standardiseringsorganisationen, allmänt tillgänglig 

specifikation 

IMO   International Maritime Organisation 

KC   Known Consignor – Känd avsändare 

LSE   Storskaligt företag 

MRA   Avtal om ömsesidigt erkännande 

MS   EU-medlemsstat/EU-medlemsstater 

EUT   Europeiska unionens officiella tidning 

Otif   Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik 

PBE   Fast etableringsställe 

RA    Regulated Agent – Säkerhetsgodkänd speditör/postoperatör 

RBA    Riskbaserad revision 

SME   Små och medelstora företag 

SAQ   Egenbedömningsformulär 

TAPA   Technology Asset Protection Association 

TAXUD  Generaldirektoratet för skatter och tullar 

Unece   FN:s ekonomiska kommission för Europa 

UPU   Världspostföreningen 

UCC   Unionens tullkodex
3
 

UCC DA  Delegerad förordning om unionens tullkodex
4
 

UCC IA  Genomförandeförordning om unionens tullkodex
5
 

                                                 
1
 Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen.  

2
 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. 

3
 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en 

tullkodex för unionen. 

4
 Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/2446 av den 28 juli 2015 om komplettering av 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 med närmare regler som preciserar vissa 

bestämmelser i unionens tullkodex (nedan kallad kompletteringsförordningen). 
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WCO   Världstullorganisationen 

WCO SAFE  Världstullorganisationens ramverk av 

   standarder för att säkra och underlätta världshandeln 

 

                                                                                                                                                         
5
 Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för 

genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om 

fastställande av en tullkodex för unionen (nedan kallad genomförandeförordningen). 
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DEL 1, Allmän information 

Begreppet godkänd ekonomisk aktör (AEO) baseras på det partnerskap mellan 

tullmyndigheter och företag som Världstullorganisationen (WCO) har infört. Aktörer som 

frivilligt uppfyller en rad olika kriterier har ett nära samarbete med tullmyndigheterna för att 

uppfylla det gemensamma målet att skapa säkerhet i leveranskedjan. 

 

Begreppet är starkt knutet till tullmyndigheternas partnerskap med den ekonomiska aktören. 

Detta innebär att förhållandet mellan tullmyndigheterna och den godkända ekonomiska 

aktören alltid ska bygga på principerna om ömsesidig insyn, korrekthet, rättvisa och ansvar. 

Tullmyndigheterna förväntar sig att den godkända ekonomiska aktören följer tullagstiftningen 

och informerar tullmyndigheterna om eventuella problem med att följa lagstiftningen. 

Tullmyndigheterna bör ge aktörerna stöd i detta. 

EU införde begreppet godkänd ekonomisk aktör med utgångspunkt i internationellt erkända 

normer och skapade en rättslig grund för begreppet 2008 genom säkerhetsrelaterade ändringar 

i gemenskapstullkodexen (CCC) och dess tillämpningsföreskrifter. Programmet, som syftar 

till att förbättra säkerheten i den internationella leveranskedjan och underlätta laglig handel, är 

öppet för alla aktörer i leveranskedjan. Det omfattar ekonomiska aktörer som är godkända för 

tullförenklingar (AEOC), säkerhet och skydd (AEOS), eller en kombination av båda.  

 

Riktlinjerna utgör inte någon juridiskt bindande rättsakt utan är av förklarande karaktär. Syftet 

är att skapa en samsyn hos både tullmyndigheter och ekonomiska aktörer och att 

tillhandahålla ett verktyg som gör det lättare för medlemsstaterna att tillämpa lagstiftningen 

om godkända ekonomiska aktörer på ett korrekt och harmoniserat sätt. Riktlinjerna utgör ett 

samlat dokument som tillsammans med bilagorna täcker alla de viktigaste verktyg som 

används under AEO-ansökan och behandlingen av sådana ansökningar. Dessa riktlinjer 

uppdateras regelbundet för att avspegla den rättsliga utvecklingen och för att ta med de 

praktiska erfarenheterna hittills, samt den bästa praxis som har vuxit fram. 

 

Den senaste versionen av AEO-riktlinjerna offentliggörs på GD TAXUD:s webbplats.  

 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/customs_security/aeo/index_

en.htm. 

 

Hur ska riktlinjerna användas? 

 

Del 1 i riktlinjerna innehåller allmän information om EU:s AEO-program och fördelarna med 

statusen och det ömsesidiga erkännandet. 

Del 2 i riktlinjerna innehåller en beskrivning av AEO-kriterierna och de olika aspekterna på 

säkerhetskraven och leveranskedjans säkerhet. 

Del 3 i riktlinjerna handlar om den övergripande beslutsprocessen och berör både 

tullmyndigheter och ekonomiska aktörer. 

Del 4 i riktlinjerna innehåller en beskrivning av de olika aspekterna på informationsutbytet 

mellan tullmyndigheter, inbegripet samråd. 

Del 5 i riktlinjerna omfattar alla aspekter som berör hanteringen av redan beviljad status, 

däribland övervakning, omprövning, tillfällig indragning och återkallande. 

Del 6 i riktlinjerna handlar om ömsesidigt erkännande av AEO-program. 

Del 7 i riktlinjerna innehåller bilagor.    

 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/customs_security/aeo/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/customs_security/aeo/index_en.htm
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Bilaga 1 omfattar egenbedömningsformuläret (SAQ) med förklarande anmärkningar. Enligt 

artikel 26 i den delegerade förordningen om unionens tullkodex (nedan kallad 

kompletteringsförordningen) ska den sökande lämna in ett egenbedömningsformulär 

tillsammans med sin ansökan om status som godkänd ekonomisk aktör. Tullmyndigheterna 

ska göra detta formulär tillgängligt.   

 

Bilaga 2 innehåller dokumentet ”Hot, risker och möjliga lösningar” som är riktat till både 

tullmyndigheter och ekonomiska aktörer. Syftet med dokumentet är att underlätta kontrollen 

av att AEO-kriterierna är uppfyllda genom att jämföra uppgifterna i egenbedömnings-

formuläret med de riskområden som identifierats och även ge exempel på möjliga lösningar 

för att hantera de identifierade riskerna och hoten. 

 

Bilaga 3 innehåller en mall för säkerhetsdeklarationen. 

 

Bilaga 4 innehåller en förteckning över exempel på uppgifter som ska delas med 

tullmyndigheterna i enlighet med artikel 23.2 i unionens tullkodex (UCC). 

 

Avsnitt I – Inledning 

 

AEO-statusen  

 

En AEO kan definieras som en ekonomisk aktör enligt artikel 5.5 i unionens tullkodex, som i 

sina tullrelaterade transaktioner betraktas som tillförlitlig och därför har rätt till förmåner i 

hela EU. 

AEO-programmet är öppet för alla ekonomiska aktörer, även små och medelstora företag (se 

del 3, avsnitt III.2 ”Små och medelstora företag” i dessa riktlinjer), och oavsett vilken roll de 

har i den internationella leveranskedjan. 

Ekonomiska aktörer har ingen rättslig skyldighet att bli en AEO, utan kan själva välja det som 

passar i deras särskilda situation. Godkända ekonomiska aktörer har inte heller någon rättslig 

skyldighet att kräva att deras affärspartner också ska skaffa sig AEO-status. 

Enligt artikel 38 i unionens tullkodex består den godkända ekonomiska aktörens status av 

olika typer av tillstånd: Godkänd ekonomisk aktör för tullförenklingar (AEOC-tillstånd) och 

godkänd ekonomisk aktör för säkerhet och skydd (AEOS-tillstånd). Varje typ av tillstånd ger 

olika typer av fördelar. 

AEO-status kan på grundval av artikel 39 i unionens tullkodex beviljas alla ekonomiska 

aktörer som uppfyller följande gemensamma kriterier: 

- Dokumenterad efterlevnad av tullagstiftningen och skattereglerna, inbegripet att den 

sökande inte får vara dömd för allvarliga brott som rör hans eller hennes ekonomiska 

verksamhet. 

- Uppvisande av en hög grad av kontroll över sina transaktioner och över varuflödet, 

genom ett system för affärsbokföring och, vid behov, bokföring av transporter, som 

möjliggör lämpliga tullkontroller. 

- Erkänd ekonomisk solvens. 

Följande kriterier tillämpas beroende på vilken typ av AEO-status som avses: 

- Praktiska normer i fråga om kunskaper eller yrkeskvalifikationer som direkt avser den 

verksamhet som utförs (AEOC-tillstånd). 
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- Lämpliga säkerhets- och skyddsnormer (AEOS-tillstånd). 

 

AEO-status som beviljas av en medlemsstat erkänns av tullmyndigheterna i samtliga 

medlemsstater (artikel 38.4 i unionens tullkodex). 

 

 

1.I.1. AEO – Tullförenklingar (AEOC-tillstånd):  

En AEO-status i form av ett AEOC-tillstånd är avsedd för ekonomiska aktörer som är 

etablerade i unionen och som vill kunna utnyttja de olika förenklingar som föreskrivs i 

tullagstiftningen. 

 

Kriterierna för att bevilja ett AEOC-tillstånd omfattar följande: 

- Frånvaro av alla former av allvarliga överträdelser eller upprepade överträdelser av 

tullagstiftningen och skattereglerna, inbegripet att den sökande inte får vara dömd för 

allvarliga brott som rör hans eller hennes ekonomiska verksamhet. 

- Den sökandes uppvisande av en hög grad av kontroll över sina transaktioner och av 

varuflödet, genom ett system för affärsbokföring och, vid behov, bokföring av 

transporter, som möjliggör lämpliga tullkontroller. 

- Ekonomisk solvens, som ska anses ha bevisats om den sökande har en god ekonomisk 

ställning som innebär att han eller hon kan fullfölja sina åtaganden, med vederbörlig 

hänsyn tagen till den aktuella affärsverksamhetens särdrag. 

- Praktiska normer i fråga om kunskaper eller yrkeskvalifikationer som direkt avser den 

verksamhet som utförs. 

 

Eftersom dessa kriterier gäller för de flesta tullförenklingar/tulltillstånd innebär ett AEOC-

tillstånd att det blir lättare för den ekonomiska aktören att kunna utnyttja de olika 

förenklingarna/tillstånden. I enlighet med artikel 211.3 b i unionens tullkodex beaktas t.ex. 

kriterierna för tillstånd för särskilda förfaranden under AEO-ansökningsprocessen. För andra 

förenklingar eller tillstånd krävs det t.ex. AEOC-status för att få tillgång till vissa 

förenklingar/tillstånd. Det kan t.ex. handla om registrering i deklarantens bokföring med ett 

undantag från kravet på anmälan av varorna i enlighet med artikel 182 i unionens tullkodex. 

 

En godkänd ekonomisk aktör med AOEC-tillstånd har rätt till följande förmåner: 

- Särskilda typer av förenklingar på grundval av erkännandet av AOEC-tillståndet, så 

länge de krav för en viss typ av förenkling som föreskrivs i tullagstiftningen är 

uppfyllda. 

- Förmånligare behandling än andra ekonomiska aktörer i fråga om tullkontroller, 

däribland färre fysiska och dokumentbaserade kontroller, med undantag för kontroller 

med avseende på säkerhets- och skyddsåtgärder. 

- Förhandsunderrättelse om deras sändningar väljs ut för tullkontroll. 

- Om deras sändningar väljs ut för kontroll behandlas de med prioritet. 

- De kan lämna önskemål om att kontroller ska utföras på en viss plats. 

 

 

Se även del 1 avsnitt III ”AEO-förmåner”. 

 

Kriteriet om lämpliga säkerhets- och skyddsnormer är inte obligatoriskt för den här typen av 

AEO-tillstånd. Därför omfattas innehavare av ett AEOC-tillstånd inte av de AEO-förmåner 

som är relaterade till säkerhet och skydd för den internationella leveranskedjan. AEO-status i 
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form av ett AEOC-tillstånd beaktas för närvarande inte i avtal med tredjeländer om 

ömsesidigt erkännande (MRA). 

 

1.I.2. AEO – Säkerhet och skydd (AEOS-tillstånd):  

Ett AEOS-tillstånd är avsett för ekonomiska aktörer som är etablerade i unionen och som vill 

kunna utnyttja olika förenklingar i de tullkontroller som gäller säkerhet och skydd när varor 

förs in i eller ut från unionens territorium. 

  

Kriterierna för att bevilja ett AEOS-tillstånd omfattar följande: 

 

- Vederbörligen styrkta uppgifter om sökandens tidigare efterlevnad av tullagstiftningen 

och skattereglerna, inbegripet att den sökande inte får vara dömd för allvarliga brott 

som rör hans eller hennes ekonomiska verksamhet. 

- Uppvisande av en hög grad av kontroll över sina transaktioner och av varuflödet, 

genom ett system för affärsbokföring och, vid behov, bokföring av transporter, som 

möjliggör lämpliga tullkontroller. Till skillnad från AEOC-tillstånden krävs det för 

AEOS-tillstånd inte något logistiksystem som skiljer mellan unionsvaror och icke-

unionsvaror i sina register. 

- Erkänd ekonomisk solvens.  

- Lämpliga säkerhets- och skyddsnormer. 

 

En godkänd ekonomisk aktör med AOES-tillstånd har rätt till följande förmåner: 

- Lättnader avseende deklarationer före avgång. 

- Förmånligare behandling än andra ekonomiska aktörer i fråga om tullkontroller, 

däribland färre fysiska och dokumentbaserade kontroller med avseende på säkerhets- 

och skyddsåtgärder. 

- Förhandsunderrättelse om deras sändningar väljs ut för tullkontroll. 

- Om deras sändningar väljs ut för kontroll behandlas de med prioritet. 

- De kan lämna önskemål om att kontroller ska utföras på en viss plats. 

 

Innehavaren av ett AEOS-tillstånd erkänns som en ekonomisk aktör som har vidtagit lämpliga 

åtgärder för att kvalitetssäkra sin verksamhet och därför betraktas som en tillförlitlig aktör i 

den internationella leveranskedjan av både de berörda statliga myndigheterna och aktörens 

affärspartner. AEOS-tillståndet beaktas i avtal med tredjeländer om ömsesidigt erkännande. 

 

 

Se även del 1 avsnitt III ”AEO-förmåner”. 

 

1.I.3. AEO – Tullförenklingar/säkerhet och skydd (AEOC-/AEOS-tillstånd): 

Båda typerna av tillstånd, AEOC och AEOS, kan innehas samtidigt. I så fall måste aktören 

uppfylla kriterierna för AEOC- och AEOS-tillstånd och får rätt till förmånerna för båda 

tillstånden. 

 

I artikel 33 i genomförandeförordningen anges följande: ”När den sökande har rätt att bli 

beviljad både ett AEOC-tillstånd och ett AEOS-tillstånd ska den tullmyndighet som är 

behörig att fatta beslut utfärda ett kombinerat tillstånd.” 
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När en ekonomisk aktör samtidigt har både ett AEOC-tillstånd och ett AEOS-tillstånd ska det 

elektroniska utbytet av uppgifter som anges i artikel 16.1 ske via ett unikt AEO-

tillståndsnummer (som för närvarande är uppbyggt på landskoden följd av bokstäverna AEOF 

och det nationella tillståndsnumret). 

 

 

I tabellen nedan sammanfattas villkoren och kriterierna för att bli godkänd ekonomisk aktör: 

 

 
1.I.4. Förberedelser inför ansökan 

Det är tidskrävande att utarbeta en AEO-ansökan, få tillståndet och att underhålla det. 

Grundliga förberedelser är avgörande. En sökande som vill bli godkänd ekonomisk aktör 

väntas därför ha kontroll över sin verksamhet. 

Det betyder att företaget, oavsett vilken typ av AEO som ansökan gäller och vilken typ av 

verksamhet och affärsmodell som företaget har, måste vidta lämpliga organisatoriska åtgärder 

inom de områden som berör AEO-villkoren för att se till att risker som är förknippade med 

företagets tullrelaterade verksamhet kan identifieras och undvikas och/eller minimeras. 

För att få en bättre uppfattning av vad tullmyndigheterna menar med detta och för att skynda 

på förfarandet är det obligatoriskt att använda ett egenbedömningsformulär, SAQ. 

Egenbedömningsformuläret är ett verktyg för att strukturera den ekonomiska aktörens 

förberedelser. Det underlättar kartläggningen av vilka enheter i aktörens organisation som ska 

tas med och ger en bild av graden av förberedelser som krävs. 

För att få till stånd ett nära samarbete mellan tullmyndigheterna och den sökande/godkända 

ekonomiska aktören rekommenderas att kontakt tas med den utfärdande tullmyndigheten i ett 

 

Villkor och kriterier AEOC-
tillstånd 

AEOS-
tillstånd

Hänvisning
UCC/UCC IA

Riktlinjer
Del

Ekonomisk aktör X X
Art. 5.5 UCC

1.II.1

Etablerad i unionens 
tullområde

X X
Art. 5.31 UCC

1.II.2

Efterlevnad X X
Art. 39 a UCC
Art. 24 UCC IA

2.I

Lämplig bokföring X X
Art. 39 b UCC
Art. 25 UCC IA

2.II

Ekonomisk solvens X X
Art. 39 c UCC
Art. 26 UCC IA

2.III

Praktiska normer i fråga 
om kunskaper och 
yrkeskvalifikationer

X
Art. 39 d UCC
Art. 27 UCC IA

2.IV

Säkerhet och skydd X
Art. 39 e UCC
Art. 28 UCC IA

2.V
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tidigt skede och att den kontakten upprätthålls även efter ansökningsförfarandet. På så sätt kan 

man undvika missförstånd hos båda parter och ge stöd om det uppstår några frågor. 

Innan ansökan formellt lämnas in rekommenderas den ekonomiska aktören därför starkt att 

 ta kontakt med den utfärdande myndigheten, 

 avgöra vilken typ av tillstånd som krävs, 

 utse en behörig kontaktperson som ansvarar för ansökan, 

 noggrant fylla i egenbedömningsformuläret och se till att de berörda 

personerna/avdelningarna i organisationen deltar i arbetet med 

egenbedömningsformuläret. 

 

Dessutom måste företagsledningen ge sitt stöd till AEO-ansökan.  
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Flödesschemat nedan visar en översikt över förberedelseprocessen: 

 

 

Se även del 3 om ansöknings- och tillståndsprocessen.  
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Avsnitt II – Vem kan bli AEO? 

Enligt artikel 38.1 i unionens tullkodex får en ekonomisk aktör som är etablerad i unionens 

tullområde och som uppfyller kriterierna i artikel 39 ansöka om status som godkänd 

ekonomisk aktör. 

 

Detta grundläggande krav innebär att två villkor måste uppfyllas: den sökande ska vara en 

ekonomisk aktör och vara etablerad inom unionens tullområde. 

1.II.1. Vem är en ”ekonomisk aktör”?  

Enligt artikel 5.5 i unionens tullkodex avses med ”ekonomisk aktör: en person som i sin 

näringsverksamhet är involverad i verksamhet som omfattas av tullagstiftningen”. 

 

Även här innebär den juridiska definitionen av ekonomisk aktör att två huvudvillkor ska vara 

uppfyllda. Den sökande måste vara en ”person” och måste ägna sig åt verksamhet som 

omfattas av tullagstiftningen. 

 

Enligt artikel 5.4 i unionens tullkodex avses följande med person: 

- en fysisk person, 

- en juridisk person, 

- eller en sammanslutning av personer som enligt unionslagstiftning eller nationell 

lagstiftning tillerkänns rättskapacitet utan att vara juridisk person. 

 

Det är emellertid den nationella lagstiftningen i varje medlemsstat som definierar vem som 

betraktas som fysisk person, juridisk person eller en sammanslutning av personer som 

tillerkänns rättskapacitet utan att vara juridisk person. 

 

Multinationella företag består oftast av ett moderbolag och dotterbolag och/eller filialer. 

 

Ett dotterbolag är en enskild juridisk person eller sammanslutning av personer som är 

upptagna i det nationella företagsregistret i enlighet med nationell lagstiftning i den 

medlemsstat där det berörda dotterbolaget är etablerat. Om ett moderbolag vill få AEO-status 

för några eller alla dotterbolag måste ansökningar därför lämnas in av samtliga dotterbolag 

som vill få AEO-status. 

 

En ”filial” är däremot ett kontor/en anläggning/en annan plats för företaget i sig och ingår i 

företagets sammanlagda tillgångar och är alltså inte en enskild juridisk person. I detta fall 

måste en samlad ansökan som omfattar samtliga EU-filialer som inte är enskilda juridiska 

personer eller sammanslutningar av personer lämnas in av det moderbolag som vill få AEO-

status. Mer information om hur man fastställer i vilken behörig medlemsstat som den samlade 

ansökan ska lämnas in finns i del 3 avsnitt I ”Fastställande av behörig medlemsstat för 

inlämning av AEO-ansökan”. 

 

1.II.2. Vem är en ekonomisk aktör som är ”etablerad i unionen”? 

Enligt artikel 5.31 i unionens tullkodex avses med person etablerad i unionens tullområde 

följande: 

 

- Beträffande fysiska personer, varje person som har sin vanliga vistelseort i unionens 

tullområde. 
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- Beträffande juridiska personer och sammanslutningar av personer, varje person som 

har sitt säte, sitt huvudkontor eller ett fast etableringsställe i unionens tullområde.  

 

I artikel 5.32 i unionens tullkodex definieras fast etableringsställe som ”en stadigvarande 

plats för affärsverksamhet där både nödvändiga personal- och tekniska resurser är permanent 

närvarande och genom vilket en persons tullrelaterade transaktioner helt eller delvis bedrivs”. 

 

Multinationella eller stora företag består oftast av ett moderbolag och dotterbolag eller filialer 

som kan vara etablerade i en eller flera medlemsstater. Även om dessa företag är fasta 

etableringsställen för samma moderbolag kan de ha olika rättslig ställning i de olika 

medlemsstaterna, eftersom den juridiska formen för deras verksamhet i medlemsstaterna beror 

på hur de har valt att bedriva sin verksamhet och framför allt på nationell lagstiftning i den 

berörda medlemsstaten. Därför kan vissa av ett moderbolags filialer betraktas som enskilda 

juridiska personer i vissa medlemsstater (dvs. en enskild juridisk person som är registrerad i 

det nationella företagsregistret enligt medlemsstatens bolagslagstiftning) medan vissa andra 

fasta etableringsställen inte betraktas som enskilda juridiska personer i andra medlemsstater. 
   

I det här fallet måste en ekonomisk aktör som vill ansöka om AEO-status för samtliga fasta 

etableringsställen klargöra vilken grupp de tillhör. Om de är egna juridiska personer eller 

omfattas av definitionen av de personer som anges i artikel 5.4 i unionens tullkodex ska de 

göra en separat ansökan om AEO-status i den berörda medlemsstaten. I alla andra fall kan de 

inte göra en separat ansökan om AEO-status. I stället ska en samlad ansökan som omfattar 

samtliga etableringsställen lämnas in av det moderbolag som betraktas som person enligt EU-

lagstiftningen. 

 

Tullmyndigheterna bör också ta hänsyn till att de allmänna villkoren är desamma för alla 

typer av tillstånd/beslut som den ekonomiska aktören ansöker om. Tullmyndigheten kan t.ex. 

inte betrakta en ekonomisk aktör som en juridisk person när den t.ex. ansöker om ett EORI-

nummer och sedan betrakta den som en enkel filial när den ansöker om AEO-status på 

grundval av samma lagstiftning. 

 

 

1.II.3. Vem är en ekonomisk aktör som ”ägnar sig åt tullrelaterad verksamhet”? 

När man avgör om en viss sökande är en ekonomisk aktör måste man också undersöka om 

den sökandes ekonomiska verksamhet omfattas av tullagstiftningen. Ansökningar om AEO-

status kan endast godtas om de kommer från en ekonomisk aktör som bedriver verksamhet 

som omfattas av tullagstiftningen. Enligt denna definition finns det ett antal situationer där 

den ekonomiska aktören inte kan ansöka om AEO-status eftersom han eller hon inte bedriver 

tullrelaterad verksamhet, t.ex. 

 

– en EU-baserad leverantör som enbart distribuerar varor som redan är i fri omsättning till en 

EU-baserad tillverkare, 

– en transportör som endast transporterar varor som är i fri omsättning och som inte omfattas 

av något annat tullförfarande inom unionens tullområde, 

– en tillverkare som enbart producerar varor för EU:s inre marknad och som använder 

råmaterial som redan är i fri omsättning, 

– en konsult som enbart erbjuder konsulttjänster/rådgivning i tullfrågor. 
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Definitionen av en ekonomisk aktör inskränker inte begreppet ”ägnar sig åt verksamhet som 

omfattas av tullagstiftningen” till enbart direkt verksamhet. Tillverkare som framställer varor 

för export kan ansöka om AEO-status även om exportformaliteterna genomförs av någon 

annan person. 

Begreppet AEO – Säkerhet och skydd avser hanteringen av leveranskedjan. Aktörer som 

hanterar varor som omfattas av tullövervakning eller som hanterar tullrelaterade uppgifter om 

sådana varor kan ansöka om ett AEOS-tillstånd. 

 

Varje fall måste dock bedömas separat och alla relevanta omständigheter för den berörda 

ekonomiska aktören måste beaktas. 

 

1.II.4. Intressenter i internationella leveranskedjor 

Ur tullsynvinkel utgörs den internationella leveranskedjan i sin helhet av processen, dvs. från 

tillverkning av varor avsedda för export till leverans av varorna till köparen i ett annat 

tullområde (unionens tullområde eller något annat tullområde). Den internationella 

leveranskedjan är inte en fristående identifierbar enhet. Den utgörs av flera specifika led 

bestående av ekonomiska aktörer som företräder olika delar av handeln. I vissa fall är alla 

ekonomiska aktörer kända och det kan finnas sedan länge etablerade relationer, i andra fall 

byts de ekonomiska aktörerna ofta ut och har kanske bara en kontraktsrelation för en enda 

operation/transport. Ur operativ synvinkel är en hänvisning till ”leveranskedjor” bättre än 

”leveranskedja”, eftersom detta innebär att en ekonomisk aktör inte bara kan delta i en 

teoretisk leveranskedja utan i flera verkliga kedjor. 

 

I praktiken kan många företag ha mer än en roll i en viss leveranskedja och mer än ett 

ansvarsområde i samband med dessa roller (en speditör kan t.ex. också fungera som 

tullombud). När den sökande ansöker om AEO-status måste han eller hon se till att ansökan 

omfattar de tullrelaterade verksamheterna för alla sina ansvarsområden i den internationella 

leveranskedjan. 

 

De olika intressenter och deras olika ansvarsområden i den internationella leveranskedjan som 

är relevanta ur tullsynvinkel och som kan ansöka om AEO-status är främst följande: 

 

a) Tillverkare 

Inom ramen för den internationella leveranskedjan är en tillverkare en ekonomisk aktör som 

producerar varor avsedda för export. 

En tillverkare kan bl.a. anses ansvara för följande i den internationella leveranskedjan: 

– Att se till att tillverkningen av produkterna sker på ett skyddat och säkert sätt. 

– Att se till att kunderna tillhandahålls varorna på ett skyddat och säkert sätt. 

– Att se till att tullreglerna för varornas ursprung tillämpas korrekt. 

 

b) Exportör 

För godkända ekonomiska aktörer anges i artikel 1.19 i kompletteringsförordningen att med 

exportör avses 

- en person etablerad inom unionens tullområde som vid tidpunkten för deklarationens 

godtagande har ett avtal med mottagaren i det berörda tredjelandet och har befogenhet 

att besluta om att varorna ska föras till en destination utanför unionens tullområde, 

- i övriga fall, den person som är etablerad inom unionens tullområde och som har 

befogenhet att besluta om att varorna ska föras till en destination utanför unionens 

tullområde. 
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En exportör kan bl.a. anses ansvara för följande i den internationella leveranskedjan: 

- Att exportdeklarationen är korrekt och ges in i tid, om det är exportören som inger 

den. 

- Att inge en exportdeklaration som innehåller de uppgifter som krävs. 

- Att de rättsliga exportformaliteterna fullgörs i enlighet med tullbestämmelser, 

däribland handelspolitiska åtgärder och förbuds- och restriktionsåtgärder, och i 

lämpliga fall exporttullar. 

- Att varorna tillhandahålls på ett säkert och skyddat sätt till fraktföraren eller 

speditören eller tullombudet. 

 

c) Speditör 

En speditör organiserar transporten av varor inom den internationella handeln för en 

exportörs, importörs eller annan persons räkning. I vissa fall agerar den ansökande speditören 

som fraktförare och utfärdar sitt eget transportavtal, t.ex. konossement. Det ingår normalt i en 

speditörs uppgifter att ta fram, kontrollera och upprätta dokumentation som uppfyller 

tullmyndighetens krav. 

En speditör kan bl.a. anses ansvara för följande i den internationella leveranskedjan: 

- Att tillämpa regler om transportformaliteter. 

- Att i relevanta fall se till att varorna transporteras på ett skyddat och säkert sätt. 

- Att i förekommande fall tillämpa bestämmelserna om summariska deklarationer i 

enlighet med lagstiftningen. 

 

d) Lagerhavare och andra lageranläggningar 

En lagerhavare är en person som har fått tillstånd att driva ett tullager, eller en person som har 

tillfälliga lager, eller anläggningar inom frizon. 

En lagerhavare kan bl.a. anses ansvara för följande i den internationella leveranskedjan: 

- Att se till att det finns lämpliga förfaranden för att varorna inte undandras 

tullmyndighetens övervakning medan de förvaras i tullagret eller i tillfälliga lager och 

att de förpliktelser som följer av lagringen av varor som hänförts till 

tullagerförfarandet eller som omfattas av regler för tillfällig lagring uppfylls. 

- Att de särskilda villkor som anges i tillståndet för tullagret eller för den tillfälliga 

lagringen uppfylls. 

- Att se till att lagerområdet har ett tillfredsställande skydd mot intrång. 

- Att se till att det finns ett tillfredsställande skydd mot obehörig tillgång till, utbyte av 

eller manipulering av varorna. 

 

e) Tullombud 

I dessa riktlinjer avses med ett tullombud en person som genomför tullformaliteter i egenskap 

av tullombud enligt artikel 18 i unionens tullkodex. Ett tullombud handlar på uppdrag av en 

person som är involverad i tullrelaterad affärsverksamhet (t.ex. en importör eller exportör). Ett 

tullombud kan antingen handla i personens namn (direkt ombudskap) eller i eget namn 

(indirekt ombudskap). 

Ett tullombud kan bl.a. anses ansvara för följande i den internationella leveranskedjan: 

- Att tillämpa nödvändiga föreskrifter i enlighet med tullbestämmelserna för aktuell typ 

av ombudskap i syfte att hänföra varorna till ett tullförfarande. 

- Att se till att tulldeklarationen eller den sammanfattande deklarationen är korrekt och 

lämnas in i tid. 

 

f) Fraktförare 
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I allmänhet är en fraktförare den person som faktiskt transporterar varorna eller som har ingått 

ett kontrakt och t.ex. utfärdat ett konossement eller en flygfraktsedel för den faktiska frakten 

av varorna. I artikel 5.40 i unionens tullkodex finns en konkret definition av begreppet 

fraktförare. 

En fraktförare kan bl.a. anses ansvara för följande i den internationella leveranskedjan: 

- Att se till att varorna transporteras på ett skyddat och säkert sätt så länge de är i 

fraktförarens förvar, särskilt genom att förhindra obehörig tillgång till eller 

manipulering av transportmedlet och de varor som transporteras. 

- Att tillhandahålla transportdokument i rätt tid, i enlighet med vad som krävs i 

lagstiftningen. 

- Att fullgöra nödvändiga rättsliga formaliteter i enlighet med tullagstiftningen. 

- Att i förekommande fall tillämpa bestämmelserna om summariska deklarationer i 

enlighet med lagstiftningen. 

 

g) Importör 

En importör är en ekonomisk aktör som gör en importdeklaration, eller för vars räkning en 

importdeklaration görs. Ur ett mer allmänt handelsperspektiv och särskilt med hänsyn till 

innehållet i AEO-programmet bör definitionen av den verkliga importören betraktas ur ett 

bredare perspektiv (den person som gör importdeklarationen är inte alltid samma person som 

också släpper ut varorna på marknaden). 

En importör kan bl.a. anses ansvara för följande i den internationella leveranskedjan: 

- Att hänföra de varor som presenteras för tullmyndigheten till en godkänd 

tullbehandling. 

- Att deklarationen är korrekt och inges i tid. 

- Att bestämmelserna om summariska deklarationer tillämpas korrekt, om importören är 

den person som inger en summarisk införseldeklaration. 

- Att tillämpa nödvändiga rättsliga formaliteter i enlighet med de tullbestämmelser som 

är relevanta för import av varor. 

- Att tillämpa handelspolitiska åtgärder samt förbuds- och restriktionsåtgärder. 

- Att se till att varorna tas emot på ett säkert och skyddat sätt och i synnerhet undvika att 

obehöriga får tillgång till eller kan manipulera varorna. 

 

h) Övriga, t.ex. terminaloperatörer, stuveriföretag och lastpackare.  

 

 

Avsnitt III – AEO-förmåner 

AEO-tillståndet utfärdas till den sökande efter en grundlig genomgång av dennes verksamhet, 

och inte till den sökandes affärspartner. Den beviljade AEO-statusen gäller enbart den 

ekonomiska aktören och dennes egen affärsverksamhet och aktören har ensam rätt att beviljas 

förmånerna. Detta är en allmän princip för alla typer av AEO-tillstånd som kan utfärdas till 

ekonomiska aktörer med olika roller i den internationella leveranskedjan. 

 

AEO-statusen ska erkännas i alla medlemsstater enligt artikel 38.4 i unionens tullkodex. 

Innehavaren av ett AEO-tillstånd ska därför beviljas samma förmåner i alla medlemsstater. 

 

AEO-förmåner är en integrerad del i EU-lagstiftningen för AEO-statusen. 

 

AEO-förmånerna, som beror på typen av tillstånd, sammanfattas nedan. 
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För att tullmyndigheterna ska kunna bevilja dessa förmåner bör den godkända ekonomiska 

aktören se till att deklarera Eori-numret för tullmyndigheterna. 

 

1.III.1. Lättare att få tillstånd att använda tullförenklingar 

Denna förmån gäller innehavare av AEOC-tillstånd. 

 

Enligt EU:s tullagstiftning ska statusen som godkänd ekonomisk aktör beaktas i följande fall: 

 

a) AEO-status krävs för att få tillgång till en förenkling/ett tillstånd. 

b) Vissa av de kriterier som gäller för en viss förenkling/ett visst tillstånd täcks av 

AEO-kriterierna. 

c) Kriterierna för en viss förenkling/ett visst tillstånd betraktas som likvärdiga med 

AEO-kriterierna. 

 

Enligt artikel 38.5 i unionens tullkodex ska tullmyndigheterna inte på nytt granska villkor som 

redan har granskats i samband med beviljandet av AEO-status, om den person som ansöker 

om en viss förenkling redan har ett AEOC- tillstånd. Detta innebär att tullmyndigheterna ska 

inrikta sig på nya eller tillkommande delar och krav som avser den berörda förenklingen.  

 

De kriterier som bedöms ha uppfyllts av en godkänd ekonomisk aktör finns i de artiklar i 

unionens tullkodex och dess tillämpningsföreskrifter som berör förenklingen i fråga. Nedan 

följer en förteckning över de berörda förenklingarna: 

 

a) Fall där AEO-status krävs för att få tillgång till en förenkling/ett tillstånd: 

- Samlad garanti med ett nedsatt belopp för befintliga tullskulder och avgifter, 

artikel 95.3 i unionens tullkodex. 

- Centraliserad klarering (när det krävs tillstånd), artikel 179.2 i unionens tullkodex. 

- Registrering i deklarantens bokföring med ett undantag för skyldigheten att anmäla 

varorna, artikel 182.3 i unionens tullkodex. 

- Egenbedömning, artikel 185 i unionens tullkodex och artikel 151 i 

kompletteringsförordningen.  

 

b) Fall där vissa av de kriterier som gäller för en viss förenkling/ett visst tillstånd täcks av 

AEO-kriterierna (tillämpning av artikel 38.5 i unionens tullkodex). 

- Tullombud som tillhandahåller tjänster i en annan medlemsstat än den där ombudet är 

etablerat, artikel 18.3 i unionens tullkodex.  

- Tillstånd för förenkling i fråga om varors värde för tulländamål, artikel 71 i 

kompletteringsförordningen. 

- Samlad garanti, artikel 95.1 i unionens tullkodex. 

- Samlad garanti eller undantag från skyldigheten att ställa en garanti med avseende 

 på tullskulder och övriga avgifter som kan uppkomma, artikel 95.2 i unionens 

 tullkodex.   

- Tillstånd att använda en tillfälligt förbjuden samlad garanti, artikel 96.2 i unionens 

tullkodex. 

- Godkännande av en annan plats än det behöriga tullkontoret (anmälan av varorna), 

artikel 115 i kompletteringsförordningen. 

- Tillstånd att inrätta en reguljär fartygslinje, artikel 120 i kompletteringsförordningen. 

- Godkänd utfärdare (bevis för tullstatus), artikel 128 i kompletteringsförordningen. 

- Godkänd bananvägare, artikel 155 i kompletteringsförordningen. 
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- Tillstånd för förenklade tulldeklarationer, artikel 145 i kompletteringsförordningen. 

- Tillstånd till registrering i deklarantens bokföring, artikel 150 i 

kompletteringsförordningen. 

- Tillstånd till status som godkänd mottagare (TIR), artikel 187 i 

kompletteringsförordningen. 

- Tillstånd till förenklingar i samband med transitering, artikel 191 i 

kompletteringsförordningen. 

 

c) Fall där kriterierna för en viss förenkling/ett visst tillstånd betraktas som likvärdiga med 

AEO-kriterierna. 

- Driftstillstånd för anläggningar för tillfällig lagring, artikel 148.2 b och 148.4 tredje 

stycket i unionens tullkodex. 

- Tillstånd för särskilda förfaranden, artiklarna 211.3 b, 214.2 och 223.2 andra stycket i 

unionens tullkodex. 

 

 

Observera att AEO-statusen infördes i EU:s tullagstiftning efter de andra förenklingarna och 

därför har majoriteten av de ekonomiska aktörerna redan fått tillstånd för dem innan de 

beviljas AEO-status. Denna särskilda förmån är ändå mycket viktig för de godkända 

ekonomiska aktörerna och för dem som överväger att ansöka om AEO-status, och ännu 

viktigare för tullmyndigheterna. När det gäller planeringen av eventuella 

övervakningsåtgärder för de godkända ekonomiska aktörerna ska dessa samordnas med de 

åtgärder som ska vidtas för andra tillstånd, för att undvika dubbelarbete i så stor utsträckning 

som möjligt. För att denna förmån ska tillämpas så effektivt som möjligt för både godkända 

ekonomiska aktörer och tullmyndigheter bör man ta hänsyn till följande: 

- Eftersom förenklingar beviljas på villkor att vissa AEO-kriterier uppfylls måste 

förhållandet/beroendet mellan det specifika tillståndet och AEO-statusen 

säkras/upprätthållas under hela processen, inte bara under ansökningsfasen utan även 

under övervaknings- och omprövningsfaserna när tillståndet/statusen har beviljats. 

- Granskningen av de relevanta AEO-kriterierna innan AEO-status beviljas är ingen 

abstrakt övning utan görs alltid med hänsyn till den affärsverksamhet som den 

ekonomiska aktören bedriver. När en ansökan om ett visst tillstånd lämnas in bör 

tullmyndigheterna därför inte på nytt granska de kriterier som redan har kontrollerats 

utan enbart inrikta sig på eventuella ytterligare krav. 

 

Närmare information finns även i ”Förenklingar – Avdelning V i unionens tullkodex/ 

”Riktlinjer för medlemsstaterna och handel (TAXUD/A2/31/03/2016). 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/customs/customs_code/g

uidance_simplifications_en.pdf"  
 

1.III.2. Förhandsunderrättelse 

Denna förmån, som ger innehavaren av AEO-tillståndet en logistisk fördel genom att han eller 

hon kan planera och optimera transport och logistik bättre, minskar logistiska förseningar och 

sänker transportkostnaderna. Förmånen kan tillämpas i följande fall: 

 

a) På innehavare av både AEOC- och AEOS-tillstånd: 

I artikel 38.6 i unionens tullkodex och artikel 24.3 i kompletteringsförordningen anges 

följande: ”Om en godkänd ekonomisk aktör inger en deklaration för tillfällig lagring eller en 

tulldeklaration i enlighet med artikel 171 i kodexen, ska det tullkontor som är behörigt att ta 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/customs/customs_code/guidance_simplifications_en.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/customs/customs_code/guidance_simplifications_en.pdf
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emot denna deklaration för tillfällig lagring eller denna tulldeklaration, när sändningen har 

valts ut för tullkontroll, underrätta den godkända ekonomiska aktören om detta. Denna 

underrättelse ska göras innan varornas ankomst anmäls till tullmyndigheten. 

Denna underrättelse ska inte göras om det kan äventyra de kontroller som ska genomföras 

eller resultaten av dessa kontroller.” Detta innefattar i förekommande fall även kontroller för 

andra offentliga myndigheters räkning. 

Det är viktigt att göra åtskillnad mellan förhandsunderrättelser som gäller säkerhet och skydd 

och förhandsunderrättelser som gäller tillämpningen av andra bestämmelser i 

tullagstiftningen. 

 

Det här betyder att enbart AEOS-innehavare ska informeras i förväg om säkerhets- och 

skyddsrelaterade tullkontroller, medan AEOC-innehavare ska informeras i förväg om 

tullkontroller som inte är säkerhetsrelaterade. 

 

b) Enbart för innehavare av AEOS-tillstånd: 

 

När en godkänd ekonomisk aktör har lämnat in en summarisk införseldeklaration ska 

tullkontoret för första införsel enligt artikel 24.2 i kompletteringsförordningen underrätta den 

godkända ekonomiska aktören om sändningen valts ut för fysisk kontroll. Denna underrättelse 

ska göras före varornas ankomst till unionens tullområde, förutsatt att den godkända 

ekonomiska aktören är ansluten till det elektroniska tullsystemet. Förhandsunderrättelsen kan 

vara särskilt viktig för godkända ekonomiska aktörer som bedriver verksamhet i stora hamnar 

eftersom detta gör det möjligt för dem att planera sin verksamhet bättre. 

 

Denna underrättelse ska inte göras om det kan äventyra de kontroller som ska genomföras 

eller resultaten av dessa kontroller. Tullmyndigheterna kan därför utföra en fysisk kontroll 

utan att på förhand underrätta den godkända ekonomiska aktören. 

 

 

1.III.3. Färre fysiska och dokumentbaserade kontroller 

Denna förmån gäller innehavare av AEOC- och AEOS-tillstånd. 

 

Enligt artikel 38.6 i unionens tullkodex och artikel 24.1 i kompletteringsförordningen ska en 

godkänd ekonomisk aktör omfattas av färre fysiska och dokumentbaserade kontroller än andra 

ekonomiska aktörer i fråga om tullkontroller, beroende på vilken typ av tillstånd som har 

beviljats. Tullmyndigheterna får dock besluta att kontrollera sändningar från en godkänd 

ekonomisk aktör för att ta hänsyn till ett specifikt hot eller till kontrollskyldigheter som 

fastställs i annan unionslagstiftning (om produktsäkerhet, t.ex.). 

 

Samtidigt finns det också exempel där AEO-statusen är fördelaktig även för andra kontroller
6
. 

 

Det är också viktigt att göra åtskillnad mellan kontroller som gäller säkerhet och skydd och 

kontroller som gäller tillämpningen av andra bestämmelser i tullagstiftningen. 

 

                                                 
6 Kommissionens förordning (EG) nr 1276/2008 av den 17 december 2008 om övervakning genom fysiska 

kontroller av export av jordbruksprodukter som berättigar till exportbidrag eller andra belopp. 
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Detta betyder att enbart AEOS-innehavare ska omfattas av färre fysiska och 

dokumentbaserade kontroller som gäller säkerhet och skydd, medan AEOC-innehavare ska 

omfattas av färre fysiska och dokumentbaserade kontroller som gäller andra åtgärder som 

föreskrivs i tullagstiftningen. Detta innefattar färre kontroller på platsen för import eller 

export och kan också beaktas för kontroller efter klareringen. 

 

För att få utnyttja denna förmån måste en lägre riskklassificering finnas i tullmyndighetens 

riskhanteringssystem. Även om den lägre riskklassificeringen beror på att statusen som 

godkänd ekonomisk aktör alltid räknas som en fördel, kan minskningen variera beroende på 

den godkända ekonomiska aktörens roll och ansvar i den berörda leveranskedjan. 

 

Man måste också ta hänsyn till att förmånen hör ihop med den övergripande riskbedömning 

som görs för en viss transaktion. Även om AEO-statusen alltid bidrar till förmånsbehandling 

kan alltså andra riskindikatorer, såsom ursprungsland, innebära att en kontroll måste göras. 

 

Nedan följer några exempel på möjliga situationer, med hänsyn till dessa allmänna principer: 

 

a) Summarisk införseldeklaration: 

 

I de flesta fall ligger kraven på och ansvaret för att en summarisk införseldeklaration 

inges på fraktföraren. Om han eller hon är den person som lämnar in den summariska 

införseldeklarationen och är innehavare av ett AEOS-tillstånd har han eller hon direkt rätt att 

få en lägre riskklassificering eftersom hans eller hennes system och förfaranden för 

transportsäkerhet, affärspartner och anställda redan har granskats av tullmyndigheterna. Om 

inte bara fraktföraren utan även mottagaren är innehavare av ett AEOS-tillstånd kan 

kontrollnivån komma att sänkas ytterligare. 

 

Om den deklarerade mottagaren också har ett likvärdigt AEO-tillstånd som är utfärdat av en 

tullmyndighet i ett tredjeland som erkänns av EU inom ramen för ett avtal om ömsesidigt 

erkännande (se del 1 avsnitt V och del 6 i dessa riktlinjer om ”Ömsesidigt erkännande”) 

kommer alla parter som deklareras i den summariska införseldeklarationen, inbegripet de som 

har direkt information om de berörda varorna, att ha fått sina säkerhets- och skyddssystem 

kontrollerade av tullmyndigheter, antingen i EU eller i en jämförbar process av 

tullmyndigheter i tredjelandet. Detta bidrar till att maximera säkerheten i hela leveranskedjan 

och leder till en ännu större minskning av kontrollerna av säkerhet och skydd. 

 

Det kan också finnas fall där de uppgifter som krävs för den summariska 

införseldeklarationen lämnas in genom en tulldeklaration (t.ex. för transit). Minskningsnivån 

bedöms på samma sätt, med hänsyn till de berörda aktörernas roller och ansvarsområden. En 

fraktförare som har AEO-status är t.ex. huvudansvarig i tulldeklarationen för transit med de 

uppgifter som finns i den summariska införseldeklarationen. I det här fallet bör man i första 

hand ta hänsyn till vilken typ av tillstånd det rör sig om. Om fraktföraren har ett AEOC-

tillstånd kan riskklassificeringen för tullförfarandet sänkas i motsvarande grad eftersom 

fraktföraren är huvudansvarig för den traditionella tulldeklarationen för transit. Fraktföraren 

har (även finansiellt) ansvar för de varor som transporteras, att de lämnade uppgifterna är 

korrekta och att transitreglerna följs från avgångskontoret till bestämmelsekontoret.  

För att komma i fråga för riskreducering för säkerhets- och skyddskontroller måste den 

huvudansvarige dock ha ett AEOS-tillstånd. 
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Observera att nya krav på uppgifter i den summariska införseldeklarationen och 

inlämningsordningar kommer att beröra olika aktörer i leveranskedjan och att man behöver ta 

hänsyn till deras AEO-status. Detta nya system kommer dock att börja tillämpas först när det 

nya ICS 2.0 tas i drift. 

 

b) Tulldeklaration med säkerhets- och skyddsuppgifter för summarisk 

utförseldeklaration: 

 

I de flesta fall lämnar exportören säkerhets- och skyddsuppgifterna genom 

exporttulldeklarationen. Om exportören har ett AEOS-tillstånd får han eller hon därför i 

allmänhet större minskningar i fråga om säkerhets- och skyddskontroller. 

 

c) Tulldeklaration utan säkerhets- och skyddsuppgifter för summarisk införsel- eller 

utförseldeklaration: 

 

- Innehavaren av ett AEOC-tillstånd är ett tullombud och företräder en klient som inte 

är en godkänd ekonomisk aktör. Tullombudet, som är en godkänd ekonomisk aktör, inger en 

tulldeklaration om övergång till fri omsättning: 

 

I allmänhet bör tullmyndigheterna sänka riskklassificeringen beroende på hur mycket AEO-

tullombudet är involverat i arbetet med att representera sin klient. Detta beror på vilken typ av 

representation det rör sig om. 

 

Beviljandet av förmåner hör ihop med begreppet ”deklarant”. Observera att med deklarant 

avses enligt artikel 5.15 i unionens tullkodex ”den person som inger en tulldeklaration, en 

deklaration för tillfällig lagring, en summarisk införseldeklaration, en summarisk 

utförseldeklaration, en deklaration om återexport eller en anmälan om återexport i eget namn 

eller den person i vars namn en sådan deklaration eller en sådan anmälan inges”. 

 

Vid direkt representation representerar tullombudet importören direkt, vilket innebär att 

tullombudet agerar i importörens namn. Det betyder att AEO-innehavaren (tullombudet) och 

deklaranten (importören) inte är en och samma person. 

 

Eftersom tullmyndigheterna har kontrollerat tullombudets tullrutiner och tullförfaranden bör 

dennes AEO-status beaktas positivt. Men samtidigt måste man också ta hänsyn till att det i det 

här fallet är deklaranten (importören, som inte är en godkänd ekonomisk aktör) och inte AEO-

innehavaren som är ansvarig för att de uppgifter som lämnas i tulldeklarationen är korrekta 

och att inlämnade handlingar är äkta och uppfyller alla skyldigheter i fråga om införsel av 

varorna enligt det berörda förfarandet. 

 

Vid indirekt representation agerar tullombudet, som har AEO-status, i sitt eget namn. 

Ombudet är deklarant och dennes förfaranden för att uppfylla sitt ansvar enligt artikel 5.15 i 

unionens tullkodex har kontrollerats av tullmyndigheterna. 

 

- Innehavaren av ett AEOC-tillstånd är en importör och arbetar med ett tullombud som inte är 

en godkänd ekonomisk aktör. Importören inger en tulldeklaration om övergång till fri 

omsättning: 

 

Riskhanteringen bör också ta hänsyn till graden av tullombudets engagemang i sin klients 

kontakter med tullmyndigheterna. 
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1.III.4. Prioriterad behandling av sändningar om de väljs ut för kontroll 

Denna förmån gäller innehavare av AEOC- och AEOS-tillstånd.  

 

Om sändningar som har deklarerats av en godkänd ekonomisk aktör har valts för fysisk eller 

dokumentbaserad kontroll ska dessa kontroller prioriteras enligt artikel 24.4 första stycket i 

kompletteringsförordningen. 

Beviljandet av denna förmån hänger direkt ihop med, och är beroende av, vilket transportsätt 

som används och hur infrastrukturen ser ut i den anläggning där kontrollen utförs. 

 

1.III.5. Val av plats för kontroll 

Denna förmån gäller innehavare av AEOC- och AEOS-tillstånd. 

 

På begäran av en godkänd ekonomisk aktör får kontroller utföras på en annan plats än den 

plats där varornas ankomst måste anmälas till tullmyndigheten, enligt artikel 24.4 andra 

stycket i kompletteringsförordningen. Den alternativa platsen kan innebära snabbare hantering 

och/eller lägre kostnader. Detta måste emellertid överenskommas i varje enskilt fall med den 

berörda tullmyndigheten. Oavsett vilken plats som väljs för kontrollerna måste 

tullmyndigheterna alltid ha möjlighet att utföra de kontroller som krävs och resultatet av 

kontrollerna får inte äventyras. 

 

Även om möjligheten att välja kontrollplats också införs i artikel 239 andra stycket i 

genomförandeförordningen för alla ekonomiska aktörer enligt andra villkor och förfaranden, 

finns det en skillnad mellan de allmänna bestämmelserna och bestämmelserna om förmåner 

för godkända ekonomiska aktörer, eftersom tullmyndigheterna kan ta hänsyn till denna status 

när de avgör om begäran ska beviljas. 

 

Flera praktiska situationer kan uppstå för en godkänd ekonomisk aktör, t.ex. följande: 

 

– En godkänd ekonomisk aktör kan från fall till fall för vissa transaktioner begära att 

kontroller ska utföras på en annan plats. 

I det här fallet ska tullmyndigheterna ta hänsyn till AEO-statusen och om det inte finns 

några andra omständigheter som kan hindra detta måste tullmyndigheterna gå med på att 

utföra kontrollen på den plats som den godkända ekonomiska aktören väljer. Detta är 

situationer där AEO-statusen och tullmyndigheternas kunskaper kan vara en fördel som 

andra aktörer inte har. 

 

– En godkänd ekonomisk aktör behöver på grund av sin verksamhet använda detta 

alternativ permanent och i kombination med alla andra möjligheter som erbjuds vid 

registrering i deklarantens bokföring med ett undantag för skyldigheten att anmäla 

varorna enligt artikel 182.3 i unionens tullkodex. 

I detta fall räcker inte statusen som godkänd ekonomisk aktör för att automatiskt få 

tillstånd att använda den här förenklingen och alltid klarera sändningar i sina egna 

anläggningar. Det krävs visserligen AEOC-status för att få tillgång till den förenklingen, 

men det krävs en separat ansökan för det här tillståndet. 
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1.III.6. Indirekta fördelar 

Det är viktigt att framhålla att en godkänd ekonomisk aktör utöver de förmåner som 

föreskrivs i lagstiftningen även kan ha andra förmåner, som inte har någon direkt koppling till 

de tullrelaterade delarna av verksamheten. Även om dessa förmåner betraktas som ”indirekta” 

och alltså inte uttryckligen avspeglas i lagstiftningen, är de viktiga eftersom de kan få stora 

positiva effekter på den godkända ekonomiska aktörens verksamhet. 

 

I de följande delkapitlen ger vi några exempel på indirekta fördelar. 

 

1.III.6.1. Erkännande som en trygg och säker affärspartner 

En godkänd ekonomisk aktör som uppfyller säkerhets- och skyddskriteriet betraktas som en 

trygg och säker partner i leveranskedjan. Detta innebär att de gör allt de kan för att minska 

risker i de leveranskedjor som de är involverade i. AEO-statusen och möjligheten att använda 

AEO-logotypen stärker deras anseende. Det är inte nödvändigt att uteslutande arbeta med 

godkända ekonomiska aktörer, men statusen som godkänd ekonomisk aktör kommer att 

inverka positivt när nya affärsförbindelser upprättas. Aktörer kan kontrollera förteckningen 

över godkända ekonomiska aktörer som har samtyckt till att deras uppgifter offentliggörs på 

TAXUD:s webbplats. 

 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/aeo_home.jsp?Lang=en 
 

1.III.6.2. Bättre relationer med tullmyndigheter och andra offentliga myndigheter 

Det partnerskap som upprättas under tillståndsprocessen och det fortlöpande samarbetet ger 

ökad förståelse för varandra och gör det lättare att hitta gemensamt anpassade lösningar som 

främjar båda parter. 

 

En godkänd ekonomisk aktör bör ha en utsedd kontaktpunkt hos tullmyndigheten som den 

kan vända sig till med sina frågor. Kontaktpunkten kanske inte kan besvara alla frågor, men 

kan ge den godkända ekonomiska aktören vägledning om hur man bör gå vidare och vem 

aktören kan kontakta, vid behov. 

 

AEO-statusen får allt större erkännande och betydelse inom många områden. I dag finns det 

ett antal certifikat och tillstånd inom andra områden där kraven består av ett eller flera AEO-

kriterier, eller för vilka det direkt krävs AEO-status. 

 

Del 4 avsnitt II i dessa riktlinjer innehåller detaljerad information om informationsutbytet 

mellan tullmyndigheten och andra offentliga myndigheter. 

 

 

1.III.6.3. Andra indirekta fördelar 

AEO-processen hjälper de ekonomiska aktörerna att göra en ingående analys av alla processer 

som berör den internationella leveranskedjan. I allmänhet undersöks verksamheterna i alla 

berörda avdelningar under arbetet med AEO-ansökan. I de flesta fall optimeras effektiviteten 

och samverkan mellan dessa tjänster för att öka insynen och synligheten i leveranskedjan. 

Aktörernas investeringar för att stärka sina säkerhets- och skyddsnormer kan ge positiva 

effekter inom följande områden: synlighet och spårbarhet, personalsäkerhet, utveckling av 
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standarder, val av leverantörer och investeringar i dessa, transport- och förmedlingssäkerhet, 

ökad medvetenhet om och kapacitetsuppbyggnad av organisatorisk infrastruktur, samverkan 

mellan parter i leveranskedjan, aktiva teknikinvesteringar och efterlevnad av säkerhetskrav. 

Några exempel på indirekta fördelar som kan bli en följd av sådana positiva effekter är 

 

– färre stölder och mindre svinn, 

– färre försenade sändningar, 

– bättre planering, 

– bättre kundservice, 

– ökad kundlojalitet, 

– bättre lagerhantering, 

– starkare engagemang hos anställda, 

– färre säkerhets- och skyddsrelaterade tillbud, 

– minskade kostnader för leverantörsinspektioner och ökat samarbete, 

– minskad brottslighet och vandalisering, 

– förbättrad säkerhet och kommunikation mellan parter i leveranskedjan. 

 

I den följande tabellen sammanfattas de olika möjliga fördelarna:  

 

Fördel AEOC-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

Referens 

Lättare att få tillstånd att använda 

tullförenklingar 
X 

 
Art. 38.5 UCC 

Färre fysiska och 

dokumentbaserade kontroller 

– relaterade till säkerhet och skydd 

– relaterade till annan 

tullagstiftning 

 

 

 

X 

X 
Art. 24.1 UCC DA 

Art. 38.6 UCC 

Förhandsunderrättelse om deras 

sändningar väljs ut för fysisk 

kontroll (relaterat till säkerhet och 

skydd) 

 
X 

Art. 24.2 UCC DA 

Art. 38.6 UCC 

Förhandsunderrättelse om deras 

sändningar väljs ut för 

tullkontroller  

– relaterade till säkerhet och skydd 

– relaterade till annan 

tullagstiftning 

 

 

X 

X 
Art. 24.3 UCC DA 

Art. 38.6 UCC 

Om deras sändningar väljs ut för 

kontroll behandlas de med prioritet 
X X 

Art. 24.4 UCC DA 

Art. 38.6 UCC 

De kan lämna önskemål om att 

tullkontroller ska utföras på en viss 

plats 

X X 
Art. 24.4 UCC DA 

Art. 38.6 UCC 
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Indirekta fördelar X X 
 

Ömsesidigt erkännande med 

tredjeländer  
X 

Avtal om 

ömsesidigt 

erkännande 

Art. 38.7 UCC 

 

 

Avsnitt IV – Samarbete mellan tullmyndigheten och andra offentliga myndigheter 

Samarbete med andra behöriga myndigheter och anpassning av program har lyfts fram och 

erkänts som en avgörande del i vidareutvecklingen av ett hållbart AEO-program. Syftet är att 

garantera säkerheten i den globala leveranskedjan och undvika dubbelarbete och dubbla 

kostnader för myndigheter och ekonomiska aktörer. 

Det har funnits med redan från början på internationell nivå i WCO SAFE och i EU-

lagstiftningen. 

 

På EU-nivå har arbetet påbörjats inom flera områden (t.ex. luftfartssäkerhet, sjöfart, 

exportkontroll) för att kartlägga synergieffekter och undvika dubbla administrativa bördor. 

 

EU:s strategi och handlingsplan för riskhantering på tullområdet och framför allt införandet 

av ett särskilt mål för samarbete och informationsutbyte mellan tullmyndigheter och andra 

myndigheter spelade en avgörande roll inom detta område. 

 

 

Dessutom finns det ett antal certifikat och tillstånd inom andra områden där kraven består av 

ett eller flera AEO-kriterier, eller för vilka det direkt krävs AEO-status. 

 

 Lagstiftning om civil luftfart
7
 

Om en innehavare av ett AEOS-tillstånd ansöker om status som säkerhetsgodkänd speditör 

(RA) eller känd avsändare (KC) anses de respektive säkerhetskraven vara uppfyllda i den mån 

som kriterierna för utfärdande av AEO-status är identiska med eller motsvarar kriterierna för 

RA- eller KC-status. Samma princip gäller även vice versa. 

 

När det gäller kontoavsändare (AC) behöver innehavare av AEOS-tillstånd inte underteckna 

åtagandeförklaringen ”kontoavsändare” utan erkänns som kontoavsändare av den 

säkerhetsgodkända speditören, förutsatt att alla andra krav för luftfartssäkerhet som fastställs i 

unionslagstiftningen är uppfyllda. 

 

 Godkänd ekonomisk aktör (APEO)
8
 

 

                                                 
7 Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/1998. 
8
 Kommissionens förordning (EG) nr 1010/2009 av den 22 oktober 2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets 

förordning (EG) nr 1005/2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och 

undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske. 
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Ekonomiska aktörer som hanterar fiskeriprodukter och fångstintyg kan ansöka om APEO-

status. Ekonomiska aktörer med APEO-status bör ha rätt att använda förenklade förfaranden 

för import av fiskeriprodukter till EU. 

 

För att beviljas APEO-status måste man ha AEO-status enligt gällande förordningar. Om den 

som ansöker om APEO-status dessutom har ett AEOS-tillstånd förenklas 

ansökningsförfarandet. 

 

 Andra 

Säkerhet och skydd får allt större betydelse och blir allt viktigare för olika intressenter. AEO-

statusen är ett av de största säkerhetsinitiativen i världen och uppmärksammas i allt högre 

grad. 

 

 

Samtidigt underlättar certifikat och tillstånd som har beviljats av tullmyndigheter eller andra 

offentliga myndigheter tillståndsförfarandet. 

 

 

Se även del 3.III.4.2. Certifikat/tillstånd som utfärdats av tullmyndigheter eller andra 

statliga myndigheter 

 

 

Avsnitt V – Ömsesidigt erkännande 

Under flera år hade WCO och tullmyndigheterna som målsättning att stärka säkerheten i de 

internationella leveranskedjorna och samtidigt underlätta mer för säkra och tillförlitliga 

ekonomiska aktörer. WCO SAFE-ramverket för standarder för att säkra och underlätta 

världshandeln uppmuntrar tullmyndigheterna att komma överens om ömsesidigt erkännande 

av godkända ekonomiska aktörer och säkerhetsåtgärder. 

Ett stärkt samarbete mellan handelspartner i fråga om säkerhet och underlättande av handel 

har spelat en viktig roll i EU. Ömsesidigt erkännande av AEO-status är avgörande för att 

stärka och underlätta säkerhet i hela leveranskedjan och skapa fler fördelar för aktörerna. 

Ömsesidigt erkännande innebär att en tullmyndighet i ett land 

 erkänner ett AEO-tillstånd som har utfärdats inom ramen för det andra programmet och 

 

 går med på att ge avsevärda, jämförbara och, när så är möjligt, ömsesidiga 

fördelar/lättnader för de ömsesidigt erkända godkända ekonomiska aktörerna. 

 

Fördelarna med ömsesidigt erkännande är bl.a. följande: 

 Färre kontroller – Statusen för deltagaren i handelspartnerskapsprogrammet erkänns av 

båda programmen och används som en riskbedömningsfaktor i de automatiska 

identifieringssystemen. 

 

 Riskhantering – Tullmyndigheten kan identifiera tillförlitliga näringsidkare och inrikta 

sina kontroller på sändningar från okända/otillförlitliga näringsidkare. 
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Du hittar detaljerad information om ömsesidigt erkännande och dess genomförande i del 6 i 

dessa riktlinjer.  
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Avsnitt VI – AEO-logotypen 

Godkända ekonomiska aktörer har rätt att använda AEO-logotypen:  

    

AEO-logotypen är upphovsrättsskyddad av EU. 

Logotypen lämnas ut av den utfärdande tullmyndigheten och får inte laddas ned fritt. Den 

utfärdande tullmyndigheten bör lämna ut den tillsammans med tydliga instruktioner om hur 

och när den ska användas. 

AEO-logotypen får användas på följande villkor: 

– Rätten att använda logotypen beviljas på villkor att det finns ett giltigt AEO-tillstånd. 

– Endast innehavaren av ett AEO-tillstånd får använda logotypen. 

– Den godkända ekonomiska aktören måste upphöra att använda logotypen omedelbart om 

AEO-statusen tillfälligt dras in eller återkallas. 

 

Varje form av missbruk kommer att beivras enligt EU-lagstiftningen.   
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DEL 2, AEO-kriterier 

Avsnitt I – Efterlevnad av tullagstiftningen och skattereglerna, inbegripet att den 

sökande inte får vara dömd för allvarliga brott som rör hans eller hennes ekonomiska 

verksamhet. 

 

2.I.1. Allmänt 

Enligt artikel 39 a i unionens tullkodex krävs frånvaro av alla former av allvarliga 

överträdelser eller upprepade överträdelser av tullagstiftningen och skattereglerna, inbegripet 

att den sökande inte får vara dömd för allvarliga brott som rör hans eller hennes ekonomiska 

verksamhet. Dessutom anses detta kriterium vara uppfyllt enligt artikel 24 i 

genomförandeförordningen om det inte har förekommit eller upprepats några allvarliga 

överträdelser av tullagstiftningen och skattereglerna under de senaste tre åren och den 

sökande inte har dömts för allvarliga brott som rör hans eller hennes ekonomiska verksamhet. 

I artikel 24 i genomförandeförordningen görs det skillnad mellan fysiska personer och andra 

personer i det här avseendet: 

 

När den sökande är en fysisk person ska ovannämnda villkor uppfyllas av 

(a) den sökande och, 

(b) i tillämpliga fall, den anställde som har hand om den sökandes tullfrågor. 

 

När den sökande inte är en fysisk person ska ovannämnda villkor uppfyllas av 

(a) den sökande och 

(b) den person som leder den sökandes verksamhet eller utövar kontroll över dess ledning, 

och 

(c) den anställde som har hand om den sökandes tullfrågor. 

 

I artikel 5.2 i unionens tullkodex finns en definition av tullagstiftning. Beskattningsregler bör 

tolkas i bredare bemärkelse, inte bara som de skatter som gäller import och export av varor 

(t.ex. moms, bolagsskatt, punktskatter osv.). Å andra sidan bör beskattningsregler begränsas 

till de skatter som har direkt anknytning till den sökandes ekonomiska verksamhet. 

Den dokumenterade efterlevnaden av tullagstiftningen och skattereglerna får anses vara 

tillfredsställande om den tullmyndighet som är behörig att fatta beslut bedömer att en 

överträdelse är av mindre vikt sett till antalet relaterade transaktioner eller transaktionernas 

storlek och inte har några tvivel om den sökandes goda tro. 

Om den person som utövar kontroll över det sökande företaget är etablerad eller bosatt i ett 

tredjeland, eller om den sökande har varit etablerad i mindre än tre år, ska tullmyndigheterna 

bedöma dennes efterlevnad av tullbestämmelserna på grundval av tillgänglig bokföring och 

tillgängliga uppgifter. 

 

Det rekommenderas att följande specifika omständigheter beaktas vid den bedömning av 

överträdelsen som görs av de behöriga tullmyndigheterna i EU: 

- Bedömningen av efterlevnaden bör täcka alla tullverksamheter hos den sökande, 

inklusive alla gällande beskattningsdelar. Den bör också ta hänsyn till att den sökande 
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inte får vara dömd för allvarliga brott som rör hans eller hennes ekonomiska 

verksamhet. 

- Begreppet överträdelse ska inte enbart omfatta de handlingar som tullmyndigheterna 

upptäcker vid de kontroller som utförs när varor förs in i gemenskapens tullområde 

eller som hänförs till ett tullförfarande. Eventuella överträdelser av tullagstiftningen, 

skattereglerna eller den straffrättsliga lagstiftningen som upptäckts vid en kontroll 

efter klareringen ska också beaktas och bedömas samt eventuella överträdelser som 

kan upptäckas vid användning av andra tillstånd eller andra informationskällor som 

tullmyndigheterna har tillgång till. 

- Överträdelser av speditörer, tullombud eller andra tredje parter som agerar på den 

sökandes vägnar ska också beaktas. Den sökande bör lägga fram bevis för att lämpliga 

åtgärder har vidtagits för att se till att personer som agerar på den sökandes vägnar 

följer bestämmelserna. Den sökande bör också ge tydliga instruktioner till dessa 

parter, övervaka och kontrollera att deklarationerna är korrekta samt vidta 

korrigerande åtgärder när fel har begåtts. 

- Underlåtelser att följa annan nationell lagstiftning än tull- eller skattelagstiftningen av 

den sökande i olika medlemsstater ska inte ignoreras, även om dessa underlåtelser i 

detta fall bör beaktas med hänsyn till aktörens goda tro och betydelsen för aktörens 

tullverksamheter. 

- När påföljder för en viss överträdelse ses över av den behöriga myndigheten efter en 

överklagan eller granskning bör myndighetens bedömning av överträdelsens 

svårighetsgrad baseras på det reviderade beslutet. När påföljden för en överträdelse 

upphävs fullständigt av den behöriga myndigheten ska överträdelsen inte anses ha ägt 

rum. 

 

 

Innan ett beslut fattas om att kriteriet för dokumenterad efterlevnad har uppfyllts 

måste det göras en jämförelse mellan det fullständiga antalet överträdelser som den 

sökande har gjort och det fullständiga antalet tulltransaktioner som den sökande har 

genomfört under samma tidsperiod, för att fastställa det korrekta förhållandet. I det här 

sammanhanget ska de olika typerna av verksamhet beaktas i termer av den sökandes 

tulldeklarationers och tulltransaktioners antal och volymer.  

 

2.I.2. Överträdelser av mindre vikt 

Överträdelser av mindre vikt är handlingar som, även när det skett en faktisk överträdelse av 

någon aspekt av tullagstiftningen och skattebestämmelserna, inte är tillräckligt allvarliga för 

att betraktas som en riskindikator med avseende på internationell rörlighet för varor, 

säkerhetsfrågor eller indrivningsbara tullskulder. 

 

För att fastställa vad som kan betraktas som överträdelser av mindre vikt är den första 

riktlinjen som ska följas att alla fall är olika och måste behandlas utifrån sina egna meriter 

med hänsyn till den berörda aktörens bakgrund och storlek. Om ett beslut fattas om att 

överträdelsen kan betraktas som av mindre vikt måste aktören lägga fram bevis för planerade 

åtgärder som ska vidtas för att minska antalet fel i dennes tulltransaktioner. 

 

Följande vägledande checklista kan hjälpa tullmyndigheter som ska bedöma om en 

överträdelse bör anses vara av mindre vikt: 

- Det får inte röra sig om avsiktligt bedrägeri. 
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- Överträdelser bör beaktas kumulativt, men ställas i relation till den sammanlagda 

volymen av transaktioner. 

- Fastställa huruvida överträdelsen var en isolerad eller enstaka händelse som kan 

tillskrivas en enda person i företagets allmänna organisation. 

- Överträdelsens sammanhang bör alltid beaktas. 

- Den sökandes interna kontrollsystem bör fungera och det bör beaktas om 

överträdelserna har upptäckts av sökanden själv till följd av de egna interna 

kontrollerna och om de anmäldes direkt till tullmyndigheterna. 

- Om den sökande har vidtagit omedelbara åtgärder för att korrigera eller undvika dessa 

händelser i framtiden. 

- Överträdelsens art – tullmyndigheterna bör ta hänsyn till vilken typ och omfattning av 

överträdelse det gäller. Vissa fel kan anses vara ”av mindre vikt” eftersom de inte 

påverkar beloppet för de tullar som ska betalas, till exempel på grund av felaktig 

klassificering mellan två råvaror med samma tullsatser där det inte finns någon 

skillnad mellan de andra bestämmelser som gäller för dessa råvaror (t.ex. förbud och 

restriktioner). Andra överträdelser kan påverka den tull som ska betalas, men 

skillnaden betraktas inte som betydande med hänsyn till antalet och volymen 

deklarationer från den sökande.  

 

Om utvärderingen leder till att överträdelserna anses vara av mindre vikt bör efterlevnaden 

anses vara tillfredsställande. 

 

Mot bakgrund av ovanstående och förutsatt att det i varje enskilt analyserat fall inte finns 

några andra omständigheter att beakta, kan följande överträdelser användas som exempel på 

överträdelser av mindre vikt: 

- Försummelser som inte anses ha någon avgörande inverkan på utförandet av ett 

tullförfarande enligt artikel 5.6 i unionens tullkodex. 

- Mindre underlåtelse att respektera den maximala period som varor får ha status som 

varor i tillfällig lagring eller några andra tidsfrister för varor under något 

tullsuspensionsförfarande, det vill säga aktiv förädling eller tillfällig införsel, så länge 

detta inte påverkar den korrekta bedömningen av den indrivningsbara tullskulden. 

- Isolerade, icke återkommande, fel som begås av aktören när denne fyller i de uppgifter 

som ingår i de ingivna tulldeklarationerna, förutsatt att dessa fel inte lett till en felaktig 

bedömning av den indrivningsbara tullskulden. 

 

När det gäller överträdelser av mindre vikt i fråga om skatteregler ska den definition som har 

fastställts av den behöriga skattemyndigheten beaktas. 

  

2.I.3. Upprepade överträdelser 

När det gäller överträdelser som ursprungligen kunde betraktas som mindre eller av mindre 

vikt, bör tullmyndigheterna fastställa om identiska överträdelser har skett upprepade gånger. I 

så fall bör tullmyndigheterna undersöka om upprepningen beror på agerandet hos en eller 

flera specifika personer i den sökandes företag, eller om den beror på strukturella svagheter i 

den sökandes system. Tullmyndigheterna bör också kontrollera om den typen av överträdelse 

fortsätter att förekomma eller om den sökande har identifierat och åtgärdat orsaken till 

överträdelsen, så att den inte kommer att inträffa igen. Om överträdelsen däremot upprepas 

vid olika tidpunkter kan detta tyda på att företaget har en bristande intern styrning när det 

gäller att vidta åtgärder för att förhindra att sådana överträdelser upprepas. 
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När det gäller upprepade överträdelser i fråga om skatteregler ska den definition som har 

fastställts av den behöriga skattemyndigheten beaktas. 

 

 

2.I.4. Allvarliga överträdelser 

Följande faktorer bör beaktas vid behandlingen av allvarliga överträdelser:  

a) Avsiktliga handlingar   

Avsiktligt uppsåt eller bedrägeri, dvs. handlingar som bevisligen har utförts med full 

kännedom och med fullt uppsåt av den sökande, den person som leder den sökandes 

verksamhet eller utövar kontroll över dess ledning eller den person som har hand om 

den sökandes tullfrågor bör betraktas som allvarligare än om överträdelsen har gjorts 

under andra omständigheter, även om felet skulle kunna anses vara ”av mindre vikt”. 

 

b) Överträdelsens art   

När en överträdelse är av ett sådant slag att den kan betraktas som en allvarlig 

överträdelse av tullagstiftningen och det krävs en betydande påföljd eller att det inleds 

ett straffrättsligt förfarande. 

 

c) Uppenbar vårdslöshet   

EU-domstolen
9
 har angett följande tre faktorer som bör beaktas i bedömningen av om 

ett företag har gjort sig skyldigt till uppenbar vårdslöshet: tullagstiftningens 

komplexitet, den omsorg som företaget har visat och deras erfarenhet. Om 

tullmyndigheterna har konstaterat att företaget har visat uppenbar vårdslöshet kan 

detta vara en indikation på att överträdelsen kan vara allvarlig. 

 

d) Allvarlig riskindikator i fråga om säkerhet och skydd eller tullregler, skatteregler samt 

brott som rör ekonomisk verksamhet  

Överträdelser kan också betraktas som allvarliga om de, även om den sökande inte har 

bedrägliga avsikter, är så stora att de kan anses vara en allvarlig riskindikator när det 

gäller säkerhet och skydd eller tullregler, skatteregler och brott som rör den 

ekonomiska verksamheten. 

 

Mot bakgrund av ovanstående och förutsatt att det i varje enskilt analyserat fall inte finns 

några andra omständigheter som bör beaktas, kan följande överträdelser användas som 

exempel på allvarliga överträdelser: 

 

 Tullagstiftning 

- Smuggling. 

- Bedrägeri, t.ex. i form av avsiktlig felklassificering, undervärdering och 

övervärdering eller falsk ursprungsdeklaration för att undvika tullavgifter. 

- Överträdelser i samband med immateriella rättigheter. 

- Bedrägeri i fråga om antidumpningsregler. 

- Överträdelser i fråga om förbud och restriktioner. 

- Förfalskning. 

- Varje annan överträdelse som berör tullkrav. 

                                                 
9
 EU-domstolens rättspraxis om uppenbar vårdslöshet: Domstolens dom av den 11 november 1999, Söhl & 

Söhlke/Hauptzollamt Bremen, C-48/98, ECLI:EU:C:1999:548. 
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 Skatteregler 

- Skattebedrägeri. 

- Skatteundandragande. 

- Brott som rör punktskatt, t.ex. olaglig tillverkning eller raffinering av mineralolja 

och subtraktion. 

- Momsbedrägeri, inklusive varors rörlighet inom unionen. 

 

 Allvarliga brott som rör den sökandes ekonomiska verksamhet 

- Konkursbedrägeri (insolvens). 

- Varje överträdelse av hälsobestämmelser, t.ex. utsläppande på marknaden av 

osäkra produkter. 

- Varje överträdelse av miljölagstiftning, t.ex. olaglig förflyttning av farligt avfall 

över gränserna. 

- Bedrägeri som rör reglerna för dubbla användningsområden. 

- Deltagande i en kriminell organisation. 

- Mutor och korruption. 

- Bedrägeri. 

- It-brottslighet. 

- Penningtvätt. 

- Direkt eller indirekt deltagande i terroristverksamhet (t.ex. genom att idka 

näringsverksamhet eller bedriva annan verksamhet som främjar eller bistår 

internationellt erkända terroristgrupper). 

- Direkt eller indirekt deltagande i att främja eller bistå olaglig invandring till EU. 

 

 

Avsnitt II – Tillfredsställande system för affärsbokföring och, i tillämpliga fall, 

bokföring av transporter, vilket möjliggör lämpliga tullkontroller 

 

2.II.1. Allmänt 

För att tullmyndigheten ska kunna fastställa att den sökande har en hög grad av kontroll över 

sina transaktioner och varuflödet genom ett system för affärsbokföring och, vid behov, 

bokföring av transporter, som möjliggör lämpliga tullkontroller, ska den sökande uppfylla alla 

de krav som anges i artikel 25 i genomförandeförordningen. 

Följande allmänna överväganden bör beaktas vid kontrollen av detta kriterium:  

 

- Kriteriet bör kontrolleras för alla tullrelaterade verksamheter som bedrivs av den sökande. 

- Tullmyndigheterna bör använda all tillgänglig information och kunskap om eventuella 

tillstånd som den sökande redan har beviljats. Det bör i allmänhet inte finnas något behov 

av att kontrollera denna del av verksamheten på nytt, om den senaste granskningen 

gjordes nyligen och det inte har skett några förändringar sedan dess. Man måste dock 

förvissa sig om att alla olika aspekter/villkor verkligen ingick i den föregående 

granskningen. 

- Det rekommenderas att del av kontrollen görs på plats under ett besök hos företaget. 

- När granskningen utförs i den sökandes anläggning finns det flera avgörande faktorer att 

ta hänsyn till:   

– Kontroll av att uppgifterna i ansökan och andra handlingar är korrekta och att de 

rutiner/förfaranden som beskrivs av den sökande har dokumenterats och tillämpas i 
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praktiken.   

– Utförande av transaktionstester för att se till att det finns en verifieringskedja i 

redovisningen.   

– Kontroll av att det it-system som används har ett rimligt skydd mot intrång, 

manipulering och även att historiska händelser loggas i systemet så att ändringar kan 

övervakas vid behov. 

 

När det gäller kontrollen av de särskilda krav som anges i artikel 25.1 i 

genomförandeförordningen måste tullmyndigheterna alltid ta hänsyn till aktörens särskilda 

egenskaper/verksamhet och storlek, men man måste också alltid ta hänsyn till ett antal 

gemensamma överväganden: 

 

2.II.2 Tillfredsställande system för att hantera affärsbokföring och bokföring av 

transporter 

a) Enligt artikel 25.1 a i genomförandeförordningen krävs att den sökande ska ha ett 

bokföringssystem som är förenligt med de allmänt erkända redovisningsprinciper som 

tillämpas i den medlemsstat där bokföringen förs, medger revisionsbaserade tullkontroller 

och upprätthåller en registrering av data som tillhandahåller en verifieringskedja från den 

tidpunkt då data förs in i en fil. 

 

När det gäller redovisning handlar verifieringskedjan om att varje redovisningspost ska 

korshänvisas till sin källa för att göra det lättare att kontrollera att den är korrekt. I en 

fullständig verifieringskedja spåras en operativ verksamhets hela livscykel, dvs. i detta fall 

sändningsflödet, varor och produkter som anländer, bearbetas och lämnar företagets 

anläggning. Många företag och organisationer kräver av säkerhetsskäl att det ska finnas en 

verifieringskedja i deras automatiserade system. Det är viktigt att kombinera de kontroller 

som görs i affärssystemet med de säkerhets- och skyddsrelaterade kontrollerna. När det gäller 

säkerhet och skydd är det viktigt att uppgifterna i affärssystemet i lämpliga fall avspeglar den 

fysiska rörligheten för sändningar, varor och produkter och detta bör ingå i verifieringen. Det 

är också viktigt att uppgifterna i affärssystemet när så är lämpligt avspeglar flödet av 

sändningar, varor och produkter och de säkerhets- och skyddsrelaterade åtgärder som 

vidtagits i olika led i den internationella leveranskedjan där den godkända ekonomiska 

aktören är involverad. Transaktionstester bör avspegla båda dessa frågor när de har utförts och 

också säkerställa att företaget alltid följer de angivna rutinerna. Verifieringskedjan innebär att 

det finns en historisk registrering av uppgifterna som gör att användaren kan spåra en uppgift 

från det att den förs in i datasystemet fram till dess att den tas bort.  

 

b) Enligt artikel 25.1 b i genomförandeförordningen krävs att den sökandes bokföring för 

tulländamål är integrerad i dennas bokföringssystem eller möjliggör dubbelkontroller med 

den information som finns i bokföringssystemet. 

Vissa ekonomiska aktörer använder ett affärssystem (Enterprise Resource Planning, ERP) för 

att kartlägga sina grundläggande affärsprocesser. Bokföringen för tulländamål kan integreras 

eller länkas elektroniskt i affärssystemet. 

Man måste inte – särskilt inte små och medelstora företag – använda ett enda integrerat 

system. Däremot måste det gå att göra dubbelkontroller mellan bokföringen för tulländamål 

och bokföringssystemet. Detta kan man göra med en automatiserad länk, ett gränssnitt eller 

med korshänvisningar i båda systemen eller i dokumentationen. 
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c) Enligt artikel 25.1 c i genomförandeförordningen krävs att den sökande ger 

tullmyndigheterna fysiskt tillträde till sitt bokföringssystem och, i tillämpliga fall, sin affärs- 

och transportbokföring. 

Se punkt d nedan. 

 

d) Enligt artikel 25.1 d i genomförandeförordningen krävs att den sökande ger 

tullmyndigheterna elektroniskt tillträde till sitt bokföringssystem och, i tillämpliga fall, sin 

affärs- och transportbokföring, när dessa system eller denna bokföring förs elektroniskt. 

 

Tillträde till ett företags bokföring innebär att det ska vara möjligt att hämta nödvändig 

information, oavsett var uppgifterna lagras fysiskt. Nödvändig information är bl.a. företagets 

bokföring och annan relevant information som krävs för att utföra en revision. Tillträde kan 

ges på olika sätt: 

– Pappersbaserat: den nödvändiga informationen lämnas på papperskopior. Den 

pappersbaserade lösningen är lämplig när mängden nödvändig information är begränsad. 

Detta kan till exempel vara lämpligt när årsredovisningen kontrolleras. 

– Bärbara lagringsenheter: en kopia av den nödvändiga informationen lämnas på en cd-

romskiva eller liknande. Detta kan vara lämpligt när det handlar om en större mängd 

information och det finns ett behov av databehandling. 

– Åtkomst online: Genom företagets datorsystem vid besök på plats, med elektroniska 

kanaler för utbyte av data, även via internet. 

 

Oavsett på vilket sätt tillträde ges till uppgifterna bör tullmyndigheterna ha möjlighet att 

undersöka och analysera data (t.ex. kunna arbeta med uppgifterna). Det är också viktigt att de 

uppgifter som lämnas alltid är uppdaterade. 

 

För detta specifika villkor ska små och medelstora företags egenskaper beaktas. Även om alla 

sökande som ansöker om AEO-status till exempel måste visa att de har ett bra 

bokföringssystem som underlättar revisionsbaserade tullkontroller, kan detta krav uppfyllas 

på olika sätt. För en stor sökande kan det vara nödvändigt att ha ett integrerat elektroniskt 

bokföringssystem som direkt underlättar tullmyndigheternas granskning, medan det för ett 

litet eller medelstort företag kan vara tillräckligt med ett förenklat och pappersbaserat 

bokföringssystem, om det tillåter tullmyndigheten att göra de kontroller som krävs. 

 

e) Enligt artikel 25.1 e i genomförandeförordningen krävs att den sökandes logistiksystem 

identifierar varor som unions- eller icke-unionsvaror och, vid behov, varornas 

förvaringsplats. 

 

Det måste göras en bedömning av hur man skiljer mellan de icke-unionsvaror som omfattas 

av tullkontroller och unionsvarorna. Enligt artikel 25.2 i genomförandeförordningen är 

innehavare av AEOS-tillstånd undantagna från detta villkor. Anledningen till detta är att det 

inte görs någon åtskillnad mellan unionsvaror och icke-unionsvaror i de säkerhets- och 

skyddsrelaterade bestämmelserna. Säkerhetskraven gäller för alla varor som förs in i eller ut 

ur unionens tullområde oavsett vilken status de har. 

 

När det gäller små och medelstora företag kan detta villkor anses vara uppfyllt på ett 

tillfredsställande sätt om det går att skilja mellan unionsvaror och icke-unionsvaror genom ett 

enkelt elektroniskt register eller pappersregister, förutsatt att de hanteras och skyddas på ett 

säkert sätt. 
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f) Enligt artikel 25.1 f i genomförandeförordningen krävs att den sökande har en 

administrativ organisation som motsvarar verksamhetens typ och omfattning, är lämplig för 

att hantera varuflödet och har interna kontroller som kan förebygga, upptäcka och korrigera 

fel och förebygga och upptäcka olagliga eller oegentliga transaktioner. 

 

Här måste man ta hänsyn till att det inte finns några standardregler för administrativa 

organisationer. Huvudsaken är att den sökande kan bevisa att den administrativa 

organisationen är lämplig med hänsyn till den sökandes affärsmodell för att hantera varuflödet 

och att det finns ett tillfredsställande system för interna kontroller. Därför är det inte lämpligt 

att använda kvantitativa tröskelvärden som till exempel lägsta antal anställda. 

Det förväntas dock att det finns skriftliga förfaranden och arbetsinstruktioner med en tydlig 

beskrivning av processerna, kompetensen och representationen vid frånvaro och att dessa 

tillämpas korrekt. För mikroföretag och små företag kan dessa förväntningar också uppfyllas 

genom andra lämpliga åtgärder som ska visas för den utfärdande tullmyndigheten. 

 

Interna kontrollförfaranden påverkar inte bara den vardagliga funktionen hos den avdelning 

som ansvarar för de transaktioner som omfattas av tullagstiftningen utan även alla de tjänster 

som deltar i styrningen av de verksamheter som berör den internationella leveranskedja som 

den sökande deltar i. Det finns en mängd olika exempel på intern kontroll, från en enkel 

”tvåmannaregel” till komplexa elektroniska sannolikhetskontroller. 

  

Varje oriktighet i förvaltningen som omfattar tullöverträdelser kan vara ett tecken på att det 

interna kontrollsystemet inte fungerar effektivt. Därför måste varje tullöverträdelse granskas 

även med hänsyn till detta villkor, så att det går att vidta åtgärder för att förbättra det interna 

kontrollsystemet och undvika att överträdelsen upprepas. 

 

 

g) Enligt artikel 25.1 g i genomförandeförordningen krävs att den sökande i tillämpliga fall 

har tillfredsställande rutiner för hantering av licenser och tillstånd som beviljats i enlighet 

med handelspolitiska åtgärder eller för handel med jordbruksprodukter. 

 

Det är viktigt att i förväg fastställa om den sökande handlar med varor som omfattas av 

handelslicenser (t.ex. inom textilsektorn) med utgångspunkt i de uppgifter som lämnas i 

egenbedömningsformuläret och annan information som tullmyndigheterna har tillgång till. 

Om så är fallet bör det finnas lämpliga rutiner och förfaranden för att administrera licenserna 

för import och/eller export av varor. Vid behov ska tillämpningen av dessa rutiner och 

förfaranden i praktiken kontrolleras på plats. 

 

När det gäller handel med specifika varor som omfattas av licenser utfärdade av andra 

behöriga myndigheter bör tullmyndigheterna rådgöra med dem om eventuell 

återkoppling/bakgrundsinformation om den sökande. 

 

     

h) Enligt artikel 25.1 h i genomförandeförordningen krävs att den sökande har 

tillfredsställande rutiner för arkivering av bokföring och uppgifter, och för skydd mot 

informationsförluster. 

 

Förfarandena för att arkivera och hämta den sökandes uppgifter och information måste 

bedömas, även i fråga om på vilken typ av media och i vilket program som uppgifterna lagras 

och huruvida uppgifterna komprimeras och i så fall i vilket skede. Om en tredje part används 
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måste de berörda arrangemangen vara tydliga, särskilt när det gäller frekvensen och platsen 

för eventuell säkerhetskopiering och arkiverad information. En viktig aspekt på detta villkor 

handlar om risken för att relevant information förstörs eller går förlorad. Därför bör det 

kontrolleras om det finns en säkerhetsplan som omfattar åtgärder som ska vidtas vid 

incidenter och om planen uppdateras regelbundet. Eventuella säkerhetskopieringsrutiner när 

datorsystem inte fungerar bör kontrolleras. 

 

 

i) Enligt artikel 25.1 i i genomförandeförordningen krävs att den sökande ser till att berörda 

anställda har instruerats att informera tullmyndigheterna när problem med regelefterlevnad 

upptäcks och har inrättat rutiner för att informera tullmyndigheterna om sådana problem. 

 

Den sökande bör ha förfaranden för att informera tullmyndigheten när det uppstår problem 

med att följa tullbestämmelserna och även ha en utsedd kontaktperson som är ansvarig för att 

informera tullmyndigheterna. Det bör utfärdas formella instruktioner för de anställda som 

arbetar med leveranskedjan för att förhindra eventuella problem med efterlevnaden av 

tullkraven. Alla upptäckta problem bör rapporteras till den eller de utsedda ansvariga 

personerna och/eller deras ersättare. 

 

Här underlättar det om kontaktuppgifterna för den utsedda personen finns klart synliga för den 

personal som hanterar varorna och för dem som hanterar den åtföljande informationen (t.ex. 

uppsatt på en anslagstavla och/eller bredvid telefonen). 

 

För att visa vilken typ av uppgifter som den ekonomiska aktören ska rapportera finns en lista 

med exempel i bilaga 4 till dessa riktlinjer. 

 

j) Enligt artikel 25.1 j i genomförandeförordningen krävs att den sökande har lämpliga 

säkerhetsåtgärder för att skydda sitt datorsystem mot obehörigt intrång och säkra sin 

dokumentation. 

Det måste finnas förfaranden för att skydda datorsystemet mot intrång och för att skydda data. 

Förfarandena kan handla om hur den sökande kontrollerar åtkomst till datorsystem genom 

användning av lösenord, skyddar mot intrång genom t.ex. brandväggar och virusskydd samt 

hur den sökande arkiverar handlingar och ser till att de lagras på ett säkert sätt. 

Säkerhetsåtgärderna bör inte enbart omfatta den maskinvara som den sökande har i sina 

lokaler utan även mobila enheter som ger åtkomst till den sökandes data (t.ex. 

hårddiskkryptering för bärbara datorer, lösenord för smarta telefoner). 

  

Persondatorer bör låsas automatiskt efter en kort stunds inaktivitet. Dessutom bör datorer ha 

ett virusprogram som uppdateras regelbundet och en installerad brandvägg. Datorns 

konfigurering bör hanteras centralt. 

 

Servrar bör vara placerade i låsta rum med kontrollerad begränsad åtkomst för relevant 

personal. 

 

 

k) Enligt artikel 25.1 k i genomförandeförordningen krävs att den sökande i tillämpliga fall 

har tillfredsställande rutiner för hantering av import- och exportlicenser knutna till förbud 

och restriktioner, däribland åtgärder för att skilja varor som omfattas av förbud eller 
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restriktioner från andra varor och åtgärder för att säkerställa efterlevnad av sådana förbud 

och restriktioner. 

 

Hanteringen av import- och/eller exportlicenser som är belagda med förbud och restriktioner 

ingick tidigare i kriteriet för säkerhet och skydd och var därför begränsad till AEOS-statusen 

för att förhindra missbruk och olaglig leverans av varor som är känsliga ur säkerhets- och 

skyddshänseende. 

Den ska ses i nära samband med artikel 25.1 g i genomförandeförordningen. 

 

Detta kan innefatta förfaranden 

 

- för att skilja mellan varor som omfattas av andra krav än skattemässiga och andra 

varor, 

- för att kontrollera om transaktionerna genomförs i enlighet med gällande lagstiftning 

rörande andra aspekter än skattemässiga, 

- i samband med hantering av varor som är belagda med embargo, 

- i samband med hantering av licenser, 

- för andra varor som är föremål för restriktioner, 

- för att identifiera varor som kan ha dubbla användningsområden samt rutiner för att 

hantera dessa. 

 

För det här villkoret är det avgörande att personalen är medveten om vikten av andra krav än 

skattemässiga, korrekt klassificering av varor och av att uppdatera huvuddata. Regelbunden 

utbildning i eller egna studier av lagstiftningens utveckling är obligatorisk för företag som 

hanterar de ovannämnda varorna. 

Dessutom är det mycket viktigt att den ekonomiska aktören i ett tidigt skede kontaktar de 

behöriga nationella myndigheterna för andra krav än skattemässiga om det uppstår några 

frågor. Detta gäller framför allt nystartade företag eller om ekonomiska aktörer utökar sin 

portfölj. 

När tullmyndigheten bedömer det här villkoret bör de samråda med andra berörda behöriga 

myndigheter för att få så mycket information som möjligt om den ekonomiska aktörens 

processer. 

 

 

Avsnitt III – Erkänd ekonomisk solvens 

2.III.1. Allmänt 

Som anges i artikel 39 c i unionens tullkodex måste en ekonomisk aktör bevisa att han eller 

hon har en god ekonomisk ställning som innebär att han eller hon kan fullfölja sina åtaganden, 

med vederbörlig hänsyn tagen till den aktuella affärsverksamhetens särdrag. Artikel 26 i 

genomförandeförordningen, som innehåller en närmare beskrivning av den utfärdande 

tullmyndighetens förväntningar i fråga om kriteriet i artikel 39 c i unionens tullkodex måste 

läsas med detta i åtanke. 

För att undersöka om den sökande uppfyller kravet i artikel 26 i genomförandeförordningen 

ska tullmyndigheterna ta hänsyn till följande: 

 

a) Den sökande är inte föremål för ett konkursförfarande. 
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b) Under de tre år som föregår inlämningen av ansökan har den sökande fullgjort sina 

ekonomiska skyldigheter avseende betalning av tullar och alla andra skatter eller 

avgifter som tas ut vid eller i samband med import eller export av varor. 

c) På grundval av tillgänglig bokföring och information för de tre år som föregår 

inlämningen av ansökan visar de sökande att de har en tillfredsställande ekonomisk 

ställning för att kunna fullgöra skyldigheter och åtaganden med hänsyn till 

affärsverksamhetens typ och omfattning, däribland att de inte har några negativa 

nettotillgångar, utom om de visas ha täckning. 

 

För sökande som varit etablerade i mindre än tre år ska den ekonomiska solvensen bedömas 

på grundval av tillgänglig bokföring och information.  

 

Observera att begreppet insolvens i dessa riktlinjer inte ska tolkas som liktydigt med 

begreppet konkurs som innebär att ett företag, normalt av en domstol, har förklarats vara 

oförmöget att helt eller delvis betala sina kreditorer. För detta kriterium ligger fokus mer på 

den tekniska betydelsen av insolvens och den eventuella risken för att en ekonomisk aktör inte 

kommer att kunna betala sina skulder på grund av den ekonomiska och finansiella situationen. 

I detta sammanhang bör alla indikationer på att den ekonomiska aktören inte kan, eller inom 

den närmsta framtiden inte kommer att kunna, fullgöra sina finansiella skyldigheter övervägas 

och bedömas noggrant. 

 

2.III.2. Informationskällor 

När solvenskriteriet bedöms är det viktigt att all information beaktas i sin helhet för att man 

ska få en fullständig bild. En indikator bör inte betraktas isolerat och beslut bör fattas utifrån 

den sökandes övergripande ställning, eftersom huvudsyftet är att se till att aktören kommer att 

kunna fortsätta att uppfylla sina skyldigheter efter att ha beviljats AEO-status. 

 

Tullmyndigheterna kan använda sig av flera olika informationskällor för att bedöma detta 

kriterium, t.ex. 

 

- offentliga register över insolvensförfaranden, likvideringar och administrativa 

förfaranden, 

- register över betalning av tullar och alla andra skatter och avgifter som tas ut vid eller i 

samband med import eller export av varor under de senaste tre åren, 

- offentliggjorda årsredovisningar och balansräkningar för den sökande som omfattar de 

senaste tre åren, för att undersöka den sökandes förmåga att betala sina rättsliga 

skulder, 

- förslag till bokslut eller förvaltningsrapporter, särskilt eventuella delårsrapporter och 

det kassaflöde, den balansräkning och de resultatprognoser som senast godkänts av 

styrelsen/partnerna/enmansföretagaren, särskilt om de senast offentliggjorda 

årsredovisningarna inte ger tillräckliga bevis för den nuvarande finansiella ställningen 

eller om den sökande nyligen har inlett sin verksamhet, 

- den sökandes nyttokalkyl om den sökande finansieras genom ett lån från ett 

finansinstitut samt facilitetsavtalet med det institutet, 

- slutsatser från kreditvärderingsinstitut, kreditprövningsföretag eller betyg från en 

relevant offentlig myndighet, 

- tillgänglig finansiell information i t.ex. offentliga register, webbaserade databaser, 

finansiella nyheter osv., 



 

 43 

- annan bevisning som den sökande kan lägga fram, till exempel en garanti från ett 

moderbolag (eller annat koncernföretag) som visar att den sökande är solvent. 

 

2.III.2.1. Den sökande är inte föremål för ett konkursförfarande 

Om den sökande är föremål för ett konkursförfarande eller likvidation är kriteriet för 

ekonomisk solvens enligt definitionen i artikel 39 c i unionens tullkodex och artikel 26.1 i 

genomförandeförordningen inte uppfyllt. 

 

Om den sökande omfattas av någon form av insolvensförfarande måste det göras en mer 

ingående undersökning av huruvida det ovannämnda kriteriet är uppfyllt. Det kan t.ex. handla 

om att en domstol har utsett en tredje person som förvaltare. Information bör samlas in om 

vilka omständigheter som har lett till förfarandet (konjunkturnedgång, bidragsstopp, tillfällig 

och oförutsedd förändring av marknadsutvecklingen), samt om de belopp det är fråga om. 

Beloppen kan jämföras med den sökandes tillgångar, t.ex. omsättningstillgångar (kontanter 

och andra likvida instrument, inklusive kortfristiga fordringar som kan omsättas i pengar inom 

högst ett år), långfristiga tillgångar (fastigheter, anläggningar, utrustning och andra 

kapitaltillgångar, efter avskrivningar), immateriella tillgångar (tillgångar med ett fast värde 

som kanske inte kan realiseras, t.ex. goodwill, patent, upphovsrätt och varumärke) och 

förutbetalda kostnader (utgifter för framtida kostnader och omkostnader, t.ex. försäkringar, 

räntor eller hyra) samt uppskjutna fordringar. 

 

2.III.2.2. Betalning av tullar och alla andra skatter och avgifter som tas ut vid eller i 

samband med import eller export av varor under de senaste tre åren 

Tullmyndigheterna kan fastställa om den sökande har betalat eller varit sen med betalningen 

av tullavgifter/skatter som enligt lag ska betalas till tullmyndigheten under de senaste tre åren. 

Detta utesluter belopp som ännu inte ska betalas enligt lag eller som har överklagats. Om 

belopp har överklagats och tullmyndigheterna tillfälligt har skjutit upp genomförandet av det 

berörda beslutet bör man kontrollera om det har ställts ut någon garanti som täcker 

tullskulden. Om garantin inte har ställts ut enligt kravet i artikel 45.3 i unionens tullkodex bör 

den dokumenterade bedömning som motiverar detta konsulteras. 

 

I allmänhet är kriteriet på bevisad solvens inte uppfyllt om den sökande inte har betalat belopp 

som ska betalas enligt lag. Skälen till den uteblivna eller sena betalningen bör dock 

undersökas för att se om det finns godtagbara förmildrande omständigheter. Exempel på 

sådana förmildrande omständigheter kan vara 

- ett kortvarigt eller enstaka problem med kassaflöde eller likviditet där den sökandes 

övergripande finansiella ställning inte är ifrågasatt, 

- att den sökande gjorde inbetalningen för sent på grund av ett administrativt fel, inte på 

grund av ett bakomliggande solvensproblem, vilket inte bör påverka bedömningen av 

hur de uppfyller detta kriterium. 

Det är möjligt för ett företag att begära betalningsarrangemang enligt artiklarna 111–112 i 

unionens tullkodex. Förekomsten av sådana ansökningar om uppskov bör inte automatiskt 

leda till att den sökande anses vara oförmögen att betala och därför inte beviljas AEO-status.  

Bortsett från eventuella betalningslättnader som beviljats måste de berörda beloppen betalas 

inom de tidsfrister som fastställs i lag. De skyldigheter som fastställs i avdelning III i 

kompletteringsförordningen ska betraktas tillsammans, inte bara i fråga om betalningen i sig 
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utan även i fråga om tidsfristerna för betalningen. Om dessa tidsfrister inte följs bör detta 

beaktas i förhållande till den sökandes övergripande efterlevnad av tullbestämmelserna. 

 

Om företaget har begärt återbetalning av tullar och andra skatter och avgifter i samband med 

import eller export av varor kan den utfärdande tullmyndigheten i förekommande fall 

undersöka bevisen för dessa återbetalningar närmare. 

 

 

2.III.2.3. Den sökande kan bevisa tillräckligt god finansiell ställning för att uppfylla sina 

skyldigheter och åtaganden 

Tullmyndigheterna kan fastställa om den sökande kan betala sina rättsliga skulder till tredje 

parter genom att kontrollera den sökandes fullständiga årsredovisningar för de senaste tre 

åren, med hänsyn till följande: 

- Om årsredovisningen har lämnats in i tid när detta krävs enligt lagstiftningen. Att 

redovisningen inte lämnas in inom de fastställda tidsfristerna är en indikation på att 

företaget kan ha problem med sin bokföring eller ekonomiska svårigheter. Om 

tidsfristerna inte har följts bör tullmyndigheterna undersöka detta närmare för att ta 

reda på skälen till detta. 

- Förbehåll från revisorer eller kommentarer om företagets framtid som en vinstgivande 

affärsverksamhet från t.ex. revisorer eller styrelseledamöter. Om interna eller externa 

revisorer hyser farhågor om ett företags solvens kan de antingen göra förbehåll i 

redovisningen eller lämna reservationer i sina revisionsberättelser. I undantagsfall kan 

även styrelseledamöter lämna sådana kommentarer. I så fall bör tullmyndigheterna 

kontakta revisorn eller styrelseledamoten i fråga för att ta reda på anledningen till 

kommentaren och ta hänsyn till dess betydelse för verksamheten. 

- Eventuella ansvarsförbindelser eller avsättningar. Betydande ansvarsförbindelser ger 

en indikation på den sökandes förmåga att betala framtida skulder. 

- Eventuell ytterligare ekonomisk dokumentation, såsom resultaträkning eller 

kassaflöde, kan användas för att bedöma företagets finansiella ställning. 

- Eventuella kvotanalyser, om sådana finns tillgängliga (t.ex. balanslikviditet 

(omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder), som är ett mått på 

företagets förmåga att uppfylla sina aktuella åtaganden med sina likvida tillgångar). 

- Andra slutsatser från finansiella institut eller forskningsinstitut. 

- Andra indikatorer som kan vara av intresse att bedöma, t.ex. huruvida ett företag har 

varit föremål för större strejker, om ett företag har förlorat stora projekt som det har 

deltagit i eller om ett företag har förlorat stora och viktiga leverantörer.  

 

Om den sökande använder ett särskilt förfarande, som unionstransit eller lagring i tullager i 

allmänhet, bör den sökande redan ha visat att han har tillräckliga finansiella resurser för att 

uppfylla sina skyldigheter enligt dessa förfaranden. Om den sökande t.ex. redan har fått 

tillstånd till nedsättning av den samlade garantin eller befriats från kravet att ställa garanti 

måste tullmyndigheterna beakta detta, eftersom den sökande redan har visat att det finns 

tillräckliga finansiella resurser för att uppfylla alla skyldigheter som kan uppstå under 

användningen av transiteringsförfarandet. I sådana fall och om den sökande inte har några 

andra tullrelaterade verksamheter finns det inget behov för tullmyndigheterna att granska eller 

upprepa kontroller som redan har utförts. 
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2.III.2.4. Den sökande har inga negativa nettotillgångar, utom om de visas ha täckning 

Tullmyndigheten bör undersöka två nyckelindikatorer i årsredovisningarna och 

balansräkningarna för att bedöma kriteriet för bevisad solvens: nettoomsättningstillgångarna 

(omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder) och nettotillgångarna (sammanlagda 

tillgångar minus sammanlagda skulder). 

- Omsättningstillgångar netto är en viktig indikator på om den sökande har 

tillräckligt med kapital tillgängligt för att bedriva sin dagliga verksamhet. 

Tullmyndigheterna bör jämföra omsättningstillgångarna netto mellan de tre 

uppsättningarna räkenskaper för att upptäcka eventuella signifikanta trender under 

de tre åren och undersöka skälen till eventuella förändringar, till exempel om 

omsättningstillgångarna netto ändras från en positiv till en negativ ställning eller 

om omsättningstillgångarna blir allt mer negativa. Detta kan vara en effekt av 

minskad omsättning eller försämrade handelsförhållanden eller ökade kostnader. 

Tullmyndigheterna bör bedöma om detta beror på kortfristiga faktorer eller om 

företagets långsiktiga lönsamhet påverkas. 

- Nettotillgångarna är en viktig indikator på den sökandes långsiktiga lönsamhet och 

förmåga att betala sina skulder. Ett företag förväntas ha positiva nettotillgångar för 

att uppfylla solvenskriteriet. Om nettotillgångarna omfattar stora immateriella 

tillgångar, som goodwill, bör tullmyndigheterna avgöra om dessa immateriella 

tillgångar har något verkligt marknadsvärde. Tullmyndigheterna bör också ta 

hänsyn till verksamhetens egenskaper och livslängd. Under vissa omständigheter 

kan det vara normal praxis för ett företag att ha negativa nettotillgångar, till 

exempel när företag bildas av ett moderbolag för att bedriva forskning och 

utveckling och skulderna finansieras med ett lån från moderbolaget eller ett 

finansinstitut. På liknande sätt kan många företag ofta gå med förlust och ha 

negativa nettotillgångar när de är nystartade och håller på att utveckla sina 

produkter eller bygga upp sin kundbas, innan de börjar få avkastning på sina 

investeringar under efterföljande år. I ett sådant fall behöver negativa 

nettotillgångar inte vara någon tungt vägande indikation på att företaget inte kan 

betala sina skulder. 

 

De senaste förslagen till bokslut eller förvaltningsrapporterna mellan de senaste 

undertecknade årsredovisningarna och dagens datum bör också granskas för att avgöra om det 

har skett några signifikanta förändringar i den sökandes finansiella ställning som kan påverka 

solvensen. 

 

Om det finns några tvivel på detta kan den sökande vidta flera åtgärder för att förbättra sina 

nettotillgångar. Nytt kapital kan till exempel tas in genom en aktieemission. För 

multinationella företag kan negativa nettotillgångar ofta uppstå på grund av transaktioner och 

skulder inom koncernen. I så fall kan skulder ofta täckas genom en garanti från moderbolaget 

(eller ett annat företag inom koncernen). 
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2.III.3. Finansiering genom lån från en annan person eller ett finansinstitut 

Om den sökande finansieras genom ett lån från en annan person eller ett finansinstitut kan 

tullmyndigheterna också begära in en kopia av den sökandes nyttokalkyl och bankens 

lånelöfte, eller motsvarande dokument. Tullmyndigheterna bör jämföra nyttokalkylen 

och/eller lånehandlingarna med den senaste likviditetsrapporten, balansräkningen och de 

senaste resultatprognoserna för att förvissa sig om att den sökandes verksamhet ligger inom 

gränsen för kontokrediten och följer prognosen vid tidpunkten för sin nyttokalkyl. Om det 

finns betydande skillnader bör skälen till detta undersökas. 

Tullmyndigheterna kan dock kräva ytterligare bevisning, till exempel ett åtagande från 

långivaren eller ett lånelöfte från banken och fastställa låneperioden och eventuella villkor för 

lånet. Tullmyndigheterna bör kontrollera att den finansiella ställning som redovisas i 

räkenskaperna stämmer överens med vad som anges i åtagandet eller lånelöftet. Om den 

sökande är en enmansföretagare eller ett handelsbolag och personliga tillgångar används för 

att styrka företagets solvens bör tullmyndigheterna få in en förteckning över dessa personliga 

tillgångar och förvissa sig om att förteckningen är trovärdig. 

Företaget kan behöva lämna ytterligare information om ett lån, t.ex. långivarens namn, syftet 

med lånet och lånevillkoren. Informationen bör kontrolleras och jämföras med andra 

finansiella handlingar (t.ex. balans- och resultaträkningar) för att bedöma den ekonomiska 

aktörens övergripande finansiella situation. 

 

2.III.4. Stödbrev och garantier från moderbolag (eller andra koncernföretag) 

Stödbrev är dokument som vanligen utfärdas av ett moderbolag (eller andra koncernföretag) 

för att godkänna ett dotterbolags förslag till finansiering. Stödbrev kan utfärdas när 

dotterbolag har negativa nettotillgångar och de används för att stödja styrelsens och revisorns 

åsikt att företaget har tillräckliga finansiella resurser för att fortsätta att fungera som en 

vinstgivande affärsverksamhet. De kan vara begränsade till en viss tidsperiod. De utgör en 

skriftlig avsiktsförklaring om fortsatt finansiellt stöd till den sökande men behöver inte vara 

rättsligt bindande. 

Vid bedömningen av ett dotterbolags solvens bör man ta hänsyn till att dotterbolagets 

verksamhet kan bedrivas med en garanti från moderbolaget och tullmyndigheterna bör därför 

titta på räkenskaperna för det moderbolag som beviljar stöd för att kontrollera att företaget har 

tillräckliga resurser för detta. 

 

Det bör dock påpekas att stödbrev oftast inte är rättsligt bindande avtal och alltså inte utgör 

någon rättsligt tillämplig garanti. Om den sökande är beroende av finansiellt stöd från ett 

moderbolag (eller annat koncernföretag) för att uppfylla solvenskriteriet bör 

tullmyndigheterna när så är lämpligt se till att stödet fastställs i ett rättsligt bindande avtal. 

Om det krävs en garanti som bevis för stödet från ett moderbolag (eller annat koncernföretag) 

måste denna vara rättsligt bindande enligt nationell lagstiftning i de medlemsstater där 

garantin godtas, annars får den inte räknas in i bedömningen av kriteriet. För att vara ett 

rättsligt bindande avtal måste garantin omfatta ett åtagande om att oåterkalleligen och 

villkorslöst betala dotterbolagets skulder. När garantin har undertecknats måste det vara den 

undertecknande parten som har det rättsliga ansvaret för att betala eventuella tullskulder som 

den sökande inte betalar. 
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2.III.5. Sökande som har varit etablerade i EU i mindre än tre år 

Om den sökande har varit etablerad i EU i mindre än tre år går det inte att göra samma 

ingående ekonomiska kontroller som för företag som har varit etablerade längre. Bristen på 

information om den sökandes finansiella historia medför en ökad risk för tullmyndigheterna. 

Under dessa omständigheter ska företagets solvens enligt artikel 26.2 i 

genomförandeförordningen bedömas på grundval av den bokföring och de uppgifter som är 

tillgängliga vid tidpunkten för ansökan. Detta kan omfatta eventuella delrapporter och den 

senaste likviditetsrapporten, balansräkningen och resultatprognoser som godkänts av 

styrelseledamöterna/delägarna/den enskilde näringsidkaren. 

 

Tullmyndigheterna bör också vara uppmärksamma på ansökningar från företag som har gått i 

likvidation för att bli av med sina skulder och sedan startat verksamheten på nytt under ett 

annat namn. Om tullmyndigheterna har information som visar att de personer som 

kontrollerar den sökande tidigare har haft kontroll över ett företag som ingår i den kategorin 

och det nya företaget i allt väsentligt har samma verksamhet som den föregående juridiska 

personen, som gick i likvidation, kan denna information användas för att ifrågasätta om den 

sökande har en tillräckligt god finansiell ställning för att uppfylla solvenskriteriet. 

 

Tullmyndigheten bör å andra sidan ta hänsyn till det fall där den sökande har varit etablerad i 

mindre än tre år till följd av en omorganisation i företaget, men där den ekonomiska 

verksamheten är oförändrad. För att utvärdera detta kriterium bör tullmyndigheten kontrollera 

företagets redovisning, internredovisning, årsredovisning eller andra relevanta handlingar som 

det tidigare företaget lämnade, förutsatt att den ekonomiska verksamheten inte har ändrats. 

 

 

Avsnitt IV – Praktiska normer i fråga om kunskaper eller yrkeskvalifikationer som 

direkt avser den verksamhet som utförs 

2.IV.1. Allmänt 

I artikel 39 d i unionens tullkodex införs ytterligare ett krav för AEOC-tillståndet när det 

gäller praktiska normer i fråga om kunskaper eller yrkeskvalifikationer som direkt avser den 

verksamhet som utförs. Enligt artikel 27 i genomförandeförordningen anses kriteriet vara 

uppfyllt om något av följande villkor är uppfyllt: 

 

 Den sökande eller den person som har hand om den sökandes tullfrågor har 

kunskaper som motsvarar någon av följande praktiska normer i fråga om kunskaper: 

o En bevisad praktisk erfarenhet av tullfrågor på minst tre år. 

o En kvalitetsstandard avseende tullfrågor som antagits av ett europeiskt 

standardiseringsorgan.  

 

 Den sökande eller den person som har hand om den sökandes tullfrågor har 

fullbordat utbildning i tullagstiftning som motsvarar och är relevant för graden av 

personens medverkan i tullrelaterad verksamhet, varvid utbildningen tillhandahållits 

av någon av följande aktörer: 

o En medlemsstats tullmyndighet. 

o En utbildningsanstalt som erkänts av tullmyndigheterna eller ett 

yrkesutbildningsansvarigt organ i en medlemsstat för att tillhandahålla sådana 

kvalifikationer. 
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o Ett yrkesförbund eller en branschorganisation som erkänts av en medlemsstats 

tullmyndigheter eller som ackrediterats i unionen för att tillhandahålla sådana 

kvalifikationer. 

 

När den person som har hand om den sökandes tullfrågor är en kontrakterad person ska 

kriteriet anses vara uppfyllt om den kontrakterade personen har ett AEOC-tillstånd. 

 

Alla konkreta möjligheter att bevisa att något av de två villkoren är uppfyllt (praktiska normer 

i fråga om kunskaper eller yrkeskvalifikationer) beaktas i likvärdig utsträckning och den 

sökande kan välja någon av dem. Bevisningen måste dock avspegla exakt hur den sökande är 

involverad i tullrelaterad verksamhet och hans eller hennes roll i leveranskedjan, hans eller 

hennes status och hur verksamhetens organisationsprocess är utformad i den sökandes företag. 

 

Observera att den person som har hand om den sökandes tullfrågor kan vara anställd av den 

sökande eller vara kontrakterad. Den sökande måste bevisa att den kontrakterade personen 

verkligen är den person som har hand om den sökandes tullfrågor. 

 

 

2.IV.2. Praktiska normer 

 

2.IV.2.1. Bevisad praktisk erfarenhet av tullfrågor på minst tre år 

Omfattning 

 

Med praktiska normer avses att den sökande eller den person som har hand om den sökandes 

tullfrågor måste bevisa att han eller hon har förvärvad erfarenhet av att hantera tullfrågor. 

Rent teoretiska kunskaper om tullagstiftningen räcker inte. Kravet på minst tre års erfarenhet 

av tullfrågor innebär dock inte att erfarenheten måste ha inhämtats under perioden direkt 

innan en ansökan lämnas in, utan den kan vara utspridd över en längre tidsperiod. Den 

utfärdande tullmyndigheten måste under alla omständigheter bedöma om erfarenheten är 

relevant. 

 

Kravet på tre år ska också ta hänsyn till den sökandes roll i leveranskedjan i enlighet med 

kapitel 1.II.4 i dessa riktlinjer. 

  

 En exportör/tillverkare enligt definitionen i kapitel 1.II.4. b/a i dessa riktlinjer kan t.ex. 

bevisa att han eller hon har tre års praktisk erfarenhet genom att han eller hon har haft 

tillstånd för registrering i deklarantens bokföring av ett undantag från kravet på anmälan 

av varorna i minst tre år, eller har haft rollen som ”exportör” i ett vanligt 

exporttullförfarande under de senaste tre åren. 

 

 Ett tullombud enligt definitionen i kapitel 1.II.4 e i dessa riktlinjer kan t.ex. bevisa tre års 

erfarenhet genom att han eller hon har haft ett tillstånd för tullförenklingar (i 

förekommande fall) eller har varit kontrakterad inom detta område i minst tre år. 

 

 En fraktförare enligt definitionen i kapitel 1.II.4 f i dessa riktlinjer kan t.ex. bevisa sin 

praktiska erfarenhet om han eller hon har haft ett tillstånd för ett förenklat förfarande för 

tulltransitering eller har varit godkänd mottagare inom ramen för TIR-konventionen de 
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senaste tre åren eller har ingått ett kontrakt och utfärdat transporthandlingar utöver de 

summariska deklarationerna under de tre senaste åren. 

 

Verifiering av att kravet uppfylls 

 

Observera att verifieringen av att kravet uppfylls endast avser den yrkesmässiga erfarenhetens 

längd. Överträdelser eller avvikelser från efterlevnaden påverkar inte den treåriga 

yrkesmässiga erfarenheten, men måste beaktas vid granskningen av kriteriet om efterlevnad 

av tullagstiftning och skatteregler och interna kontrollsystem enligt avsnitt 2.I.1 och 2.I.2 i 

dessa riktlinjer. 

 

 

a) Sökande 

 

Om den person som ska uppfylla villkoret om tre års bevisad praktisk erfarenhet av tullfrågor 

är den sökande i form av en fysisk eller juridisk person måste han eller hon bevisa att villkoret 

är uppfyllt på minst ett av följande sätt: 

 

När en ansökan lämnas in ska följande alternativ beaktas: 

 

 Den sökande har utfört tullverksamhet (t.ex. import/export/transit) eller 

tullformaliteter i minst tre år. Vid utvärderingen av den treåriga erfarenheten av 

tullfrågor ska den utfärdande tullmyndigheten ta hänsyn till typen av verksamhet som 

har bedrivits (t.ex. permanent eller säsongsbaserad, få deklarationer men av högt 

värde). Som bevis räknas också att den sökandes Eori-nummer finns i fält 2, 8, 14 eller 

50 i tulldeklarationen eller att tullar har betalats och/eller att garantier har ställts för 

tullförfaranden. Observera att det faktum i sig att den sökande anges i något av de 

angivna fälten i tulldeklarationerna inte innebär att han eller hon är direkt involverad i 

utförandet av tullformaliteterna. I det här fallet är det viktigt för tullmyndigheten att 

känna till om tullformaliteterna utförs direkt av den sökande (inom företaget) eller av 

tredje part (t.ex. tullombud). I det senare fallet kan den sökande inte undantas från 

ansvaret för att formaliteterna utförs korrekt. Om tullverksamheten/tullformaliteterna 

utförs av tredje part på tillfällig basis och därför inte omfattas av definitionen av en 

kontrakterad person kan kriteriet uppfyllas av den sökande om denne har en intern 

organisation som gör det möjligt att övervaka och kontrollera den tullverksamhet/de 

tullformaliteter som den tredje parten utför. 

 Den sökande har varit innehavare av ett visst tillstånd som beviljats inom ramen för 

unionens tullkodex och tillhörande genomförandeförordning/delegerade förordning 

eller, innan de blev tillämpliga, inom ramen för tillämpningsföreskrifterna för 

gemenskapens tullkodex, i minst tre år för den tullverksamhet som utförs. 

 Den sökande har utfört tullombudstjänster i minst tre år. Bevis kan lämnas i form av 

tulldeklarationer och alla andra nödvändiga dokument, bevis på betalning och/eller 

garanti som har ställts ut för tullförfaranden eller angivande av Eori-nummer i fält 14 i 

tulldeklarationerna. 

 Den sökande har organiserat transport av varor i internationell handel för en exportörs, 

en importörs eller någon annan persons räkning och tagit fram, kontrollerat och 

utarbetat dokumentation för att uppfylla tullkrav och/eller agerat som fraktförare och 

utfärdat sina egna transportkontrakt. Detta kan kontrolleras genom t.ex. konossement 

eller flygfraktsedlar. 
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Tullmyndigheterna bör använda all tillgänglig information och kunskap om de tillstånd som 

den sökande redan har beviljats och den deklaration som har lämnats in, på grundval av deras 

databas och elektroniska system. 

 

Dessutom bör tullmyndigheten ta hänsyn till den officiella handling från den sökande som 

tydligt definierar dennes ekonomiska verksamhet och det övergripande målet för den 

sökandes företag (t.ex. utdrag ur ett offentligt register i förekommande fall). 

 

Om den sökande har etablerats för mindre än tre år sedan till följd av en omorganisation inom 

företaget ska tullmyndigheten ta hänsyn till den tullverksamhet som har utförts av det 

föregående företaget, förutsatt att verksamheten inte har ändrats. 

 

 

b) Den person som har hand om den sökandes tullfrågor 

 

aa) Den sökandes anställde som har hand om tullfrågor 

 

Kriteriet kan också uppfyllas av en anställd eller anställda hos den sökande som har 

hand om tullfrågor. Den anställde är den person som har den eller de befattningar inom den 

sökandes organisation (definieras genom t.ex. organisatorisk struktur, funktionell struktur, 

avdelningsstruktur, arbetsinstruktioner eller andra organisatoriska åtgärder) som innebär att 

personen ”ansvarar” för tullfrågor. Det kan t.ex. vara den person som ansvarar för import- och 

exportkontoret eller en anställd vid det kontor som hanterar tullfrågor. 

 

Omfattning 

 

Om den person som ska uppfylla villkoret är anställd hos den sökande och har hand om 

tullfrågor måste det finnas ett anställningsförhållande som skapar en juridisk koppling mellan 

arbetsgivare (sökande) och anställd. Det betyder att den anställde ska utföra arbete eller 

tjänster som berör tullfrågor för den sökandes räkning på vissa villkor mot ersättning. Detta 

förhållande innebär att den anställde inte agerar (direkt eller indirekt) som den sökandes 

tullombud (fält 2 och 14 i exporttulldeklarationen innehåller t.ex. endast den 

sökandes/exportörens EORI-nummer). Därmed är det den sökande som har det ekonomiska 

och juridiska ansvaret och som även har ansvaret för överträdelser av tullagstiftningen när 

uppgifterna fullgörs. 

 

Mer än en anställd kan ansvara för tullverksamheten, beroende på den sökandes interna 

organisation. I så fall måste villkoret uppfyllas av alla anställda som har hand om tullfrågor. 

 

Om en annan anställd utses för att ta hand om den sökandes tullfrågor måste den ekonomiska 

aktören informera den utfärdande tullmyndigheten som kan avgöra om det krävs en 

bedömning av den nya situationen utifrån den information som har lämnats (t.ex. namn på den 

eller de personer som berörs och deras erfarenhet av tullfrågor inom företaget). 

 

Verifiering av att kravet uppfylls: 

 

Om den anställde som har hand om den sökandes tullfrågor har arbetat för den sökande i 

mindre än tre år kan den anställde visa att den uppfyller kriteriet genom att styrka att han eller 

hon tidigare har arbetat med relevanta frågor i ett annat företag. I det här fallet måste beviset 
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på att kravet uppfylls lämnas i form av det tidigare anställningsavtalet eller organisationens 

utformning i det andra företaget, genom ett intyg från det företaget där det tydligt framgår 

vilken anställningsstatus den anställde hade i det tidigare företaget eller andra former av bevis 

som den anställde har och som tullmyndigheten godtar. Om den sökande är ett litet eller 

medelstort företag, framför allt om det är ett mikroföretag eller litet företag (t.ex. ett 

familjeföretag), kan den sökande ha en annan lednings- och organisationsstruktur där det inte 

görs någon verklig åtskillnad mellan de interna rollerna eller arbetsbefattningarna. I så fall bör 

den sökandes formella intyg anses som tillräckligt. 

 

bb) En person utanför den sökandes organisation 

 

Kriteriet kan endast uppfyllas av en person utanför den sökandes organisation om 

förvaltningen/hanteringen av tullfrågor läggs ut på underleverantörer. 

 

Omfattning 

 

I det här fallet företräds den sökande direkt (i dennes eget namn och för dennes räkning) eller 

indirekt (för dennes egen räkning) av en tredje part i fråga om tullformaliteter (den sökande 

kan t.ex. lägga ut tullformaliteter på ett tullombud eller en speditör). 

Kriteriet kan inte uppfyllas av kontrakterade personer som den sökande har lagt ut andra 

verksamheter på än tullrelaterade sådana, såsom informationsteknik.  

 

Det ska alltid finnas ett kontrakt om ersättning där det fastställs vilka tjänster som den 

kontrakterade personen ska utföra. Kontraktet brukar inkludera krav och villkor. Längden på 

kontraktet fastställs från början, som en integrerad del av nyttokalkylen för att lägga ut 

verksamheten på en underleverantör. 

 

Det finns olika skäl till att tullverksamhet läggs ut på en underleverantör. Små och medelstora 

företag väljer t.ex. ofta av ekonomiska skäl och ledningsskäl att lägga ut viktiga funktioner på 

specialiserade företag som har en viss teknisk kunskap som den sökande själv inte kan uppnå. 

Några exempel på underleverantörer: 

 

Tullombud som utför tullformaliteter. Komplexiteten och den kontinuerliga utvecklingen av 

tullagstiftningen tvingar företag att vända sig till yrkeskunniga utanför företaget. Detta 

alternativ kan vara mer kostnadseffektivt än att bedriva verksamheten internt på grund av den 

ekonomiska omfattningen, den sakkunskap och teknik som krävs samt effekten av konkurrens 

inom den privata sektorn. 

 

Internationella speditörer som utför tull- och logistikformaliteter. En speditör förflyttar inte 

varorna utan fungerar som sakkunnig i logistiknätverket. En speditör ingår kontrakt med 

fraktförare angående förflyttningen av varorna och har ytterligare sakkunskap när det gäller 

att upprätta och behandla tullhandlingar och annan dokumentation och utföra verksamhet som 

rör internationella sändningar. 

 

Observera att om strategiska tjänster läggs ut på kontrakterade personer måste den sökande se 

till att den kunskap och kompetens som krävs för att utföra tjänsten alltid upprätthålls under 

kontraktsperioden. Det går inte att göra åtskillnad mellan den person som uppfyller kriteriet 

och den sökande. Enligt artikel 38.1 i unionens tullkodex måste kriteriet uppfyllas av den 

ekonomiska aktör som ansöker om AEO-status. Den ekonomiska aktören måste därför vara 

medveten om att det går att lägga ut ”verksamheter” på underleverantörer, men inte ”ansvar”. 
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Som anges ovan kan bristande kvalitet i tjänsten leda till problem med att uppfylla de övriga 

kriterierna vilket i slutändan kan leda till att tillståndet tillfälligt dras in eller återkallas. 

 

När den sökande lägger ut förvaltning/hantering av tullfrågor på en kontrakterad person måste 

tullmyndigheten få tillgång till kontraktet eller varje annan form av avtal mellan den sökande 

och den kontrakterade personen, där det tydligt framgår vilken kapacitet och vilket ansvar den 

kontrakterade personen har och bevisa att kriteriet är uppfyllt. 

 

Verifiering av att kravet uppfylls: 

 

Om tullverksamheten läggs ut på en tredje kontrakterad part måste den utfärdande 

tullmyndigheten kontrollera att villkoret uppfylls på följande sätt:   

 

1) Kontrollera att den sökande har haft en etablerad förbindelse med den kontrakterade 

personen i mer än tre år. För att bevisa detta kan den utfärdande tullmyndigheten kontrollera 

att det finns ett kontrakt, mandat eller någon annan typ av avtal mellan den sökande och den 

kontrakterade personen där det tydligt anges vilka transaktioner och ansvarsområden som den 

kontrakterade personen ska ta hand om för den sökandes räkning (kontraktet eller mandatet 

ska vara de kopior som den sökande har). 

 

2) Om den etablerade förbindelsen har funnits i mindre än tre år ska den utfärdande 

tullmyndigheten verifiera att den kontrakterade personen i förekommande fall har ett tillstånd 

för tullförenklingar och/eller har utfört tullformaliteter i minst tre år. 

 

I enlighet med artikel 27.2 i genomförandeförordningen ska villkoret om ”praktiska normer i 

fråga om kompetens” anses vara uppfyllt om den kontrakterade personen har ett AOEC-

tillstånd. 

Om tullverksamheter läggs ut på underleverantörer räcker det om antingen den sökande, den 

sökandes anställde som tar hand om tullfrågor eller den kontrakterade personen uppfyller 

kriteriet. Om den sökande lägger ut sina tullverksamheter på mer än en kontrakterad person 

måste kriteriet vara uppfyllt av samtliga dessa personer. 

 

Observera att om den sökande har ett internt kontor eller en intern avdelning som är 

involverad i tullfrågor och som gör det möjligt att övervaka och kontrollera de tullformaliteter 

som har lagts ut på underleverantörer kan kriteriet uppfyllas av den sökande. 

 

2.IV.2.2. En kvalitetsstandard avseende tullfrågor som antagits av ett europeiskt 

standardiseringsorgan 

 

Observera att det behöriga europeiska standardiseringsorganet ännu inte har utvecklat 

standarder som är tillämpliga på ”tullfrågor”. 

 

2.IV.3. Yrkeskvalifikationer 

 

Omfattning 

 

Enligt artikel 27.1 b i genomförandeförordningen ska kriteriet också anses vara uppfyllt om 

den sökande eller den person som har hand om den sökandes tullfrågor har fullbordat 
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utbildning i tullagstiftning som motsvarar och är relevant för graden av personens medverkan 

i tullrelaterad verksamhet, varvid utbildningen tillhandahållits av någon av följande aktörer: 

i) En medlemsstats tullmyndighet. 

ii) En utbildningsanstalt som erkänts av tullmyndigheterna eller ett 

yrkesutbildningsansvarigt organ i en medlemsstat för att tillhandahålla sådana 

kvalifikationer. 

iii) Ett yrkesförbund eller en branschorganisation som erkänts av en medlemsstats 

tullmyndigheter eller som ackrediterats i unionen för att tillhandahålla sådana 

kvalifikationer. 

 

Verifiering av att kravet uppfylls 

 

Offentliga eller privata institutioner, som universitet, tullskolor, andra särskilda skolor eller 

yrkes- eller branschorganisationer, erbjuder olika kurser som förberedelse för erkännande av 

en yrkesmässig behörighet/ackreditering/registrering för särskilda ekonomiska aktörer (t.ex. 

yrket tullombud).  

 

Utbildningsorganet måste intyga att personen har fullföljt utbildningen. 

 

Den sökande eller de personer som har hand om den sökandes tullfrågor och som är behöriga 

eller certifierade eller har en licens för att utöva den yrkesmässiga verksamhet som rör 

tullfrågor (t.ex. tullombud eller speditörer) kan lägga fram bevis på att de uppfyller kriteriet 

om att ha fullföljt en utbildning som omfattar tullfrågor. 

 

Det är också möjligt att en person inom företaget som har juridisk befogenhet att fysiskt 

företräda företaget har fullföljt en utbildning i tullfrågor (t.ex. en person som ansvarar för det 

sökande företag som erbjuder tullombudstjänster, t.ex. ordföranden eller en styrelseledamot, 

är examinerad tullombud). I så fall uppfyller den sökande villkoret om yrkesmässig 

kvalificering genom den personen. 

 

Dessutom är det möjligt att medlemsstaterna inte har några ackrediteringsprogram eller 

yrkesregister men erbjuder särskild utbildning i tullfrågor (t.ex. utbildning på gymnasienivå 

eller avtal med offentliga organ som erbjuder utbildningstjänster). Tullmyndigheter bör godta 

den typen av utbildning som tillräcklig i ett visst yrkesmässigt sammanhang. Medlemsstaterna 

uppmuntras att fortsätta att utveckla sådana utbildningssystem. 

 

Tullmyndigheter eller sådana offentliga eller privata organ som avses i punkterna ii och iii 

ovan och som vill genomföra utbildning för att uppfylla kravet på yrkesmässiga 

kvalifikationer kan titta närmare på EU:s ramverk för stärkt tullkompetens för den privata 

sektorn på TAXUD:s webbplats: 

 

  http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/eu_training/competency/index_en.htm 

 

Detta verktyg bygger på en uppsättning kärnvärden som alla näringsidkare och personer som 

arbetar inom den privata sektorn och har kontakt med tullmyndigheter i EU bör tillämpa. 

 

 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/eu_training/competency/index_en.htm
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Avsnitt V – Lämpliga säkerhets- och skyddsnormer 

2.V.1. Allmänt 

Enligt artikel 39 e i unionens tullkodex måste en ekonomisk aktör som är godkänd för 

säkerhet och skydd uppfylla lämpliga säkerhets- och skyddsnormer. Dessa normer ska anses 

vara uppfyllda om den sökande visar att denne har vidtagit lämpliga åtgärder för att garantera 

den internationella leveranskedjans säkerhet och skydd, bland annat när det gäller fysisk 

integritet och åtkomstkontroller samt logistiska processer för och hantering av särskilda typer 

av varor, personal och identifiering av dennes affärspartner. Vilka krav som ska uppfyllas 

beskrivs närmare i artikel 28 i genomförandeförordningen. Det måste anges tydligt att 

säkerhets- och skyddskriteriet endast är relevant om en ekonomisk aktör ansöker om ett 

AEOS-tillstånd. 

 

Samtidigt är det viktigt att känna till att granskning av säkerhets- och skyddskriteriet ska 

utföras för alla anläggningar som är relevanta för den sökandes tullrelaterade verksamheter. 

Ett lager där varor som inte omfattas av tullöversyn men som är avsedda att exporteras (och 

därmed ingå i en internationell leveranskedja) förvaras måste till exempel vara säkert. Ett 

lager där enbart varor i fri omsättning som kommer att säljas inom unionens tullområde 

förvaras behöver däremot inte vara relevant ur säkerhetssynpunkt. När aktörerna utarbetar sin 

ansökan måste de alltså kunna ange vilka verksamheter som bedrivs i samtliga anläggningar.  

Endast om det är fråga om ett stort antal anläggningar och om tidsfristen för att utfärda 

tillståndet inte tillåter någon granskning av alla berörda anläggningar, men tullmyndigheterna 

inte tvivlar på att den sökande upprätthåller säkerhetsnormer för företaget som tillämpas 

generellt i alla anläggningar, får den utfärdande tullmyndigheten besluta att endast granska en 

representativ andel av dessa anläggningar. Detta beslut kan också omprövas under 

övervakningsprocessen. Anläggningar som inte har besökts tidigare kan alltså läggas till i 

kontrollplanen. 

 

Eftersom varje företag skiljer sig strukturellt från andra företag och har sin egen affärsmodell 

måste de säkerhets- och skyddsåtgärder som den sökande vidtar bedömas från fall till fall av 

tullmyndigheterna. Syftet med detta avsnitt är inte att ge en uttömmande förteckning över alla 

säkerhets- och skyddsåtgärder som sökande kan vidta för att uppfylla säkerhets- och 

skyddskraven för godkända ekonomiska aktörer utan i stället att ge vägledning för hur 

begreppet säkerhet och skydd för godkända ekonomiska aktörer ska uppfattas. Exempel på 

möjliga lösningar för åtgärder som vidtas finns i de förklarande anmärkningarna till 

egenbedömningsformuläret och det berörda avsnittet i bilaga 2 till dessa riktlinjer. 

 

Den sökandes säkerhets- och skyddsnormer ska endast betraktas som lämpliga om samtliga 

villkor som anges i artikel 28.1 i genomförandeförordningen kan kontrolleras av 

tullmyndigheterna och anses vara uppfyllda. Vid fastställandet av huruvida villkoren i 

artikel 28.l a–c i genomförandeförordningen är uppfyllda, kan smärre brister i fråga om ett 

villkor uppvägas av starka sidor i fråga om ett annat. Man måste alltid ha bestämmelsens 

mening och syfte i åtanke, det vill säga att det ska finnas lämpliga kontrollåtgärder för att 

minska risknivån till en acceptabel nivå. Det kan till exempel finnas brister i de 

bakgrundskontroller som utförs för tillfälligt anställda. Den sökande erkänner dock denna risk 

och hanterar den i praktiken genom att införa lämpliga tillträdeskontroller för att se till att 

tillfälligt anställda inte har oövervakat tillträde till varor i eller på väg in i leveranskedjan eller 

till områden som är känsliga i säkerhetshänseende för företaget. Därför bör hänsyn också tas 

till att den sökande och dennes anställda visar god medvetenhet om och tillämpar AEO-

begreppet i praktiken och att detta kan uppväga en mindre risk på grund av brist på fysiska 
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kontroller. Å andra sidan kan de bästa fysiska säkerhets- och skyddsåtgärder misslyckas om 

de anställda inte är tillräckligt riskmedvetna. 

 

Även om några av de kriterier som anges i del 2 ”AEO-kriterier” i dessa riktlinjer kan 

kontrolleras på grundval av framlagd dokumentation eller på plats, måste säkerhets- och 

skyddskriteriet alltid omfatta fysiska kontroller i den sökandes anläggning. 

 

Här bör en metod i flera delar övervägas, beroende på risken i olika områden (enligt principen 

med flera lager). 

 

 

Bestämmelserna i artikel 28.2 och 28.3 i genomförandeförordningen måste beaktas: 

 

 När den sökande innehar certifikat avseende säkerhet och skydd som utfärdats på 

grundval av en internationell konvention, en internationell standard från 

Internationella standardiseringsorganisationen eller en europeisk standard från ett 

europeiskt standardiseringsorgan ska dessa certifikat beaktas vid kontrollen av att 

kriterierna i artikel 39 e i kodexen iakttas.   

 

Kriterierna ska anses vara uppfyllda i den omfattning det fastställs att kriterierna för 

utfärdande av det certifikatet är identiska eller likvärdiga med de som fastställs i 

artikel 39 e i kodexen.  

 

  

Kriterierna ska anses vara uppfyllda om den sökande innehar ett certifikat avseende 

säkerhet och skydd som utfärdats av ett tredjeland med vilket unionen har ingått ett 

avtal som föreskriver erkännande av ett sådant certifikat.   

Du hittar detaljerad information om ömsesidigt erkännande och dess implementering 

i del 6 i dessa riktlinjer.   

  

 Om den sökande är en säkerhetsgodkänd speditör eller känd avsändare enligt 

definitionerna i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

300/2008
10

 och uppfyller de krav som anges i kommissionens 

genomförandeförordning (EU) nr 2015/1998
11

, ska kriterierna i punkt 1 anses vara 

uppfyllda med avseende på de anläggningar och transaktioner för vilka den sökande 

beviljats status som säkerhetsgodkänd speditör eller känd avsändare, i den 

utsträckning som kriterierna för att utfärda statusen som säkerhetsgodkänd speditör 

eller känd avsändare är identiska eller likvärdiga med de som anges i artikel 39 e i 

kodexen. 

 

                                                 
10

 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 av den 11 mars 2008 om gemensamma 

skyddsregler för den civila luftfarten och om upphävande av förordning (EG) nr 2320/2002 (EUT L 97, 

9.4.2008, s. 72).  

11
 Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/1998 om detaljerade bestämmelser för 

genomförande av de gemensamma grundläggande standarderna avseende luftfartsskydd.  
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2.V.2. Byggnadssäkerhet 

För att förhindra manipulering av varor och även för att skydda känsliga uppgifter och 

dokumentation ska den sökande se till att de byggnader som används för verksamheten i 

samband med AEOS-tillståndet ger skydd mot olagligt intrång och har konstruerats av 

material som motstår obehörigt tillträde. 

 

Syftet med säkerhetsåtgärder för att säkra byggnader är att förhindra intrång och, vid intrång i 

inhägnaden/byggnaden,  

- hindra och avskräcka inkräktaren (dvs. nät, koder, yttre och inre fönster, grindar och 

staket som är säkrade med låsmekanismer), 

- snabbt upptäcka intrång (dvs. tillträdesövervakning eller kontroll, t.ex. interna eller 

externa inbrottslarm eller övervakningskamera (intern-tv)), 

- snabbt reagera på intrånget (dvs. fjärröverföringssystem till en chef eller ett 

säkerhetsföretag om ett larm går). 
 

Detta villkor måste alltid granskas i fråga om tillträdeskontroll och lastsäkerhet. 

Säkerhetsåtgärder måste avspeglas i sin helhet: om sökande vill skydda sin egendom (varor, 

data, byggnader) kan de i egentlig mening inte separera byggnadssäkerhet och 

tillträdeskontroller från lastsäkerhetsåtgärder. 

 

Vid riskanalysen ska dessutom både sökande och tullmyndigheter ta hänsyn till de särskilda 

egenskaperna för varje plats. I vissa fall består en anläggning enbart av en byggnad som 

därför samtidigt fungerar som yttre gräns för företagets anläggning. I andra fall ligger 

anläggningen i ett kontrollerat område med hög säkerhet, t.ex. en frihamn, ett industriområde, 

en logistikpark osv. I vissa fall ingår även lastrampen för inkommande och utgående varor i 

det yttre skalet. 

 

Även planeringen av anläggningen (t.ex. i ett område med hög brottslighet eller vid en 

nyetablering, nära eller i anslutning till andra byggnader, nära vägar eller järnvägsspår) kan ha 

betydelse för vilka åtgärder som krävs. Anläggningens planering kan också påverka 

bedömningen av kriterierna i genomförandeförordningens artikel 28.l a om 

”byggnadssäkerhet” och 28.l b om ”kontrollåtgärder för tillträde”. Aspekter som ska beaktas i 

bedömningen av detta villkor kan vara att ett stängsel har satts upp på krönet av en sluttning 

eller på en jordvall som höjer upp stängslet eller att det omges av en häck eller en kanal som 

gör det svårare att ta sig fram till byggnaden. 

 

Vid kontrollen av detta villkor är det mycket viktigt att ta hänsyn till att varje sökande måste 

ha tillfredsställande säkerhet för sina byggnader och kontrollåtgärder för tillträde, samtidigt 

som man måste ta hänsyn till de särskilda egenskaperna för små och medelstora företag när 

man bedömer hur detta har genomförts. En stor tillverkare kan t.ex. ha ett område som 

omgärdas av en mur/ett stängsel, säkerhetsvakter och övervakningskameror (CCTV) osv., 

medan det för ett tullombud som bedriver sin verksamhet i mycket begränsade anläggningar 

kan räcka med att ha säkra lås på dörrar, fönster och arkiveringsskåp. 

 

2.V.3. Ändamålsenliga tillträdeskontroller 

För att säkra åtkomsten till lokalerna och förhindra manipulering av varorna ska den sökande 

ha infört lämpliga åtgärder för att förhindra att obehöriga får tillträde till kontor, 

avsändnings-/ankomstområden, lastningsplatser, fraktgodsområden och andra relevanta 

platser. 
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Det kan finnas fall där yttre säkerhetsåtgärder som stängsel, grindar och belysning är 

obligatoriska (när varor lagras utomhus, när byggnadens väggar inte betraktas som en yttre 

gräns eller när hela byggnadens skydd och tillträde inte är tillräckligt säkrade). Å andra sidan 

kan det finnas fall där det varken är möjligt eller nödvändigt att ha en komplett yttre mur. 

Detta kan till exempel vara fallet om den sökande hyr delar av en industri- eller logistikpark, 

inga varor lagras utomhus och övriga fysiska säkerhetskrav, som byggnadssäkerhet, håller 

hög standard. 

 

Alla områden som är känsliga i säkerhetshänseende måste vara skyddade mot intrång från 

tredje part men även från de personer i den sökandes egen personal som inte har behörighet 

eller har lämpligt säkerhetsgodkännande för tillträde till dessa områden. Detta omfattar inte 

enbart tillträdeskontroll för obehöriga personer utan även för obehöriga fordon och icke 

godkända varor. 

 

Det bör finnas och tillämpas rutiner för hur man ska reagera på säkerhetsincidenter vid intrång 

eller försök till intrång i anläggningen (t.ex. kontakta lokal polis, intern säkerhetspersonal och, 

i förekommande fall, tullmyndigheter). I det här sammanhanget är det också viktigt att känna 

till att säkerhetskonceptet för godkända ekonomiska aktörer syftar till att förhindra incidenter. 

Därför måste eventuella säkerhetsbrister upptäckas i förväg, innan de kan påverka säkerheten 

och skyddet i den internationella leveranskedjan på något avgörande sätt. Det kan t.ex. gälla 

ett system med övervakningskameror som enbart spelar in, men som inte övervakas. Även om 

detta kan vara tillräckligt för andra ändamål är det inte säkert att det räcker för AEOS-

tillstånd. 

 

Vid kontrollen av detta villkor är det mycket viktigt att ta hänsyn till de särskilda 

egenskaperna hos små och medelstora företag. Även om små och medelstora företag måste 

uppfylla samma krav som ett storskaligt företag när det gäller de interna kontrollförfarandena 

för tillträde, kan en annan lösning för tillträdeskontroll vara lämplig för dem. Exempel:  

- Små företag och mikroföretag har oftast inte tillräckliga resurser för att avsätta 

särskild personal för att övervaka kontrollen av tillträde till anläggningen. I det här 

fallet bör t.ex. ett stängsel utrustat med interntelefon göra det möjligt att kontrollera 

tillträdet till anläggningen på distans. 

- En instruktion med en påminnelse om att dörrarna till transportområden ska hållas 

låsta och att dörrarna måste ha en ringklocka för de förare som vill få tillträde till 

transportområdet kan förhindra intrång i lastområdena. 

- Stora företag väntas utfärda identifieringsbrickor till alla anställda och besökare, men 

detta kanske inte är nödvändigt för små och medelstora företag. 

 

2.V.4. Lastsäkerhet 

För att säkra lastens integritet och förhindra oriktigheter i flödet av varor inom den 

internationella leveranskedjan ska den sökande ha sett till att det har vidtagits åtgärder för 

hantering av varor som omfattar skydd mot otillåtet införande, utbyte eller felaktig hantering 

av material samt manipulering av lastenheter. 

 

Dessa åtgärder ska omfatta följande, när de är lämpliga för den berörda verksamheten:  
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- Integritet i lastenheter (inbegripet användning av förseglingar och inspektion av sju 

punkter (utsida, inre/yttre dörrar, höger och vänster sida, framvägg, inner-/yttertak, 

golv/insida). 

- Logistiska processer (inbegripet val av speditör och transportmedel). 

- Inkommande varor (inbegripet kontroll av kvalitet och kvantitet, förseglingar, när så är 

lämpligt). 

- Lagring av varor (inbegripet lagerkontroller). 

- Tillverkning av varor (inbegripet kvalitetskontroller). 

- Förpackning av varor (inbegripet information på emballaget). 

- Lastning av varor (inbegripet kontroll av kvalitet och kvantitet och av 

försegling/märkning). 

 

Ovannämnda åtgärder ska dokumenteras och registreras när så är lämpligt och genomförbart. 

 

Brister i integriteten hos last/lastenheter bör upptäckas i ett så tidigt skede som möjligt, 

rapporteras till utsedd säkerhetsavdelning eller person, utredas och registreras så att 

nödvändiga motåtgärder kan vidtas. Därför är det också mycket viktigt att befogenheter och 

ansvarsområden för inblandade enheter och parter är tydligt beskrivna och kända.  

 

Som redan angetts i 2.V.2. i dessa riktlinjer går lastsäkerhet inte att särskilja från 

byggnadssäkerhet och tillträdeskontroller eftersom det yttersta syftet med säkerhets- och 

skyddsåtgärder är att säkra varor genom att framför allt förhindra obehörigt tillträde till last 

(transportområden, lastningsplatser och lastområden). 

 

Vid kontrollen av detta villkor är det dessutom mycket viktigt att ta hänsyn till de särskilda 

egenskaperna hos små och medelstora företag. Exempel: 

- Stängda dörrar/räcken, förbudsskyltar och instruktioner kan vara tillräckliga för att ge 

enbart behörig personal tillträde till behörighetsområden (dessa instruktioner kan 

införlivas i den sökandes allmänna säkerhets- och skyddsförfaranden). 

- För att förhindra obehörigt tillträde till tillverkningsområden, transportområden, 

lastningsutrymmen, lastområden och kontor kan besökare rutinmässigt eskorteras på 

anläggningen och få skriva in sig vid ingången. 

 

Lastsäkerhet går inte heller att skilja från ”Affärspartners säkerhet” eftersom varor ofta 

placeras under affärspartners ansvar när de förs in i leveranskedjan. 

 

 

2.V.5. Affärspartners säkerhet 

2.V.5.1. Allmänt  

Affärspartner är ett begrepp som används för att beskriva en kommersiell enhet som en 

annan kommersiell enhet har någon form av affärsförbindelse med, till ömsesidig nytta. I 

AEO-sammanhang är det de affärspartner som deltar direkt i den internationella 

leveranskedjan som är relevanta. 

 

Alla ekonomiska aktörer i den internationella leveranskedjan som ligger mellan 

exportören/tillverkaren och importören/köparen kan betraktas som affärspartner till varandra, 

beroende på situationen.  
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Förbindelsen med affärspartner kan vara kontraktsbaserad, där båda parters rättigheter och 

skyldigheter fastställs i ett rättsligt avtal. Den kan också vara ett mycket löst hållet 

arrangemang utan rättslig grund eller ligga någonstans mitt emellan dessa båda ytterligheter 

(där det finns dokumentation, men enbart i form av konstaterande av fakta eller en 

avsiktsförklaring). Det kan också finnas förbindelser där en part, t.ex. en stat som äger och 

driver transportinfrastruktur och transportanläggningar, i huvudsak avgör tjänsteparametrarna 

och där en annan part, t.ex. en fraktförare, kan godta parametrarna eller ej, utan att kunna 

påverka dem särskilt mycket. 

 

Valet av affärspartner är mycket viktigt och de som ansöker om AEO-status bör ha en tydlig 

och verifierbar process för att välja dem. 

 

Ur AEO-perspektiv kan affärspartner enligt artikel 28.1 d i genomförandeförordningen ha 

möjlighet att ansöka om AEO-status, men om de väljer att inte utnyttja den möjligheten eller 

om de är etablerade i ett land där det inte går att erhålla AEO-status bör de ge sin AEO-

partner tillräckliga bevis på att de kan uppfylla tillfredsställande säkerhets- och skyddsnormer. 

Idealscenariot skulle förstås vara att så många deltagare som möjligt i den internationella 

leveranskedjan har AEO-status eller motsvarande status som beviljas av behöriga 

myndigheter i ett tredjeland med vilket EU har ingått ett avtal om ömsesidigt erkännande 

med.  

 

2.V.5.2. Identifiering av affärspartner 

När en internationell leveranskedja granskas i samband med en egenbedömning för AEO-

status, är det viktigt att varje affärspartners roll identifieras tydligt. Affärspartnerns roll avgör 

risknivån, vilken nivå på säkerhets- och skyddsmedvetande som krävs och, eventuellt, de 

åtgärder som den godkända ekonomiska aktören ska vidta för att minska de identifierade 

riskerna. Den godkända ekonomiska aktörens affärspartner kan t.ex. ha följande 

ansvarsområden:  

- Tillverkare och lagerhavare bör säkerställa och främja medvetenheten om att 

anläggningarna bör hålla en godtagbar säkerhetsnivå som förhindrar manipulering av 

varorna under tillverkningen och/eller i lagret och förhindrar intrång; 

- Importörer/speditörer/exportörer/tullombud bör se till att tredje partsombud är 

medvetna om gällande gränsförfaranden och gränssystem och att de känner till de 

handlingar som måste åtfölja varor i transitering och för tullklarering.   

- Fraktförare bör se till att varutransporten inte avbryts i onödan och att varornas 

integritet bevaras och att varorna skyddas från obehörig åtkomst, så länge de är i 

fraktförarens förvar.  

 

 

2.V.5.3. Säkerhetskrav på affärspartner  

Enligt artikel 28.1 d i genomförandeförordningen ska säkerhets- och skyddsnormerna för 

affärspartner anses vara lämpliga om den sökande har vidtagit åtgärder för att tydligt 

identifiera sina affärspartner och säkerställa, med hjälp av lämpliga avtalsarrangemang eller 

andra lämpliga åtgärder i enlighet med sin affärsmodell, att dessa affärspartner säkrar sin 

del av den internationella leveranskedjan. 
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En godkänd ekonomisk aktör är främst ansvarig för sin del av leveranskedjan, för varor som 

är i dennes förvar och för de anläggningar han eller hon driver. En beviljad AEO-status gäller 

enbart för den person som ansökte om statusen. De godkända ekonomiska aktörerna är 

emellertid också beroende av sina affärspartners säkerhets- och skyddsnormer för att 

garantera säkerheten för varor i deras förvar. Det är mycket viktigt att den sökande är 

medveten om alla roller i sina affärspartners leveranskedja eller leveranskedjor och att han 

eller hon gör allt som går för att se till att affärspartnern uppfyller AEO-säkerhetskraven.   

 

Alla sökande väntas se till att deras affärspartner känner till gällande säkerhets- och 

skyddsrelaterade skyldigheter och krav och sträva efter att ha skriftliga avtal med dessa eller 

andra åtgärder, när så är lämpligt och genomförbart, beroende på affärsmodell. Den sökande 

bör därför vid behov ingå avtal med en affärspartner och vidta alla åtgärder som går för att se 

till att den andra avtalsparten bedömer och förbättrar sin säkerhet i leveranskedjan och lämnar 

uppgifter om hur detta ska åstadkommas samt lämnar bevis på detta. Hanteringen av risk i 

samband med affärspartner är också mycket viktig. De sökande bör därför ha dokument som 

styrker detta för att visa att de anstränger sig för att se till att deras affärspartner uppfyller 

dessa krav, eller har vidtagit åtgärder för att begränsa eventuella identifierade risker.   

 

Den sökande måste känna till sina potentiella nya affärspartner. När tillståndet har utfärdats 

bör den godkända ekonomiska aktören också, när nya potentiella affärspartner övervägs, 

sträva efter att få information om de aspekter av de potentiella nya partnernas verksamhet som 

är relevanta för AEO-statusen. 

 

Exempel på hur en godkänd ekonomisk aktör eller sökanden kan förbättra säkerheten i sin 

leveranskedja: 

 

- Den godkända ekonomiska aktören samarbetar med andra godkända ekonomiska 

aktörer eller likvärdiga aktörer. 

- Den godkända ekonomiska aktören sluter avtal om säkerhet med sina affärspartner, 

när så är lämpligt och genomförbart enligt affärsmodellen. 

- Underleverantörer (t.ex. transportföretag, åkerier etc.) väljs på grundval av i vilken 

utsträckning de följer vissa säkerhetsregler och ibland tillämpliga obligatoriska 

internationella krav, i synnerhet om de redan har godkänts enligt andra 

säkerhetssystem som känd avsändare eller säkerhetsgodkänd speditör. 

- Avtal innehåller klausuler som förhindrar underentreprenören från att i sin tur lägga ut 

arbetet på underleverantörer som är okända för den godkända ekonomiska aktören och 

för vilka tillämpliga förfaranden för identifiering och för att säkerställa att lämpliga 

säkerhetsåtgärder inte kan styrkas av underleverantören. Detta bör alltid vara fallet när 

säkrad flygfrakt/flygpost transporteras från en KC. 

- Förseglingar bör användas för alla transportmetoder när så är möjligt för att upptäcka 

intrång genom öppningen eller öppningarna till lastutrymmet. Lastade containrar bör 

förseglas av den partner som fyller containern så snart fyllningsprocessen är klar med 

en försegling som uppfyller ISO17712-standarden. 

- Lastade containrar inspekteras i underleverantörens lokaler, i terminallokaler och 

mottagarens lokaler för att kontrollera att de har förseglats. 

- Allmän information från organ som ansvarar för registrering av företag (om möjligt) 

och partnerns produkter (riskvaror, känsligt gods etc.) beaktas innan avtal sluts. 

- Sökanden/den godkända ekonomiska aktören utför eller kräver säkerhetsrevisioner 

som utförs av tredjepart hos affärspartnern för att se till att partnern uppfyller aktörens 

säkerhetsrelaterade skyldigheter och krav. 
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- Sökanden/den godkända ekonomiska aktören begär, när så är lämpligt och 

genomförbart med hänsyn till aktörens affärsmodell, en säkerhetsdeklaration som 

avspeglar parternas respektive affärsmodeller, roller och ansvarsområden. 

 

Ett exempel på en säkerhetsdeklaration som kan användas i medlemsstaterna bifogas i 

bilaga 3 till dessa riktlinjer för de fall när den som ansöker om AEO-status vill 

uppfylla de krav som anges i artikel 28.1 d i genomförandeförordningen genom en 

säkerhetsdeklaration från en viss affärspartner. Om den sökande väljer att använda en 

säkerhetsdeklaration som en lämplig och genomförbar mekanism med hänsyn till den 

sökandes affärsmodell, bör denne dock kunna se till att de skyldigheter som omfattas 

av deklarationen verkligen genomförs och uppfylls av den berörda affärspartnern.      

 

- Sökanden/den godkända ekonomiska aktören använder fraktförare, åkerier 

och/eller anläggningar som omfattas av internationella eller europeiska 

säkerhetscertifikat (exempelvis ISPS-kod och RA). 

- Sökanden/den godkända ekonomiska aktören ingår icke avtalsbundna 

arrangemang för att framför allt identifiera viktiga säkerhetsfrågor, särskilt där 

potentiella brister har upptäckts vid en säkerhetsbedömning.  

 

Både tullmyndigheterna och ekonomiska aktörer bör ta hänsyn till att de åtgärder som nämns 

ovan endast är exempel och inte en uttömmande förteckning. Vilken åtgärd eller kombination 

av åtgärder som väljs beror i mycket hög grad på den berörda affärspartnerns affärsmodell 

och roll i leveranskedjan och vilka risker som är förenade därmed.  

 

Oavsett vilka åtgärder den sökande har vidtagit för att uppfylla detta krav är det viktigt att det 

finns förfaranden för att övervaka arrangemangen med affärspartner och att dessa granskas 

och uppdateras regelbundet. 

 

Om en sökande/godkänd ekonomisk aktör har information om att någon av aktörens 

affärspartner som ingår i den internationella leveranskedjan inte uppfyller de fastställda 

lämpliga säkerhets- och skyddsnormerna ska sökanden/aktören omedelbart vidta lämpliga 

åtgärder för att efter bästa förmåga förbättra säkerheten i leveranskedjan.  

 

När det gäller sändningar som tas över från okända affärspartner rekommenderas att den 

sökande/godkända ekonomiska aktören vidtar lämpliga åtgärder för att säkerhetsriskerna för 

just den transaktionen ska minskas till en godtagbar nivå.  

 

Till exempel i fall där flygfrakt/flygpost anländer från en okänd handelspartner för vilken det 

tillämpliga förfarandet för identifiering och lämpliga säkerhetsåtgärder inte kan styrkas, bör 

sändningen kontrolleras av en RA.   

 

Detta är särskilt relevant om den sökande/godkända ekonomiska aktören har nya eller 

tillfälliga affärspartner eller deltar i transport av sändningar med stora volymer, som post- och 

budverksamhet. 

 

Om flera underleverantörer används överförs ansvaret för att säkra leveranskedjan från den 

sökande/godkända ekonomiska aktören (t.ex. en exportör) till dennes egen affärspartner (t.ex. 

en speditör). Det är den affärspartnern som formellt har åtagit sig att säkra de olika 

uppgifterna på den sökande/godkända ekonomiska aktörens vägnar. Om underleverantören i 

första led (t.ex. speditören) använder sig av ytterligare andra parter bör den första 
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underleverantören kontrollera att efterföljande underleverantör eller underleverantörer (t.ex. 

fraktföraren eller annan efterföljande speditör) vidtar säkerhetsåtgärder. 

 

Om den godkända ekonomiska aktören upptäcker problem med efterlevnaden av 

bestämmelser ska tullmyndigheterna informeras omedelbart. 

 

 

2.V.6. Personalsäkerhet  

Personalsäkerhet är tillsammans med fysisk säkerhet, tillträdeskontroll, säkerhet hos 

affärspartner osv. en av de viktigaste aspekterna på säkerhet. Observera att detta villkor inte 

handlar om ”säkerhet i arbetet”, eftersom detta ligger utanför räckvidden för säkerhets- och 

skyddskriteriet. 

 

För att förhindra infiltration av obehörig personal krävs att den sökande, i den mån nationell 

lagstiftning medger detta, utför säkerhetskontroller av personer som kan få anställning som 

är känslig från säkerhetssynpunkt, och utför, med regelbundna intervall och när det motiveras 

av omständigheterna, bakgrundskontroller av i nuläget anställda som har sådana 

befattningar. När det gäller den praktiska tillämpningen av detta krav måste följande viktiga 

frågor beaktas både av tullmyndigheterna och av den sökande: 

 

- Alla ekonomiska aktörer bör ha ett lämpligt system/lämpliga förfaranden för att 

uppfylla detta krav och tullmyndigheterna måste kunna kontrollera detta. 

- Det är den sökande som i egenskap av arbetsgivare har ansvar för att utföra dessa 

kontroller medan tullmyndigheterna ska kontrollera att de utförs och att de är 

tillräckliga för att garantera efterlevnad med hänsyn till gällande lagstiftning. 

- Omfattningen av och syftet med kontrollerna bör vara tydliga. 

Proportionalitetsprincipen bör respekteras, dvs. åtgärder bör inte gå utöver vad 

som är nödvändigt med hänsyn till syftet. 

 

Omfattningen och utvärderingen av huruvida villkoret är uppfyllt beror på den ekonomiska 

aktörens storlek, organisatoriska struktur och typ av affärsverksamhet. Därför ska kontrollen 

anpassas efter den berörda sökande. Följande huvudområden bör dock alltid ingå i kontrollen: 

 

– Den sökandes anställningspolicy 

 

Den övergripande organisationen av och förfarandena för rekrytering av ny personal ska vara 

tydliga och det ska framgå vem som är ansvarig. Den sökandes anställningspolitik bör särskilt 

avspegla alla rimliga försiktighetsåtgärder som ska beaktas när ny personal rekryteras till 

tjänster inom områden som är känsliga ur säkerhetshänseende, för att kontrollera att de inte 

tidigare är dömda för säkerhetsrelaterade tullbrott eller andra brott som berör säkerheten i den 

internationella leveranskedjan och för att regelbundet utföra bakgrundskontroller av redan 

anställda på tjänster inom områden som är känsliga ur säkerhetshänseende, i den mån detta 

tillåts enligt nationell lagstiftning. 

 

Metoderna för säkerhetskontroller kan omfatta grundläggande kontroller som kontroll av 

identitet och hemvist, kontroll av arbetstillstånd om detta krävs före rekrytering, inhämtning 

av utdrag från brotts- och belastningsregister och undersökningar grundade på obestridliga 

och/eller officiella uppgifter om tidigare anställningar och referenser. 
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Sökanden bör också ha fastställt säkerhetskrav för anlitande av tillfällig personal och personal 

som hyrs ut av bemanningsföretag. Liknande säkerhetsnormer för tillfällig och permanent 

personal och för inhyrda från bemanningsföretag krävs med hänsyn till hur känsliga tjänsterna 

är ur säkerhetshänseende. Om ett bemanningsföretag används för att rekrytera personal bör 

den sökande ange i kontrakten med bemanningsföretaget vilka säkerhetskontroller av 

personalen som ska utföras före och efter rekryteringen till tjänster som är känsliga ur 

säkerhetshänseende. Tullrevisorer kan begära att få verifiera hur den sökande utför sina 

kontroller av extern personal. Den sökande bör därför bibehålla bevis på de normer som 

tillämpas i sina register. 

 

– Anställda på tjänster som är känsliga ur säkerhetshänseende 

 

Vid definitionen av tjänster som är känsliga ur säkerhetshänseende måste det göras en lämplig 

riskanalys och hänsyn måste tas till att det inte bara är ledande befattningar som kan vara 

känsliga, utan även tjänster som har direkt koppling till hanteringen, förvaringen och 

förflyttningen av varor. Exempel på tjänster som är känsliga ur säkerhetshänseende kan vara 

  

 

- tjänster med ansvar för säkerhets-, tull- och rekryteringsfrågor, 

- arbetsuppgifter i samband med byggnads- och receptionsövervakning, 

- arbetsplatser som beskrivs i avsnitt 6 i egenbedömningsformuläret och som avser 

inkommande/utgående varor och lager.  

Dessa kontroller kan även avse befintliga anställda från andra avdelningar som inte betraktas 

som känsliga i säkerhetshänseende och som tillträder sådana tjänster.  

 

För riskfyllda/säkerhetsrelaterade befattningar kan det krävas kontroll i brotts- och 

belastningsregistret som innefattar såväl avtjänade som ej avtjänade domar. Tillsatta anställda 

kan underrätta sin arbetsgivare om förelägganden/borgen, pågående domstolsförfaranden och 

fällande domar. De bör också informera om eventuell annan anställning eller verksamhet som 

är förenad med säkerhetsrisker. 

 

Det bör också rekommenderas att anställda inte finns med på någon av de svarta listor som 

fastställs av nationell eller internationell lagstiftning (t.ex. förordning (EG) nr 2580/2001
12

, 

förordning (EEG) nr 881/2002
13

 och förordning (EU) nr 753/2011
14

). 

 

Alla kontroller som ska utföras måste följa eventuell EU-lagstiftning och/eller nationell 

lagstiftning om skydd av personuppgifter som styr behandlingen av personuppgifter under 

olika omständigheter. I ett antal fall finns det bestämmelser som enbart tillåter behandling av 

                                                 
12

 Rådets förordning (EG) nr 2580/2001 av den 27 december 2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa 

personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism. 

13
 Rådets förordning (EG) nr 881/2002 av den 27 maj 2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder 

mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om 

upphävande av förordning (EG) nr 467/2001 om förbud mot export av vissa varor och tjänster till Afghanistan, 

skärpning av flygförbudet och förlängning av spärrandet av tillgångar och andra finansiella medel beträffande 

talibanerna i Afghanistan. 
14

 Rådets förordning (EU) nr 753/2011 av den 1 augusti 2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, 

grupper, företag och enheter med anledning av situationen i Afghanistan.  
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personuppgifter om den berörda personen har gett sitt samtycke till detta i förväg. För att 

underlätta processen för vissa tjänster kan man därför införa en särskild klausul i avtalet där 

den berörda personen uppmanas att ge sitt samtycke till att bakgrundskontroller utförs. 

 

– Policy och förfaranden när personal säger upp sig eller avskedas  

 

Den sökande bör ha rutiner för att snabbt ta tillbaka tjänstekort samt åtkomst till anläggningar 

och it-system för personal som har avslutat sin anställning. 

 

Som anges i de förklarande anmärkningarna till egenbedömningsformuläret (se fråga 6.11 

”Personalsäkerhet”) måste alla säkerhetsåtgärder som vidtas i samband med den sökandes 

anställningspolitik dokumenteras. 

 

 

2.V.7. Externa tjänsteleverantörer 

Den sökande kan också ha avtalsenliga förbindelser med andra parter, som städföretag, 

cateringfirmor, programvaruleverantörer, externa säkerhetsföretag eller tillfälliga 

entreprenörer. I AEO-sammanhang kallas sådana parter för tjänsteleverantörer. 

 

Enligt artikel 28.1 f i genomförandeförordningen krävs att den sökande har lämpliga 

säkerhetsrutiner för alla kontrakterade externa tjänsteleverantörer.  

 

Även om externa tjänsteleverantörer inte direkt ingår i den internationella leveranskedjan kan 

de ha avgörande betydelse för den sökandes säkerhets- och tullsystem. När det gäller säkerhet 

och skydd bör den sökande därför vidta lämpliga åtgärder för dem, precis som för sina 

affärspartner.  

 

När några av säkerhets- och skyddsvillkoren för godkända ekonomiska aktörer uppfylls av 

tjänsteleverantören för den som ansöker om AEO-status måste detta verifieras som en del av 

granskningen. Ett typiskt exempel är villkoret för tillträdeskontroll när den sökande har anlitat 

ett säkerhetsföretag för att uppfylla den sökandes skyldigheter inom detta område. Villkoret 

för tillträdeskontroll måste verifieras genom en bedömning av hur tjänsteleverantören 

uppfyller detta på den godkända ekonomiska aktörens vägnar. Även om den godkända 

ekonomiska aktören får lägga ut dessa verksamheter på en tredje part är det den godkända 

ekonomiska aktören som är och fortsätter att vara ansvarig för att uppfylla AEO-kriteriet och 

se till att tjänsteleverantören uppfyller kraven, eftersom tjänsteleverantören agerar för den 

godkända ekonomiska aktörens räkning.  

 

 

2.V.8. Program för ökat säkerhetsmedvetande 

För att förhindra bristande medvetenhet om säkerhetskraven ska den sökande se till ”att 

personal med ansvarsområden av betydelse för säkerhetsfrågor regelbundet deltar i program 

för att öka dess medvetenhet om sådana säkerhetsfrågor”. Den sökande bör utarbeta 

mekanismer för att utbilda sin personal i säkerhetspolicyer, upptäckt av avvikelser från dessa 

policyer och kunskap om vilka åtgärder som ska vidtas vid säkerhetsbrister. 

 

Den sökande bör framför allt göra följande:  
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- Utbilda sin personal och i lämpliga fall sina affärspartner om riskerna i den internationella 

leveranskedjan.  

- Ge all berörd personal som deltar i leveranskedjan, som säkerhetspersonal och personal 

som hanterar last och lastdokumentation samt anställda inom last- och lossningsplats, 

utbildningsmaterial, expertrådgivning och lämplig utbildning i att identifiera eventuell 

misstänkt last. Utbildningen bör finnas på plats innan den ekonomiska aktören ansöker om 

AEO-status. 

- Föra och bevara ett lämpligt register över utbildningsmetoder, lämnad vägledning och 

genomförd utbildning för att dokumentera programmen för ökat säkerhetsmedvetande. 

- Se till att en avdelning eller en person (internt i företaget, eller externt) har ansvaret för 

personalens utbildning.  

- Anställda bör göras medvetna om de förfaranden som finns inom företaget för att 

identifiera och rapportera misstänkta incidenter. 

- Genomföra särskild utbildning för att hjälpa anställda att bevara lastens integritet, 

upptäcka potentiella inre säkerhetshot och skydda tillträdeskontrollerna. 

- Regelbundet se över och vid behov uppdatera utbildningens innehåll. Innehållet i 

utbildningen bör återspegla alla de särskilda krav som gäller för den ekonomiska aktörens 

specifika affärsverksamhet, t.ex. flygfrakt/flygpost. 

 

Det finns ingen obligatorisk frekvens för säkerhets- och skyddsutbildning.  

Eftersom personal, byggnader, förfaranden och flöden ofta kan ändras måste medvetenheten 

upprätthållas genom att man ser till att utbildningen förnyas och uppdateras regelbundet. 

 

Dessutom är det obligatoriskt att anordna lämplig utbildning för alla nyanställda eller för 

anställda inom företaget som nyligen har fått en tjänst som berör den internationella 

leveranskedjan. 

 

Ovannämnda mekanismer för utbildning av personalen i säkerhetspolicyn bör naturligtvis 

vara anpassade efter företagets storlek (se del 3, avsnitt III, punkt 3.III.2 ”Små och medelstora 

företag”). För mikroföretag kan t.ex. muntlig utbildning (som dock måste dokumenteras) och 

en genomgång av grundläggande säkerhets- och skyddsförfaranden eller en enkel förklaring 

om kännedom som vidarebefordrats av den berörda personalen godkännas av 

tullmyndigheterna. 

 

Samtidigt kan frekvensen och intensiteten i säkerhets- och skyddsutbildningen variera för 

olika anställda inom ett och samma företag beroende på deras ansvarsområden och enskilda 

möjlighet att påverka säkerheten i den internationella leveranskedjan. 

 

De sökande och deras anställda uppmuntras att använda kommissionens e-lärandeverktyg för 

godkända ekonomiska aktörer för att få en övergripande förståelse av begreppet godkänd 

ekonomisk aktör och tillhörande säkerhetskrav.  

 

 

2.V.9. Utsedd kontaktperson  

Enligt artikel 28.1 h i genomförandeförordningen krävs att den ”sökande har utsett en 

kontaktperson som är behörig för säkerhets- och skyddsrelaterade frågor”. Denna 

kontaktperson måste föreslås för den utfärdande tullmyndigheten. Observera att detta villkor 

inte handlar om ”säkerhet i arbetet”, eftersom detta ligger utanför räckvidden för säkerhets- 

och skyddskriteriet. 
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Denna person bör vara kontaktpunkt för alla säkerhets- och skyddsrelaterade frågor som 

uppstår inom företaget eller hos den utfärdande tullmyndigheten. 

 

Oavsett om denna funktion läggs ut på en underleverantör eller ej måste den sökande se till att 

denna person är fullständigt medveten om alla specifika säkerhetsrelaterade frågor hos 

företaget och har befogenhet att ta emot och skicka material som är känsligt ur 

säkerhetssynpunkt. 
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DEL 3, Ansöknings- och tillståndsprocess 

Flödesschemat nedan visar en förenklad översikt över ansökningsprocessen: 
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Avsnitt I – Fastställande av i vilken medlemsstat en AEO-ansökan ska göras 

 

3.I.1. Allmänt 

I artikel 22.1 i unionens tullkodex fastställs i vilken medlemsstat en ansökan om AEO-status 

ska göras. Där anges att den behöriga tullmyndigheten ska vara myndigheten för den plats där 

den sökandes huvudsakliga bokföring för tulländamål förs eller är tillgänglig och där 

åtminstone en del av den verksamhet som ska omfattas av beslutet bedrivs. Den allmänna 

principen är att ansökan bör lämnas in till den medlemsstat som har bäst kännedom om den 

sökandes tullrelaterade verksamheter. 

 

Med tanke på hur företags organisationsstrukturer och affärsflöden utvecklats på senare tid 

och den trend som innebär att vissa aktiviteter, t.ex. redovisning, läggs ut på underleverantörer 

är det emellertid inte alltid självklart vad som är rätt beslut.  

 

Om det inte går att klart fastställa vilken medlemsstat som bör agera som utfärdande 

tullmyndighet utifrån den ovannämnda allmänna principen ska artiklarna 12 eller 27 i 

kompletteringsförordningen tillämpas.  

 

Enligt artikel 12 i kompletteringsförordningen ska den behöriga tullmyndigheten vara 

myndigheten för den plats där sökandens bokföring och dokumentation som gör det möjligt 

för tullmyndigheten att fatta ett beslut (huvudsaklig bokföring för tulländamål) förs eller är 

tillgänglig (t.ex. den plats där det ansökande företagets administrativa huvudkontor ligger).   

 

I artikel 27 i kompletteringsförordningen anges specifikt för godkända ekonomiska aktörer att 

om den behöriga tullmyndigheten inte kan fastställas i enlighet med artikel 22.1 tredje stycket 

i unionens tullkodex eller artikel 12 i kompletteringsförordningen, ska ansökan inges till 

tullmyndigheterna i den medlemsstat där den sökande har ett fast etableringsställe och där 

uppgifterna om dennes allmänna logistikstyrning i unionen hålls eller finns tillgängliga såsom 

anges i ansökan. 

 

 

3.I.2. Tillgång till tullrelaterad dokumentation 

I artikel 22.1 tredje stycket i unionens tullkodex behandlas också den situation där ett företag 

lägger ut sin tullrelaterade bokföring på ett företag i en annan medlemsstat eller i ett 

tredjeland. Detta är vanligt och tillåtet i många medlemsstater. I dessa fall ser företaget till att 

tullmyndigheten i den medlemsstat där det är etablerat har elektroniskt tillträde till den 

dokumentation som finns i en annan medlemsstat eller i ett tredjeland. 

I dessa fall måste ansökan lämnas in i den medlemsstat som företaget ser till har tillgång till 

huvudräkenskaperna och där åtminstone en del av den tullrelaterade verksamheten bedrivs.  

 

Exempel 1: 

Företaget ”C” är etablerat i Sverige. All näringsverksamhet bedrivs i Sverige, men 

administrationen är utlagd på ett företag i Estland. Företaget ser till att den svenska 

tullmyndigheten har elektroniskt tillträde till dess dokumentation i enlighet med gällande 

svensk lagstiftning. 

 

AEO-ansökan ska lämnas in i Sverige. 
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En annan situation är när tullverksamheten inte utförs i någon av de medlemsstater där 

dokumentationen förvaras eller finns tillgänglig. 

 

Exempel 2: 

Företaget ”C” är etablerat i Storbritannien. Företaget lägger ut sin bokföring och den 

dokumentation som gör det möjligt för tullmyndigheten att fatta ett beslut (huvudbokföring 

för tulländamål) på underleverantörer i Irland och handlingarna är tillgängliga från 

Storbritannien. Företaget importerar varor från Asien via Rumänien: 

 

I det här fallet ska artikel 12 i kompletteringsförordningen tillämpas och ansökan om AEO-

tillstånd ska lämnas in i Storbritannien.  

 

Exempel 3: 

Företaget ”C” är etablerat i Italien. Företaget har sin huvudbokföring i Malta och den finns 

inte tillgänglig från någon annan plats. Företaget importerar från USA. Import och förvaring 

utförs i Tyskland. Tillverkning utförs i Spanien. Export görs från Portugal.   

 

  

I det här fallet ska ansökan lämnas in i Malta eftersom huvudbokföringen bara finns 

tillgänglig där.  

 

 

3.I.3. Multinationella företag och stora företag  

Som förklaras ovan måste alltså varje ekonomisk aktör som är en självständig rättslig enhet 

lämna in en egen ansökan tillsammans med ett noggrant ifyllt egenbedömningsformulär. I 

vissa fall bedriver multinationella företag sin verksamhet via separata rättsliga enheter i olika 

medlemsstater, medan de i andra fall använder fasta etableringsställen. 

 

Enligt artikel 5.32 i unionens tullkodex definieras fast etableringsställe som ”en 

stadigvarande plats för affärsverksamhet där både nödvändiga personal- och tekniska resurser 

är permanent närvarande och genom vilket en persons tullrelaterade transaktioner helt eller 

delvis bedrivs”. Observera att i enlighet med artikel 5.31 b i unionens tullkodex är ett fast 

etableringsställe inte en självständig rättslig enhet. Fasta etableringsställens rättsliga ställning 

kan emellertid definieras olika, beroende på den nationella lagstiftningen. I vissa 

medlemsstater kan fasta etableringsställen i själva verket betraktas som självständiga rättsliga 

enheter trots att koncernen som de ingår i inte betraktar dem som oberoende ur intern 

synvinkel. I det här fallet ska den allmänna princip som beskrivs ovan tillämpas, dvs. det fasta 

etableringsstället måste lämna in en separat ansökan. 

 

 

Exempel 1: 

Moderbolaget ”P” är etablerat i Tyskland. Det har följande rättsligt oberoende fasta 

etableringsställen: ”PBE1”, som är registrerat i Belgien, och PBE2 som är registrerat i 

Österrike. Moderbolaget ”P” bedriver ingen tullrelaterad verksamhet, men dess fasta 

etableringsställen deltar i verksamhet som omfattas av tullagstiftningen. Moderbolaget ”P” 

vill att hela koncernen ska få status som godkänd ekonomisk aktör. Huvudräkenskaperna för 

de berörda tullrelaterade verksamheterna och de tullrelaterade verksamheterna finns i de 

medlemsstater där de fasta etableringsställena är registrerade: 
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”PBE1” ska lämna in en ansökan i Belgien och ”PBE2” ska lämna in en egen ansökan i 

Österrike. Moderbolaget ”P”, som inte är involverat i tullrelaterad verksamhet, har inte rätt 

att lämna in någon ansökan.  

 

Observera att det ska lämnas in separata ansökningar, vilket kan verka som en börda för den 

sökande. Det är dock värt att komma ihåg att de två ansökningarna är helt och hållet 

fristående från varandra. Det innebär att om vissa kriterier inte är uppfyllda för en av 

ansökningarna kommer detta inte att leda till att ansökan från det andra fasta etableringsstället 

avslås, eller att ett redan utfärdat tillstånd tillfälligt dras in eller återkallas helt.  

 

I de fall då de fasta etableringsställena inte är oberoende rättsliga enheter ska en enda ansökan 

omfatta ”[den sökandes] samtliga fasta etableringsställen i unionens tullområde”. I artikel 27 i 

kompletteringsförordningen anges att när det gäller den enda ansökan som avses i del 1, 

avsnitt II, punkt 1.II.1 i dessa riktlinjer, ska ansökan inges till tullmyndigheterna i den 

medlemsstat där den sökande har ett fast etableringsställe och där uppgifterna om dennes 

allmänna logistikstyrning i unionen hålls eller finns tillgängliga såsom anges i ansökan. 

 

 

Exempel 2:  

Moderbolaget ”A” är etablerat i Storbritannien. Det har fasta etableringsställen som inte är 

separata juridiska personer i Belgien, Tyskland och Nederländerna: Informationen om 

moderbolagets allmänna logistikhantering finns i Storbritannien: 

 

Endast en ansökan ska lämnas in av företag ”A”, inklusive alla filialer. Gemensamma 

förfaranden och branschtypiska processer ska beskrivas i egenbedömningsformuläret.  

 

En liknande situation gäller för ett företag i tredjeland som har fasta etableringsställen i EU. 

 

 

Exempel 3:  

Moderbolaget ”A” är etablerat i USA. Det har fasta etableringsställen som inte är separata 

juridiska personer i Storbritannien, Belgien, Tyskland och Nederländerna. Det fasta 

etableringsstället i Storbritannien fungerar som europeiskt centrum, varför all information om 

moderbolagets förvaltningssystem för verksamheten i samtliga filialer i EU finns i 

Storbritannien. Tullrelaterad verksamhet utförs i Storbritannien, Belgien, Tyskland och 

Nederländerna: 

 

Endast en ansökan ska lämnas in av företag ”A” i Storbritannien. Följande information 

måste dock lämnas i ansökan:  

 

 Fält 1 = namnet på moderbolaget i Storbritannien + namnen på filialerna i Belgien, 

Tyskland och Nederländerna. 

Fält 4 = adresserna till filialerna i Belgien, Tyskland och Nederländerna. 

Fält 9 = Eori-numret för företaget i Storbritannien + relevanta registreringsnummer 

(momsregistreringsnummer eller skatteregistreringsnummer om momsregistreringsnumret 

inte är tillgängligt) för filialerna i Belgien, Tyskland och Nederländerna.  

Fält 16–18 = kontoren för alla EU-filialer. 
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Medlemsstaterna uppmuntras att samråda med varandra i ett tidigt skede, redan innan de 

godtar ansökan från en sådan sökande i tredjeland, för att bekräfta att sökandens samtliga 

fasta etableringsställen i unionens territorium ingår i ansökan. 

 

Se del 3.I.2 ovan om hur man avgör var ansökan ska lämnas in i de här fallen. 

 

 

Avsnitt II – Mottagande och godtagande av ansökan 

Den allmänna process som ska följas när en ansökan om AEO-status har lämnats in beskrivs i 

artiklarna 22 och 38 i unionens tullkodex, artiklarna 11–13 och 26–28 i 

kompletteringsförordningen och artiklarna 10 och 12 i genomförandeförordningen. Till dess 

att AEO-systemet för unionens tullkodex har uppdaterats ska ansökan göras med den 

information som anges i bilaga 1 C till tillämpningsföreskrifterna för gemenskapens tullkodex 

(CCIP). När tullmyndigheterna har tagit emot ansökan ska de granska den och avgöra om den 

kan godtas eller ej. Följande gemensamma allmänna överväganden måste alltid beaktas: 

 

- Ansökan ska lämnas in enligt kraven i artikel 22.1 i unionens tullkodex och artikel 11 i 

kompletteringsförordningen. 

- Ett egenbedömningsformulär (SAQ) ska lämnas in tillsammans med ansökan i enlighet 

med artikel 26.1 i kompletteringsförordningen. 

- Tullmyndigheterna måste ha alla nödvändiga uppgifter för att kunna göra en snabb 

kontroll av att den inlämnade ansökan uppfyller villkoren för att godtas. Denna 

information kan sökas i relevanta databaser eller inhämtas genom att den sökande 

uppmanas att lämna in den tillsammans med ansökan.  

- När så är lämpligt bör tullmyndigheten också använda andra tillgängliga 

informationskällor, som gemensamma EU-databaser, kontakter med andra myndigheter, 

information från företagets webbplats osv.  

- Om det krävs kompletterande information måste tullmyndigheterna begära in den från den 

sökande så snart som möjligt, dock senast 30 kalenderdagar från datumet för mottagandet 

av ansökan i enlighet med artikel 22.2 i unionens tullkodex. 

- Där tullmyndigheten fastslår att ansökan inte innehåller all begärd information ska den be 

de ansökande att lämna in den relevanta informationen inom en rimlig tidsfrist som inte 

får överstiga 30 dagar enligt artikel 12.2 första stycket i genomförandeförordningen). 

- Tullmyndigheterna måste alltid informera den sökande om att ansökan har godtagits och 

om datumet för godtagandet. Om ansökan inte godtas måste den sökande också 

informeras om skälen till detta (artikel 22.2 första stycket i unionens tullkodex). 

- När beslut ska fattas om att godta eller avvisa ansökningar från multinationella företag, se 

även del 3, avsnitt I ”Fastställande av i vilken medlemsstat en AEO-ansökan ska göras” i 

dessa riktlinjer.      

 

 

Så snart den sökande tar emot underrättelsen om att hans eller hennes ansökan har godtagits 

av tullmyndigheten rekommenderas starkt att han eller hon gör sitt yttersta för att skynda på 

den övergripande processen. Framför allt rekommenderar vi starkt att man går igenom 

följande punkter under hela ansökningsprocessen: 

 

–  Inhämtning av uppgifter och bevis från olika enheter/avdelningar som berör AEO-

ansökningsprocessen.  
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–  Tillhandahållande av information – de ansvariga enheterna bör vara medvetna om sina 

specifika ansvarsområden i fråga om de övergripande AEO-kraven och AEO-

processen, och att de är beredda på att lämna den nödvändiga informationen.  

– Uppföljning – företaget bör vidta åtgärder för att avhjälpa de svagheter som har 

upptäckts under arbetet med egenbedömningsformuläret och minska de åtföljande 

riskerna. Företaget bör också informera tullmyndigheten om problem med bristande 

efterlevnad. Dessutom bör tullmyndigheten informeras om de åtgärder som vidtas.   

–  Samråd med tullmyndigheten – Företaget bör reda ut eventuella frågor med 

tullmyndigheten för att undvika att slösa tid och pengar.   

 

 

Avsnitt III – Riskanalys och revisionsprocess  

 

Begreppet tullrevision omfattar olika typer av tullkontroller eller bedömningar som 

tullmyndigheten gör för att säkerställa att ekonomiska aktörer följer EU-lagstiftning och 

nationell lagstiftning och uppfyller kraven inom tullrelaterade områden. Revision omfattar 

förhandsrevision, revision efter klarering och omprövning.  

 

Förhandsrevisioner görs av tullmyndigheten innan den beviljar någon typ av 

tulltillstånd/tullcertifiering. I fråga om godkända ekonomiska aktörer utgörs 

förhandsrevisionen av den granskning som görs efter AEO-ansökan för att verifiera att den 

sökande uppfyller kraven i artikel 39 i unionens tullkodex. Efter en (förhands)revision måste 

revisorn kunna  

- avgöra om villkoren för att bevilja AEO-status är uppfyllda, 

- identifiera kvarvarande risker och föreslå ytterligare åtgärder som bör vidtas, 

- identifiera punkter i aktörens förfaranden som behöver övervakas närmare och ge den 

sökande råd om hur de berörda förfarandena och kontrollerna kan förbättras eller 

förstärkas.  

 

När AEO-statusen har beviljats måste man skilja mellan övervakning och omprövning. 

Övervakning utförs fortlöpande av tullmyndigheterna i form av övervakning av den godkända 

ekonomiska aktörens dagliga verksamhet, inbegripet besök i aktörens anläggningar. Syftet är 

att tidigt upptäcka eventuella signaler på bristande efterlevnad. Om problem eller bristande 

efterlevnad upptäcks ska detta leda till snabba åtgärder. Omprövning innebär att något redan 

har upptäckts och att det måste vidtas åtgärder för att verifiera att den ekonomiska aktören 

fortfarande uppfyller AEO-kriterierna. Övervakningen kan alltså leda till en omprövning. 

 

 

3.III.1. Samla in och analysera information 

För att göra en riskanalys och utforma en effektiv revision är det avgörande för den 

utfärdande tullmyndigheten att få in så mycket och så relevant information som möjligt om 

den ekonomiska aktören. Informationen samlas in för att 

- få en bättre förståelse av den ekonomiska aktörens verksamhet och den miljö som 

aktören är verksam i, 

- få en så bra överblick som möjligt över den ekonomiska aktörens organisation, 

processer och förfaranden,  

- utforma revisionsplanen efter resultatet av riskvärderingen, 

- utforma revisionen (lämplig sammansättning av grupp, revisionens inriktning osv.), 

- i så stor utsträckning som möjligt verifiera att kriterierna är uppfyllda.  
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Den information som tullmyndigheterna kan inhämta från olika källor omfattar följande: 

- Interna databaser (t.ex. tullförfaranden som har använts och deklarationer som har 

lämnats av den sökande). 

- Intern information (resultat av tidigare kontroller och/eller revisioner, andra tillstånd 

som har beviljats eller återkallats, granskning av tidigare inlämnade tulldeklarationer 

osv.). 

- Information som begärs från och lämnas av andra myndigheter. 

- Information som lämnas av andra medlemsstater (informations- och 

samrådsförfarande – se del 4 ”Utbyte av information mellan medlemsstater och med 

andra offentliga myndigheter” i dessa riktlinjer). 

- Information som lämnas av de ekonomiska aktörerna själva (dvs. i 

egenbedömningsformuläret). 

- Offentligt tillgänglig information (nyheter, internet, undersökningar, rapporter osv.). 

- All annan relevant information, som bilder, fotografier, videofilmer, 

anläggningsplaner osv. 

 

All insamlad information måste utvärderas noggrant för att bedöma dess tillförlitlighet och 

relevans för granskningens syften. Det bör påpekas att insamling av information är en 

dynamisk process och att det mycket väl kan inträffa att ”information kräver mer 

information”. Den sökande bör känna till detta och vara beredd att ge tullmyndigheterna 

eventuell kompletterande information som behövs. Även när granskningen har inletts kan 

revisorerna begära och samla in ytterligare relevant information som förbättrar resultatet. Man 

bör också ta hänsyn till att information är föränderlig och att den ibland endast är giltig vid 

insamlingstidpunkten. Därför är det viktigt att ha den senaste och mest aktuella 

informationen. För att se till att den utfärdande tullmyndigheten håller sig à jour med de 

händelser som kan påverka resultatet av ansökningsfasen och under uppföljningen är det 

mycket viktigt att ha ett system för att upptäcka och meddela den sökande att det behövs 

ytterligare information. 

 

Den ekonomiska aktörens storlek, särdrag och fall där aktören har gått igenom andra relevanta 

ackrediteringsprocesser kan i hög grad bidra till att skynda på processen.  

 

3.III.2. Små och medelstora företag  

Små och medelstora företag definieras i kommissionens rekommendation av den 6 maj 

2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag
15

. Den här 

definitionen tar hänsyn till huruvida ett företag ingår i ett större multinationellt företag. Om 

så är fallet kan det inte betraktas som ett litet eller medelstort företag. 

 

                                                 
15

  Kommissionens rekommendation av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och 

medelstora företag, EUT L nr 124 20.5.2003, s. 36. 
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 När det gäller AEO-tillstånd och efterlevnad av kraven bör hänsyn också tas till att alla små 

och medelstora företag är olika i fråga om storlek, verksamhetens komplexitet, vilken typ av 

varor som hanteras, ställning i den internationella leveranskedjan osv. Som exempel  

 

- skulle en AEO-sökande som har 51 anställda och importerar glasögon behandlas på ett 

annat sätt än en AEO-sökande som har 249 anställda och importerar vapen och som 

redan har genomfört olika säkerhetsåtgärder,  

 

- illustrerar ett tullombud som har fyra anställda och som fungerar som underleverantör 

för en annan tillverkare som har 150 anställda också variationen i situationen för små 

och medelstora företag.  

 

Små och medelstora företag motsvarar 99 %
16

 av alla europeiska företag och nio av tio små 

och medelstora företag är i själva verket mikroföretag med färre än tio anställda.  

De får också allt större betydelse i de internationella leveranskedjorna. I vissa fall kan de 

representera merparten av de ekonomiska aktörerna i den internationella leveranskedjan och 

de fungerar ofta som underleverantörer till större företag.  

 

Med hänsyn till framför allt den eventuella svårigheten för små och medelstora företag att ta 

sig in i tillståndsprocessen och för att göra AEO-statusen mer tillgänglig för små och 

medelstora företag har den flexibilitet som krävs införts i AEO-lagstiftningen för att minimera 

kostnaderna och bördorna. Även om AEO-kriterierna gäller för alla företag oavsett storlek, är 

tullmyndigheterna enligt artikel 29.4 i genomförandeförordningen skyldiga ”att beakta 

särdragen hos de ekonomiska aktörerna, i synnerhet de små och medelstora företagens 

särdrag” vid granskningen av huruvida AEO-kriterierna är uppfyllda. I dessa riktlinjer 

kommer de små och medelstora företagen särdrag i fråga om AEO-tillståndet att belysas 

genom exempel. 

 

3.III.3. Särskilda ekonomiska verksamheter  

3.III.3.1. Expressoperatörer 

En fraktförares roll i den internationella leveranskedjan beskrivs i del 1, avsnitt II.4 f i dessa 

riktlinjer. Inom denna handelssektor finns det en tydlig delsektor: expressoperatörer. Denna 

delsektor omfattar ett förhållandevis litet antal ekonomiska aktörer, men stora volymer 

transaktioner: i vissa medlemsstater står denna delsektor för ungefär en tredjedel av alla 

sändningar vid import och ungefär 50 % av alla sändningar vid export. 

 

Denna delsektor har ett antal tydliga särdrag: 

- Höga transaktionsvolymer. 

- Vikten av snabba transporter och snabb klarering – korta leveranstider är ett 

marknadsföringsverktyg för dessa företag och är viktiga för deras kunder. 

- Ett stort antal och ett brett urval av affärspartner från vanliga affärskunder till 

enstaka privatkunder. 

- De ekonomiska aktörerna fungerar ofta som tullombud/tullrepresentant utöver sin 

funktion som fraktförare. 

                                                 
16

 År 2008 fanns det mer än 20 miljoner företag i EU. Av dem var endast cirka 43 000 storskaliga företag. Den 

stora majoriteten (99,8 %) av företagen i EU är alltså små och medelstora företag. (Årsrapport – små och 

medelstora företag i EU 2009 – generaldirektoratet för näringsliv.) 
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- Eftersom det främsta transportmedlet är flygfrakt kommer dessa ekonomiska 

aktörer att bedriva sin verksamhet som säkerhetsgodkänd speditör eller känd 

avsändare i enlighet med förordning (EG) nr 300/2008
17

 och uppfylla kraven i 

kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/1998
18

 för merparten av 

sina affärstransaktioner/sin affärsverksamhet. 

- Transporterar paket och frakt på egna luftfartyg eller tillhandahåller lastade 

säckar och lösa paket till andra luftfraktförare. 

- De ekonomiska aktörerna har ofta tillstånd från tullmyndigheterna att använda 

förenklade tullförfaranden.  

 

Med tanke på dessa tydliga särdrag finns det ett antal särskilda risker för denna delsektor som 

man måste ta hänsyn till när de ekonomiska aktörerna ansöker om AEO-statusen: 

- Antalet överträdelser vid bedömningen av kriteriet om efterlevnad av tullregler. 

Tullmyndigheterna måste ta hänsyn till den stora volymen transaktioner och göra 

en bedömning av om överträdelserna är systematiska, av kvaliteten på den 

ekonomiska aktörens interna kontroller och förfaranden för att upptäcka och 

korrigera fel – se del 2, ”AEO-kriterier” i dessa riktlinjer. 

- Säkerheten för de uppgifter som lagras vid bedömningen av den ekonomiska 

aktörens system för att hantera kommersiella register och, i lämpliga fall, 

transportregister. Med tanke på de stora volymer uppgifter som lagras måste 

tullmyndigheterna bedöma de åtgärder som vidtagits för att skydda den 

ekonomiska aktörens system mot obehörig åtkomst eller intrång och åtkomsten till 

dokumentation och förfarandena för att behandla informationen i de system som 

expressoperatörerna använder. 

- Vid bedömningen av lämpliga säkerhets- och skyddsnormer: 

o Lokaler eller verksamheter som inte omfattas av RA- eller KC-statusen. 

o Brott mot överenskomna säkerhetsarrangemang som kan leda till att 

farliga eller osäkra varor levereras. Med tanke på den stora bredden på 

affärspartner måste tullmyndigheterna bedöma förfarandena för att välja 

affärspartner och hantera riskerna i samband med kända och okända 

affärspartner. 

o Personer som infiltrerar verksamheten och som kan utgöra en 

säkerhetsrisk. Med tanke på den höga affärsvolymen måste 

tullmyndigheterna bedöma förfarandena för att utföra bakgrundskontroller 

av nyanställda, för både tillsvidareanställd och tillfällig personal. 

o Otillräcklig kännedom om säkerhetskrav. Tullmyndigheterna måste 

bedöma förfarandena för att ge en lämplig utbildning som täcker 

säkerhets- och skyddsriskerna i samband med förflyttning av 

expressändningar.  

 

3.III.3.2. Postoperatörer 

En postoperatör har sina egna särdrag och dessa måste beaktas tillsammans med åtföljande 

risker. Eftersom man kan anta att solvenskriteriet ska bedömas på samma sätt som för andra 

                                                 
17

 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 av den 11 mars 2008 om gemensamma 

skyddsregler för den civila luftfarten och om upphävande av förordning (EG) nr 2320/2002. 

18
 Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/1998 av den 5 november 2015 om detaljerade 

bestämmelser för genomförande av de gemensamma grundläggande standarderna avseende luftfartsskydd.  
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operatörer kommer fokus nedan att ligga på vissa särskilda problem i samband med de andra 

AEO-kriterierna. 

 

Efterlevnad av tullregler  

En postoperatör hanterar leverans-/sändningstjänster till en mängd små klienter/användare 

vars tillförlitlighet inte är särskilt lätt att kontrollera. Detta kan skapa problem i fråga om 

tullavgifter och även för efterlevnaden av säkerhets- och skyddsregler. Exempel på 

riskområden som är förknippade med tulltransaktioner kan vara följande: 

 Det stora antalet ”små” sändningar, dvs. sändningar med låg vikt/lågt värde. 

 Den bristande tillförlitligheten i kundernas (främst enskilda personer) uppgifter: fel 

och brister i uppgifterna om värdet och vilseledande beskrivningar av innehållet i 

sändningar, bristande/otillräckliga styrkande handlingar som åtföljer 

tulldeklarationerna, vilket gör det svårt att uppfylla tullkraven (avsaknad av 

intyg/licenser osv.). 

 Leveransförseningar som orsakas av fraktföraren. 

 Stor risk för ”felhanterade” (försvunna) sändningar.  

 

Därför måste man under granskningen när det gäller kriteriet om efterlevnad av tullreglerna, 

även med hänsyn till den ekonomiska aktörens storlek och typen av aktör, undersöka antalet 

överträdelser jämfört med det totala antalet inlämnade transaktioner per år för att bedöma 

eventuella risker. Det viktigaste är att göra en detaljerad bedömning av hanteringen av 

förfarandet för registrering i deklarantens bokföring med ett undantag från kravet på anmälan 

av varorna och tullmyndighetens förfarande för tullagring samt även utvärdera de återstående 

riskerna. 

 

Redovisnings- och logistiksystem 

En av de risker som ska beaktas är hanteringen av lagerrapportering av post/paket som inte 

har delats ut (när det inte har gått att spåra mottagaren eller när mottagaren inte har hämtat ut 

dem). För denna kritiska aspekt måste det göras en bedömning av kostnaderna för lagring 

(och eventuell efterföljande destruering, om detta anges i reglerna) eller kostnaderna i 

samband med returneringen till avsändaren. Detta kan inverka på spårbarheten för tull- och 

redovisningstransaktioner och påverka logistikorganisationen och även ledning, kostnader, 

lagerskydd och lagersäkerhet. 

 

För en sådan operativ situation krävs att man har tillgång till ett it-system som är tillräckligt 

säkert samt strukturerat på ett sätt som gör det möjligt att logga alla tullhändelser för såväl 

export som import och som skyddar uppgifterna i systemet. 

 

Vid bedömningen av effektiviteten i det interna kontrollsystemet är det viktigt att utöver 

uppdelningen av uppgifter kontrollera om det finns någon som är ansvarig för att övervaka 

efterlevnaden av reglerna för tullförfarandena och hur åtföljande risker upptäcks och hanteras. 

Därför bör olika potentiella händelsers inverkan på aktörens verksamhet bedömas och 

effektiviteten i förfarandena för att åtgärda bristande efterlevnad bör utvärderas noggrant. 

 

När det gäller den interna kontrollen är det också viktigt att undersöka vilka databaser och 

informationsprocesser som används för att lagra uppgifterna om kunder och sändningar. 

 

En annan aspekt som bör utvärderas är hanteringen av landtransport, särskilt om den berör en 

flygplatsoperatör, då man måste bedöma tillförlitligheten hos de förare som hämtar paket. 
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Säkerhetskrav 

I det här sammanhanget bör rekryteringen av personal bedömas noggrant. Det är viktigt att ta 

hänsyn till antalet tillfälligt anställda och hur ofta sådana används. Ju fler tillfälligt anställda 

och ju oftare de används, desto större blir den potentiella risken för infiltration i syfte att 

bedriva olaglig verksamhet, t.ex. explosiva varor, narkotika osv.  

Därför måste urvalskriterierna för att rekrytera den personal som ska arbeta med särskilda 

uppgifter, t.ex. personal som kommer i direktkontakt med känsliga varor från lagerplatser 

eller högriskområden utvärderas noggrant. 

 

Man måste också kontrollera hur ofta aktören övervakar personalen i enlighet med 

lagstiftningen. Anställningsavtalen bör också bedömas noggrant.  

 

Oavsett vilken typ av anställningsavtal personalen har ska samtliga garanteras lämplig 

utbildning, särskilt i tullförfaranden och tullregler. För att uppnå en hög kvalitet i 

tillämpningen av säkerhets- och skyddsförfaranden är det nödvändigt att tillhandahålla en 

lämplig utbildningsnivå även för de anställda som arbetar med att skanna de varor som ska 

skickas. 

 

För att garantera säkerheten i den internationella leveranskedjan bör en postoperatör 

- utarbeta säkerhets- och skyddspolicy för att informera och utbilda personalen i 

fråga om riskerna i samband med postverksamhet, 

- ha en lämplig intern organisation som innebär att man kan göra tätare inspektioner 

under särskilda riskhändelser eller särskilda underrättelserapporter, 

- utbilda postpersonal med ansvar för noggranna säkerhetskontroller och ge dem 

aktuell information om hur de ska identifiera potentiellt farliga sändningar med 

hänsyn till riskindikatorer som 

 avsändare inte angiven, 

 känsliga mottagare (diplomatiska institutioner, politiska institutioner, 

finansiella organ, religiösa samfund, press osv.), 

 förekomst av anteckningar eller klistermärken som syftar till att undvika 

kontroller, som ”Utsätt ej för röntgen”, ”Konfidentiellt”, ”Behöver ej 

postkontrolleras”, eller ”Öppnas ej”, 

 ovanliga makroskopiska fysiska och kemiska egenskaper (t.ex. 

värmepaket, förekomst av ovanliga lukter, förlust eller spridning av 

innehåll, missfärgat emballage, fettfläckar, ljud inifrån försändelsen osv.). 

 

En postoperatör måste också vidta följande åtgärder för att hantera logistiken för och 

organisationen av de utrymmen som används för lagring av sändningar: 

- Ha särskilda områden där det går att utföra säkerhetskontroller av inkommande eller 

utgående sändningar. 

- Fysiskt separera de varor som har kontrollerats från dem som ännu inte har 

inspekterats.  

- Säkerställa att kunderna använder produkter som garanterat går att spåra.  

- Utarbeta en handlingsplan för att identifiera, isolera och neutralisera ett upptäckt hot. 

- Inrätta ett kontor för säkerhetskontakter för tull, polis, underrättelse- och 

hälsovårdsmyndigheter, beroende på vilken typ av tjänst som erbjuds och hur stor 

tjänsten är. 

 

Sammanfattningsvis är det med tanke på den betydande storleken och de särskilda 

egenskaperna hos den tjänst som erbjuds av postoperatörer, tillsammans med mängden 
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transaktioner, och för att införa tillförlitliga tull-, logistik-, redovisnings- och 

säkerhetsförfaranden, mycket viktigt att alla förfaranden strikt följer de detaljerade interna 

policyer som tillämpas i den dagliga verksamheten. 

 

3.III.3.3. Järnvägsfraktförare 

Rent generellt skiljer sig granskningen av en järnvägsfraktförare inte i något väsentligt från 

andra fraktförare. Järnvägsfraktförare kan till och med anses innebära lägre risk på grund av 

egenskaperna hos deras transportmedel. Planeringen av granskningen och riskbedömningen 

underlättas dock om man tittar närmare på ett antal speciella särdrag hos järnvägsfraktförarnas 

verksamhet:  

- Järnvägsoperatörer är bundna av internationella avtal och konventioner (Cotif, 

CIM). Dessa avtal kan omfatta krav på förseglingar och lastintegritet. Ansvar 

under transport kan också ingå.  

- Järnvägstrafik omfattas av förordningar och intyg om järnvägssäkerhet i fråga 

om både passagerare och last. Däri kan det ingå krav på 

säkerhetshanteringssystem, säkerhetssystem för personal och interna 

kontrollsystem. 

- Järnvägsfraktförare bedriver sin verksamhet i en fragmenterad miljö ur 

regleringssynpunkt. Järnvägsdriften kan regleras och övervakas av flera 

nationella myndigheter.  

- Driftsmiljön innehåller flera delar som ofta kontrolleras av tredje parter med 

ansvar för infrastruktur som spår, rangerbangårdar och containerterminaler eller 

tredje parter med ansvar för lastenheten. 

- Den sökande kan ha en komplex organisatorisk struktur med ett flertal 

anläggningar och ett brett verksamhetsområde. Verksamheten kan också vara 

uppdelad på passagerar- och lastverksamheter.  

- Järnvägsfraktföraren kan bedriva verksamhet tillsammans med en mängd olika 

affärspartner, som i allmänhet är välkända. Det kan t.ex. röra sig om 

vägfraktförare, lageroperatörer, hamnoperatörer och säkerhetstjänsteleverantörer 

vid bangårdar. Lastning och lossning av lastenheter/containrar från eller på en 

vagn kan vara fraktförarens ansvar, men lastning och lossning av varor är oftast 

kundens ansvar. Järnvägsfraktförare brukar oftast inte lasta eller lossa lastenheter 

själva eller genom tredje part. Det är endast om järnvägsfraktföraren erbjuder 

pakettjänster och andra extra logistiktjänster själva som de kan ha det operativa 

ansvaret för hanteringen av varorna.  

 

- Under transporten kan flera personer hantera dokumenten eller kontrollera 

lastenheterna/vagnarna. Det är endast om järnvägsfraktföraren erbjuder 

pakettjänster och andra extra logistiktjänster själva som de hanterar varorna vid 

lastöverföringspunkter, logistikcentraler eller lager.  

Punkter att uppmärksamma vid riskbedömning och granskning av en järnvägsfraktförare som 

ansöker om AEO-status: 
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- För att skaffa sig en bättre uppfattning om affärsmiljön bör tullmyndigheterna innan 

granskningen görs be den sökande att ge en kort presentation av de förordningar, avtal 

och konventioner som denna är bunden av.  

- När revisorerna förbereder sin granskning bör de skapa sig en tydlig överblick över 

platser och anläggningar som berörs av tullverksamheter och avgöra om den sökande 

har kontroll över dem eller ej. De relevanta platserna är anläggningar där tullrelaterade 

dokument, lastenheter och varor hanteras. 

- För att förhindra obehörigt tillträde till varor och lastenheter krävs lämpliga 

säkerhetsövervakningsmetoder, särskilt på öppna bangårdar och under 

transport/lossning/lastning och stopp.   

- Spårning av lastenheter, säkerhetsförfaranden i samband med gränsövergångar 

(övervakningskamera, skanning) och stopp, vägning av last och sjupunktsinspektion 

(särskilt efter långtidslagring). 

- Förseglingsförfaranden inklusive instruktioner vid säkerhetsbrott. 

- Identifiera affärspartner och införliva säkerhetskrav i avtal, även för tillfälliga partner. 

Om nyckelverksamheter läggs ut på underleverantörer 

(lastning/lossning/säkerhetsövervakning) måste den sökande hantera risker i samband 

med affärspartner genom att införliva krav i avtalen och övervaka dessa. Rutinerna när 

ett säkerhetsbrott upptäcks är också viktiga för att förbättra säkerheten i 

leveranskedjan. 

- Utbildning i ökat säkerhetsmedvetande genomförs tillfredsställande.  

- Rutiner för att informera om och hantera säkerhetsbrott är ett avgörande krav. 

 

3.III.4. Faktorer som underlättar tillståndsprocessen 

3.III.4.1.  Allmänt  

 De olika ekonomiska aktörerna måste uppfylla olika standarder och förordningar utöver AEO-

kraven, beroende på sina ekonomiska verksamheter. I AEO-programmet försöker man ta 

hänsyn till och utnyttja befintliga standarder och certifieringar/tillstånd utan att införa något 

krav på ytterligare certifieringar/tillstånd för att bli godkänd ekonomisk aktör.  

 

Ekonomiska aktörer behöver inte alltid ha AEO-status för att få tillstånd för en förenkling 

enligt tullreglerna. För vissa förenklingar behöver de dock uppfylla vissa AEO-kriterier, eller 

delar av ett AEO-kriterium för att få det berörda tillståndet (se även 1.III.1 i dessa riktlinjer). 

 

För att skynda på behandlingen av ansökningar och minska den tid som krävs för 

granskningen, bör tullmyndigheterna när så är möjligt använda den information de redan har 

om de sökande. Detta kan särskilt innefatta information från 

 

- tidigare ansökningar om tulltillstånd och resultat av ansökningsprocessen, 

- information som redan delgivits tullmyndigheten eller andra offentliga 

myndigheter och som är tillgänglig för tullmyndigheten, 
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- information om och resultat av tullrevisioner, 

- tullförfaranden som har använts och deklarationer som har lämnats av den 

sökande, 

- tidigare certifieringar/tillstånd som den sökande har, 

- resultaten av de bedömningar eller revisioner som utförts i enlighet med 

unionslagstiftning, i den utsträckning de är relevanta för granskningen av kriteriet 

(artikel 29.2 i genomförandeförordningen) och expertslutsatser (artikel 29.3 i 

genomförandeförordningen). 

 

Beroende på omständigheterna i varje enskilt fall och framför allt med hänsyn till vilken tid 

som informationen gäller, kan tullmyndigheterna dock behöva granska på nytt eller begära 

bekräftelse från andra myndigheter för att kontrollera att informationen fortfarande (helt eller 

delvis) är giltig. 

 

Fall där det enligt lagstiftningen krävs automatiskt erkännande av säkerhets- och 

skyddsnormer ska uppmärksammas särskilt: 

 

- Om den sökande är en säkerhetsgodkänd speditör eller en känd avsändare ska 

säkerhets- och skyddskriterierna anses vara uppfyllda för de anläggningar och 

transaktioner som den sökande har beviljats status som säkerhetsgodkänd speditör 

eller känd avsändare för, i den utsträckning som kriterierna för att utfärda status 

som godkänd speditör eller känd avsändare är identiska eller likvärdiga med dem 

som anges i artikel 39 e i unionens tullkodex (artikel 28.3 i 

genomförandeförordningen, se även del 3, avsnitt III, punkt 4.2 b i dessa 

riktlinjer). 

- När den sökande innehar certifikat avseende säkerhet och skydd som utfärdats på 

grundval av en internationell konvention, en internationell standard från 

Internationella standardiseringsorganisationen eller en europeisk standard från ett 

europeiskt standardiseringsorgan ska dessa certifikat beaktas vid kontrollen av att 

säkerhets- och skyddskriterierna iakttas.  

 Kriterierna ska anses vara uppfyllda i den omfattning det fastställs att 

kriterierna för utfärdande av det certifikatet är identiska eller likvärdiga med de 

som fastställs i artikel 39 e i unionens tullkodex (artikel 28.2 första stycket i 

genomförandeförordningen).  

 Kriterierna ska anses vara uppfyllda om den sökande innehar ett certifikat 

avseende säkerhet och skydd som utfärdats av ett tredjeland med vilket unionen 

har ingått ett avtal som föreskriver erkännande av ett sådant certifikat (artikel 28.2 

andra stycket i genomförandeförordningen). 

 

Detta ska endast gälla certifikat som utfärdats av internationellt ackrediterade 

certifieringsorgan
19

, eller nationella behöriga myndigheter.  

 

Dessutom finns det ett stort antal internationella och nationella normer och certifieringar samt 

slutsatser från experter på bokföring, solvens eller säkerhets- och skyddsnormer som den 

utfärdande tullmyndigheten kan godta enligt artikel 29.3 i genomförandeförordningen. I dessa 

fall innebär åberopandet av ett certifikat inte att motsvarande AEO-kriterium automatiskt är 

                                                 
19

 MLA (Multilateral Recognition Arrangement) eller MRA. Se även www.european-accreditation.org 
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uppfyllt och inte behöver kontrolleras ytterligare. I stället är det den behöriga tullmyndigheten 

som ska avgöra om och i vilken omfattning kriterierna är uppfyllda. 

 

I det här sammanhanget finns det olika indikatorer som ska beaktas vid utvärderingen av om 

och i vilken omfattning ett certifikat eller en norm är relevant och materiell och kan vara till 

nytta inom AEO-ansökningsförfarandet. Några av indikatorerna kan vara följande: 

- Vem har utfärdat certifikatet eller vem är behörig att bevilja standarden? Har 

certifikatet/tillståndet beviljats av en myndighet eller en tredje part? Är den tredje 

parten internationellt ackrediterad?  

- Hur beviljas certifikatet/tillståndet? Utförs det kontroller av en myndighet 

(exempel i del 3, avsnitt III, punkt 4.2 i dessa riktlinjer), genom egen bedömning 

av en aktör eller görs det någon verifiering av en oberoende och ackrediterad tredje 

part? 

- Gjordes det en granskning på plats eller enbart en dokumentkontroll? 

- Varför ansökte aktören om certifikatet/tillståndet? 

- Utförs certifierings-/tillståndsprocessen av företaget eller finns det en konsult hos 

företaget? 

- Är certifikatet/tillståndet giltigt för hela enheten, någon särskild plats eller en enda 

process? 

- När utfärdades certifikatet/tillståndet? När gjordes den senaste revisionen? Vilka 

slutsatser drogs vid den förra revisionen? 

 

Förteckningen över kända standarder och certifikat/tillstånd nedan är inte uttömmande. På 

grund av variationen i ekonomiska verksamheter hos ekonomiska aktörer och nationella 

särdrag anges endast de vanligaste.   

 

AEO-sökande kan lämna information om alla standarder de uppfyller eller certifikat/tillstånd 

de har som påverkar AEO-kriterierna till den behöriga tullmyndigheten. Därefter kontrollerar 

den behöriga tullmyndigheten om dessa kan beaktas och i vilken omfattning. Detta gäller 

också om den ekonomiska aktören fått rådgivning av en oberoende myndighet/ett oberoende 

institut i fall som påverkar AEO-kriterierna utan att det leder till certifiering/tillstånd (t.ex. 

enskild vägledning av den lokala polisen för att förebygga brottslighet på anläggningen, 

utbildningsprogram). 

 

Det bör också påpekas att det inte är nödvändigt att ha något av dessa certifikat/tillstånd eller 

få rådgivning av tredje parter för att bli godkänd ekonomisk aktör. Om det finns 

certifikat/tillstånd tillgängliga, kan de vara användbara för tullmyndigheterna (se även 

förklarande anmärkningar till egenbedömningsformuläret, avsnitt 3 och 6 om bokförings- och 

logistiksystem och om säkerhets- och skyddskrav). 

 

Tänk också på att det alltid är den sökandes ansvar att visa att AEO-kriterierna är uppfyllda. 

 

 

3.III.4.2.  Certifikat/tillstånd som utfärdats av tullmyndigheter eller andra statliga 

myndigheter   

a)  Befintliga tillstånd enligt tullbestämmelserna 

 

När en ekonomisk aktör ansöker om AEO-status bör alla andra tillstånd från 

tullmyndigheterna för den aktören beaktas.   
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b)  Certifikat som utfärdats av luftfartsmyndigheter eller myndigheter 

 

Luftfartsmyndigheter godkänner verksamhetsutövare som arbetar med hantering av flygfrakt. 

Beroende på verksamhetsutövarnas roll i leveranskedjan kan de tilldelas status som 

säkerhetsgodkänd speditör (RA) eller känd avsändare (KC) av dessa myndigheter, medan 

statusen kontoavsändare (AC) tilldelas direkt av en säkerhetsgodkänd speditör.  

 

Säkerhetsgodkända speditörer är företag, t.ex. ombud, speditörer eller andra enheter, som 

bedriver verksamhet tillsammans med ett flygbolag och som utför säkerhetskontroller som är 

erkända eller föreskrivs av den behöriga myndigheten för last, bud- och expresspaket eller 

post.  

 

En känd avsändare är en avsändare som själv är upphovsman till frakt eller post och vars 

förfaranden uppfyller gemensamma säkerhetsregler och säkerhetsstandarder i tillräcklig grad 

för att tillåta transport av frakt eller post ombord på luftfartyg. 

 

För en säkerhetsgodkänd speditör, liksom för en känd avsändare, ska de kriterier som 

fastställs i artikel 28.1 i genomförandeförordningen anses vara uppfyllda enligt artikel 28.3 i 

genomförandeförordningen för de anläggningar och de transaktioner som den ekonomiska 

aktören har fått status som säkerhetsgodkänd speditör eller känd avsändare för. Till skillnad 

från AEO-programmet beviljas status som säkerhetsgodkänd speditör eller känd avsändare 

alltid för en specifik anläggning. Det bör också påpekas att statusen som säkerhetsgodkänd 

speditör och känd avsändare i princip endast gäller utgående varor som transporteras ombord 

på ett luftfartyg. Processerna för inkommande varor är inte kontrollerade och godkända.  

 

En jämförelse som har utarbetats av kommissionens behöriga tjänsteavdelningar i samarbete 

med medlemsstaterna mellan säkerhetsgodkända speditörer, kända avsändare och AEO-

kriterier visade att kraven i dessa program i princip var jämförbara inom följande fyra 

områden: 

- Byggnadssäkerhet 

- Ändamålsenliga tillträdeskontroller 

- Lastsäkerhet 

- Personalsäkerhet 

Inom de ovannämnda områdena är det därför mest sannolikt att man konstaterar att villkoret 

är gemensamt och därför anses vara uppfyllt. 

 

Det bör på lämpligt sätt avgöras om en ekonomisk aktör som ansöker om AEOS-tillstånd och 

tidigare är godkänd som känd avsändare eller säkerhetsgodkänd speditör även har andra 

affärsverksamheter och i så fall måste dessa kontrolleras. Säkerhets- och skyddskriterierna bör 

alltså inte godkännas automatiskt, men samtidigt bör man undvika att utföra kontroller av 

samma områden och transaktioner mer än en gång.  

 

Även om statusen som kontoavsändare inte erkänns juridiskt, har den liknande syften, vilket 

betyder att även status som kontoavsändare kan underlätta AEO-tillståndsförfarandet. 

 

c)  Internationella koden för sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar (ISPS) 
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IMO har inom ramen för den internationella konventionen om säkerheten för människoliv till 

sjöss (Solas) antagit en internationell obligatorisk kod för säkerhet på fartyg och i 

hamnanläggningar: den internationella koden för sjöfartsskydd på fartyg och i 

hamnanläggningar (ISPS). Där beskrivs vilket ansvar regeringar, rederier, fartygens 

befälhavare, ombordanställda, hamnar, hamnaläggningar och personal vid hamnanläggningar 

har för att utföra riskbedömningar och riskanalyser samt utveckla, underhålla och förbättra 

säkerhetsplaner för rederier och deras fartyg och för hamnar och hamnanläggningar för att 

förhindra säkerhetsincidenter som påverkar fartyg eller hamnanläggningar som används i 

internationell handel. 

 

Säkerhetskraven i ISPS omfattar fysiska säkerhetsåtgärder som tillträdeskontroll för fartyg 

och hamnanläggningar och åtgärder för att skydda integriteten hos last och lastenheter. Dessa 

åtgärder måste dokumenteras i en säkerhetsplan som ska lämnas in till den utsedda 

myndigheten för säkerhet på fartyg och i hamnar. Den godkända säkerhetsplanen är inte bara 

ett användbart verktyg för att bedöma säkerhetskriterierna för AEO utan de delar i den 

godkända säkerhetsplanen som är identiska med eller motsvarar AEO-villkor ska också av 

tullmyndigheten anses innebära att dessa villkor är uppfyllda (artikel 28.2 i 

genomförandeförordningen). 

 

Det utfärdas certifikat för de fartyg och hamnanläggningar som uppfyller de tillämpliga ISPS-

kraven, medan rederiernas efterlevnad av de relevanta delarna av ISPS omfattas av 

obligatorisk kontroll av de nationella sjöfartsmyndigheterna i samarbete med Europeiska 

sjösäkerhetsbyrån (Emsa). Denna myndighetskontroll av rederierna bör därför också beaktas i 

samband med AEO-ansökan. 

 

d)  Rätt att ingå i eurosystemets ramverk för kreditbedömning (Ecaf) 

 

I eurosystemets ramverk för kreditbedömning (Ecaf) fastställs de förfaranden, regler och 

tekniker som ska se till att eurosystemets krav på standarder för hög kreditvärdighet för alla 

belåningsbara tillgångar uppfylls. Vid kreditbedömningen inom ramen för eurosystemet tar 

man hänsyn till institutionella kriterier och egenskaper som ger ett liknande skydd för 

instrumentets innehavare, t.ex. garantier. I vissa medlemsstater utfärdar den nationella 

centralbanken ett intyg om belåningsbarhet. Eurosystemets permanenta riktmärke för att 

fastställa minimikraven för höga standarder för kreditvärdighet definieras som en 

kreditbedömning på nivå ”A”, dvs. en lägsta långsiktig kreditbedömning på ”A-” av Standard 

& Poor’s eller Fitsch Ratings på ”A3” av Moody’s, eller på ”AL” av DBRS.  

Kreditvärderingsinstitutens bedömning kan därför också beaktas vid bedömningen av kriteriet 

för solvens.  

 

e)  Sarbanes-Oxley-Act (SOX) 

 

SOX är en federal lag i Förenta staterna med nya eller förbättrade standarder för alla styrelser 

och ledningar i amerikanska aktiebolag och i revisionsföretag. Lagen är också tillämplig på 

utländska företag som är börsnoterade i USA. Den omfattar främst bestämmelser om de 

interna kontrollsystemen för redovisning, balansräkning och årsredovisning. Fokus ligger på 

krav på information och ledningens ansvar. 

Även om ett företag uppfyller SOX-bestämmelserna innebär detta inte automatiskt att något 

av AEO-kriterierna är uppfyllt. Det bör dock vara en indikator att ta hänsyn till i riskanalysen 

och i samband med AEO-tillståndet. 
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f)  AEO-program eller liknande program i tredjeländer 

 

I vissa länder finns ett säkerhets- och skyddsprogram som är jämförbart med AEO-begreppet 

inom WCO SAFE-ramverket. Även om det inte finns ett ömsesidigt erkännande mellan EU 

och ett visst land har det faktum att en ekonomisk aktör är validerad/certifierad enligt ett 

sådant program också betydelse för AEO-tillståndet och bör beaktas av den behöriga 

tullmyndigheten under granskningen innan AEO-status beviljas. 

 

g) TIR (Transports Internationaux Routiers) 

Tullkonventionen om internationell transport av gods upptaget i TIR-Carnet (TIR-

konventionen 1975) utarbetades av Unece 1975. 

TIR-konventionen upprätthålls av Unece som även utarbetar TIR-handboken. Handboken 

innehåller både texten till konventionen och en mängd användbar information om hur 

konventionen ska tillämpas i praktiken. 

För ett AEO-tillstånd är den kontrollerade tillgången till TIR-förfaranden, som är en av 

pelarna i TIR-konventionen, av särskilt intresse. Enligt artikel 6 i TIR-konventionen ska de 

behöriga myndigheterna enbart bevilja tillgång till TIR-förfaranden till transportoperatörer 

som uppfyller de minimivillkor och krav som fastställs i del 2 i bilaga 9 till konventionen, 

dvs. 

- erfarenhet av och förmåga att bedriva internationell transport, 

- god ekonomisk ställning, 

- påvisad kunskap om tillämpningen av TIR, 

- frånvaro av allvarliga eller upprepade brott mot tull- och skattelagstiftning, 

- ett åtagande i en skriftlig deklaration om att följa tullagstiftningen och betala de 

belopp som krävs vid överträdelser eller oriktigheter. 

Även godkännandet av vägfordon och containrar kan vara av intresse vid ett AEO-tillstånd. 

Enligt TIR-konventionen ska varor fraktas i containrar eller vägfordon vars lastutrymmen är 

konstruerade på att sådant sätt att insidan inte går att komma åt när utrymmet har säkrats 

genom försegling. Om en container eller ett lastutrymme uppfyller konventionens krav ska de 

berörda nationella myndigheter som sköter godkännanden och inspektioner utfärda intyg om 

godkännande för vägfordon eller containrar. 

 

h) Andra 

 

Ett kontrollerbart uppfyllande av säkerhetskrav och säkerhetsstandarder som har fastställts av 

mellanstatliga organisationer som IMO, Unece, Otif, UPU och ICAO kan också innebära att 

AEO-kriterierna uppfylls helt eller delvis, i den mån kraven är identiska eller jämförbara.  

 

 

3.III.4.3  Kommersiella standarder och certifieringar 

a)  Certifieringar enligt ISO 27001 

 

ISO 27001 är en global ISO-standard för säkerhet för informationsteknik och skydd för 

elektroniska informationssystem. Standarden omfattar föreskrifter om informationsteknik, 

säkerhetsteknik och krav på ledningssystem för informationssäkerhet. Där fastställs kraven på 

produktion, införande, övervakning, underhåll och förbättring av dokumenterade 

ledningssystem för informationssäkerhet. En ISO 27001-certifiering är alltså tillämplig på 

http://www.unece.org/trans/bcf/tir/tir-hb.html
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olika sektorer, och t.ex. ordalydelsen i kraven och syftet att skapa informationssäkerhet och 

kostnadseffektiv hantering av säkerhetsrisker ska säkerställa att lagar och förordningar följs. 

 

b)  ISO 9001:2015 (i så fall i kombination med ISO 14001:2009) 

 

ISO 9001-standarden, som skapats av ISO, innehåller omfattande förslag till förbättring av 

kvalitetsstyrningen inom företag. Syftet är att öka företagets effektivitet och förbättra 

kvalitetskontrollen. Tullreglerna bör alltså följas med hjälp av en viss kvalitetsprocess. I 

slutändan bör detta skapa ökad kundnöjdhet.  

För AEO-ansökningsförfarandet kan en ISO 9001:2015-certifiering vara användbar för t.ex. 

bedömningen av det interna kontrollsystemet.  

 

c)  ISO 28000:2007 

 

Enligt ISO 28000:2007 kan företag få en certifiering av att de har ett tillfredsställande 

säkerhetsstyrningssystem för säkerheten i den internationella leveranskedjan. ISO 28000:2007 

är en ramstandard och kraven för säkerhet och skydd är mycket allmänt hållna.  

Det finns dock en annan ISO-standard i ISO 28000-serien, ISO 28001:2007, som innehåller 

mycket mer specifika säkerhetskrav för leveranskedjan och som syftar till att vara anpassad 

efter AEO-kriterierna i WCO SAFE. Tullmyndigheten bör därför enligt artikel 28.2 i 

genomförandeförordningen ta hänsyn till om ISO 28001 följs när de beslutar om att bevilja 

AEO-status. 

 

d)  TAPA-certifikat  

 

TAPA är en sammanslutning för personer som är ansvariga för säkerhet och logistik inom 

produktions- och logistikområdet. Syftet med denna internationella sammanslutning är att 

skydda särskilt värdefulla varor mot stöld och förlust under lagring, omlastning och transport. 

TAPA-certifikat utfärdas på grundval av lastsäkerhetsnormer som TAPA har utvecklat. 

Kontroller av att normerna följs utförs av ett neutralt certifieringsorgan (TAPA-certifikat A 

eller B) eller genom en egen bedömning av företaget (TAPA-certifikat C). TAPA:s 

lastsäkerhetsnormer omfattar instruktioner om säkerhet för byggnader, utveckling och 

processer under lagring och transport av varor.  

För att certifieras (certifikat A och B) enligt kraven i TAPA:s lastsäkerhetsnormer måste 

innehavaren uppfylla högt ställda fysiska säkerhetsnormer.  

Det är dock viktigt att påpeka att TAPA-certifikat utfärdas för enskilda anläggningar och inte 

för företaget som helhet. 

  

 

3.III.5. Moder-/dotterbolag med gemensamma system/förfaranden 

De relevanta kriterierna måste i princip uppfyllas av den sökande oavsett vilken rättslig 

utformning ett visst företag har. 

Särdragen i fråga om verksamheter som läggs ut på underleverantörer behandlas i del 2 

”AEO-kriterier” i dessa riktlinjer. Samma principer gäller om verksamheter läggs ut på 

underleverantörer inom en grupp av närstående företag. 

 

När det gäller moder-/dotterbolag måste man dock ta hänsyn till vissa faktorer som kan 

påverka riskanalysen och revisionsprocessen. För det första måste det undersökas om 

kopplingen mellan företagen påverkar de administrativa och/eller operativa förfarandena. 
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Det finns fall där moderbolaget tillåter dotterbolaget att agera självständigt. Ofta förekommer 

det vinstdelningsavtal eller liknande mellan närstående företag. I vissa fall läggs särskilda 

verksamheter ut inom koncernen genom ett avtal som kan leda till att ett visst företag helt 

saknar egen personal.  

 

I andra fall utför specialiserade enheter uppgifter (gemensamma tjänster) för samtliga företag 

som tillhör en koncern. 

 

I alla dessa fall kan kopplingen påverka sannolikheten för en risk både i positiv och negativ 

riktning. 

 

Det kan ha praktisk betydelse för granskningen av AEO-ansökan att om närstående företag 

har gemensamma processer kan det ofta räcka att kontrollera dessa processer endast en gång. 

Detta gäller även om en enhet inom koncernen utför vissa verksamheter för samtliga 

närstående företag (gemensamma tjänster) eller om olika juridiska personer inom en koncern 

tillämpar samma principer (bolagsstandarder). 

 

Detta kan skynda på revisionsprocessen och specialistkunskaperna kan höja kvaliteten i 

processerna. Samtidigt måste kunskaperna om ett företag inom en koncern alltid bedömas mot 

bakgrund av den eventuella inverkan det kan ha på närstående företag. Om det interna 

kontrollsystemet har brister i ett närstående företag med gemensamma bolagsstandarder bör 

man inte automatiskt förutsätta att det interna kontrollsystemet i de närstående företagen 

också har brister, men tullmyndigheterna bör ändå överväga att granska de övriga systemen 

(helt eller delvis). 

 

 

3.III.6. Risk och riskanalys  

 

3.III.6.1 Den ekonomiska aktörens riskbedömning och riskhantering 

Organisationen hos en ekonomisk aktör kan vara ett komplicerat system med många 

sammanhängande processer. En godkänd ekonomisk aktör bör fokusera på processer, 

riskhantering, interna kontroller och åtgärder för att minska riskerna. Detta kan omfatta en 

regelbunden översyn av dessa processer, kontroller och åtgärder för att minska riskerna i 

samband med den internationella rörligheten för varor. Interna kontroller är den process som 

en ekonomisk aktör använder för att förhindra, upptäcka och åtgärda risker så att alla berörda 

processer fungerar tillfredsställande. En organisation som inte har infört något internt 

kontrollsystem eller där det finns belägg för att systemet fungerar dåligt är per definition 

utsatt för risk.  

 

Riskbaserade styrningssystem är de metoder som ekonomiska aktörer inom alla branscher 

använder för att bedöma, kontrollera, övervaka och hantera risker. För en godkänd ekonomisk 

aktör betyder detta att aktören tydligt i sina policyer/strategier måste ange som mål att följa 

tullreglerna och säkra sin del av leveranskedjan i enlighet med sin affärsmodell. 

Ledningssystemet bör göra det möjligt att 

- kontinuerligt identifiera behov eller krav,  

- utvärdera de bästa metoderna för att uppfylla kraven,  

- införa en styrd process för att tillämpa de utvalda styrningsåtgärderna,  

- övervaka systemets resultat,  
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- bibehålla bevis på tillämpningen av de processer som används för att uppfylla 

verksamhetsmålen och identifiera möjligheter att förbättra funktioner eller verksamheter, 

bl.a. genom mekanismer för att rapportera brister, oförutsedda misstag och eventuella 

strukturella fel.  

 

Allt detta måste bedömas mot bakgrund av efterlevnaden av de rättsliga och tillsynsmässiga 

krav som organisationen har åtagit sig att följa eller är skyldig att följa.  

Ju mer medveten en organisation är om sina processer och de risker som verksamheterna 

medför, desto större möjlighet har den att styra sina processer i enlighet med detta. Det 

betyder att en organisation bör känna till begrepp som riskhantering, styrning, kontroll 

(övervakning, omprövning, införa processer på nytt och/eller ändra förfaranden) och ha infört 

relevanta förfaranden för att täcka de största riskerna. 

 

Inom den ekonomiska aktörens organisation bör det finnas en person eller, beroende på 

organisationens storlek och komplexitet, en enhet som har ansvaret för att göra en risk- och 

hotbildsanalys och för att införa och utvärdera interna kontroller och andra åtgärder. Risk- och 

hotbildsanalysen bör täcka alla risker som är relevanta för AEO-statusen med hänsyn till den 

ekonomiska aktörens roll i leveranskedjan och bör omfatta 

 

– säkerhets-/skyddshot mot anläggningar och varor, 

– skattemässiga hot, 

– tillförlitlighet i information om tullverksamheter och logistiken för varorna, 

– en synlig verifieringskedja och förebyggande och upptäckt av bedrägerier och fel, 

– avtalsenliga arrangemang för affärspartner i leveranskedjan. 

 

Risk- och hotbedömningen för säkerhets- och skyddsändamål bör omfatta alla anläggningar 

som är relevanta för den ekonomiska aktörens tullrelaterade verksamheter.  

 

3.III.6.2. Tullmyndighetens riskanalys och revision 

Som framgår av föregående punkt är det den ekonomiska aktören som själv är bäst lämpad att 

bedöma sina egna risker och vidta åtgärder mot dem. Tullmyndighetens roll är att göra 

revisioner för att bedöma hur effektivt den ekonomiska aktören hanterar dessa frågor. Är den 

sökande medveten om de största riskerna och vidtar han eller hon lämpliga åtgärder för att 

hantera dem?  

För att göra denna utvärdering och fatta rätt beslut om att bevilja AEO-status eller ej, måste 

tullmyndigheterna  

– bedöma den ekonomiska aktörens risk, 

– göra en lämplig riskbaserad granskningsplan, 

– utföra granskningen, 

– ta upp eventuella risker som inte är godtagbara med den ekonomiska aktören, 

– fatta rätt beslut om att bevilja AEO-status eller ej, 

– övervaka och vid behov göra en ny bedömning av den berörda ekonomiska 

aktören. 

 

Den ekonomiska aktören bör ha infört lämpliga förfaranden och åtgärder på ledningsnivå för 

att hantera den risk som är relevant för AEO-tillståndet. I detta sammanhang bör den 

ekonomiska aktören vara medveten om att det går att lägga ut ”verksamheter” på 

underleverantörer, men inte ”ansvar”. När det gäller AEO-begreppet bör den ekonomiska 
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aktören vara medveten om riskerna med att lägga ut verksamheter på underleverantörer och 

vidta åtgärder för att hantera dessa risker samt ge tullmyndigheterna bevis för detta.   

 

Riskbedömning av en specifik ekonomisk aktör  

För tullmyndigheten är det första steget att samla in så mycket relevant information som 

möjligt för att förstå den ekonomiska aktörens verksamhet (se del 3, avsnitt 3.III.1). Därefter 

kan tullmyndigheten fortsätta med riskbedömningen, utarbeta en granskningsplan och utföra 

granskningen. En riskbedömning görs med hjälp av all tillgänglig information för alla 

relevanta riskområden i aktörens verksamhet inom den internationella leveranskedjan i 

enlighet med den ekonomiska aktörens affärsmodell. Detta ska göras område för område med 

hänsyn till alla risker i samband med den ekonomiska aktörens verksamheter som är relevanta 

för AEO-statusen. I det här skedet är detta risken så som den bedöms på grundval av all 

tillgänglig information före granskningen och den antagna förekomsten av och effektiviteten 

hos det interna kontrollsystemet i den ekonomiska aktörens organisation. Revisorerna bör 

utgå från detta när de utformar sin granskningsplan. 

 

Kartläggning av risker och AEO COMPACT-modellen 

I Världstullorganisationens guide för riskhantering definieras risken ur tullperspektiv som den 

potentiella bristande efterlevnaden av tullagstiftningen, men inom ramen för dessa riktlinjer 

verkar det bättre att ha ett vidare perspektiv och definiera risken som ”sannolikheten för att en 

åtgärd eller händelse kommer att påverka en organisations förmåga att uppfylla AEO-kraven 

och AEO-kriterierna negativt”. Det finns två saker att ta hänsyn till: sannolikheten för att en 

händelse inträffar och dess konsekvenser. Dessa båda dimensioner måste alltid beaktas vid 

bedömningen av den berörda riskens betydelse. Dessa begrepp kan illustreras med den så 

kallade riskmatrisen i bilden nedan: 

 
 
 

 
                     

          Stor 
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       Liten 
 

                                     

                           

                                  Liten                Medelstor              Stor 
 

 

 

 

 

 

En risk går aldrig att undanröja fullständigt, utom då en process avbryts helt. I denna matris 

visas att en risk med stor inverkan är oacceptabel, utom då sannolikheten är mycket liten, 

medan en risk med medelstor inverkan inte är acceptabel om sannolikheten är stor. Syftet är 

att minska risknivån (inverkan/sannolikhet) till en godtagbar nivå och med hjälp av 

övervakning se till att nivån inte förändras. 
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Normalt sett 

- ska risk i det röda området betraktas som hög och ytterligare motåtgärder bör 

vidtas för att kunna minska risken, 

- kan korrigerande åtgärder föreslås för risk i det gula området, i syfte att flytta 

risken till det gröna området genom att minska riskens inverkan eller sannolikhet, 

- kan risk i det gröna området behandlas som godtagbar, men förbättringar kan 

övervägas. 

Dessa båda dimensioner bör också användas för att prioritera risker och utforma lämpliga 

motåtgärder.  

 

Det är uppenbart att riskerna kan ha olika relevans beroende på perspektivet för en viss berörd 

intressent. En ekonomisk aktör och en tullmyndighet kan till exempel ha olika uppfattning om 

säkerhetsbegreppet: den ekonomiska aktörens mål kan vara att skydda lasten mot risken för 

stöld, medan tullmyndigheten inriktar sig på att skydda medborgare och förhindra införsel av 

olagliga eller farliga varor i leveranskedjan. Det är viktigt att den ekonomiska aktörens hot- 

och riskbedömning omfattar alla risker för verksamheten som är relevanta för AEO-statusen, 

med hänsyn till AEO-begreppets omfattning och den ekonomiska aktörens roll i den 

internationella leveranskedjan enligt aktörens affärsmodell.  

 

Som ett led i processen måste den ekonomiska aktören inte bara vidta och hantera lämpliga 

åtgärder utan också se till att åtgärderna fungerar och granska och ompröva dem.  

Detta innebär att den ekonomiska aktören regelbundet bör övervaka de berörda processerna 

och kontrollera om de är lämpliga för att garantera efterlevnaden av tullreglerna och 

säkerhets- och skyddskraven. Den ekonomiska aktören bör dokumentera vad som har gjorts, 

både för att styra förbättringsåtgärderna och för att kunna visa detta för tullmyndigheterna.  

 

Sammanfattningsvis bör den ekonomiska aktören ha förfaranden och åtgärder för att 

- tydligt beskriva de tillgångar och mål som berörs (det viktiga för en godkänd 

ekonomisk aktör är att ha som mål att följa tullreglerna och skydda leveranskedjan),  

- identifiera de hot som kan äventyra de beskrivna tillgångarna och målen,  

- kontinuerligt övervaka om aktörens egna tillgångar äventyras av de identifierade 

hoten,  

- bedöma risken i samband med aktörens roll i den internationella leveranskedjan enligt 

dess affärsmodell,  

- täcka dessa risker genom att vidta åtgärder och införa lämpliga förfaranden, och  

- övervaka effektiviteten i de införda förfarandena.  

 

För att få fram jämförbara resultat bör riskbedömningsprocessen baseras på en erkänd 

riskanalysmodell. AEO COMPACT-modellen
20

 rekommenderas.  

 

3.III.7. Revision och riskbaserad granskning 

3.III.7.1. Utarbeta en revisionsplan 

Revisorn har ansvaret för att planera och utföra granskningen så att rimlig säkerhet uppnås om 

huruvida den ekonomiska aktören uppfyller de fastställda kriterierna. Revisorerna bör 

                                                 
20

 Gemensamt ramverk för riskbedömning av ekonomiska aktörer (Compliance and Partnership Customs and 

Trade) (TAXUD/2006/1452). 
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upprätta en revisionsplan på grundval av de risker som identifierats för den ekonomiska 

aktören i fråga.    

 

Denna revisionsplan ska fungera som specifik vägledning när revisionen utförs och ska 

innehålla revisionens mål, omfattning och metoder.  

 

Revisionsplanen bör utformas på grundval av riskbedömningen och innehålla uppgifter om 

 

- riskerna för varje område, med angivelse av vilka punkter/aspekter som ska 

kontrolleras, 

- en riskanalysmatris, 

- avdelningar och enheter som ska granskas, 

- vilka personer i ledningen och bland de anställda som ska intervjuas, 

- vilken slags, hur och när en specifik transaktions-/säkerhetstest bör utföras. 

 

Granskningsinsatserna och de resurser som anslås för detta bör utgå från principen  ”ju högre 

risk desto mer ingående granskning”.   

 

 

3.III.7.2. Genomföra revision 

Revision är en systematisk process för att objektivt inhämta och utvärdera bevis. Dessutom 

ska resultatet meddelas, så att de berörda processerna kontinuerligt kan förbättras. På så sätt 

kan risken för de specifika verksamheter som aktören bedriver minskas eller reduceras till en 

godtagbar nivå. En avgörande del i granskningen är att bedöma effektiviteten i den 

ekonomiska aktörens riskbedömning och interna kontroller. Den ekonomiska aktören bör ha 

åtagit sig att bedöma och reducera de risker som identifierats för dennes verksamhet och att 

dokumentera detta. Det är också viktigt att komma ihåg att nivån på den interna kontroll och 

dokumentation som krävs för små och medelstora företag bör vara anpassad efter risknivån 

till följd av verksamhetens omfattning och storlek. Även om de ekonomiska aktörerna har 

gjort en riskbedömning kan det emellertid inträffa att den bedömningen inte motsvarar de hot 

och risker som tullmyndigheterna identifierar.  

 

Revisionen bör alltid vara riskbaserad och inriktad på högriskområden för att kunna uppfylla 

granskningsmålen för den berörda ekonomiska aktören. Riskbaserad revision är en 

granskningsmetod där man analyserar risker, fastställer godtagbara tröskelvärden utifrån 

riskanalysen och utvecklar en revisionsplan där en större andel av resurserna anslås till 

högriskområden. Detta är viktigt eftersom en revisor inte alltid kan göra en ingående 

granskning av samtliga områden, särskilt för stora multinationella företag (dvs. med många 

anläggningar). Granskningen bör främst inriktas på att identifiera och bedöma de största 

riskerna och de interna kontroller och mot- och reduceringsåtgärder som den sökande har 

vidtagit, och ge en utgångspunkt för att minska effekterna av de identifierade riskerna till en 

godtagbar nivå innan AEO-statusen beviljas. Den riskbaserade revisionen är främst en 

systemrevision.  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Audit
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3.III.7.3. Hantera återstående risk 

Den riskbaserade granskningen resulterar i riskindikatorer som kan användas som 

utgångspunkt för att förbättra de reviderade riskstyrnings- och riskkontrollprocesserna. Detta 

ger den ekonomiska aktören en möjlighet att förbättra sin verksamhet utifrån 

rekommendationer om risker som ännu inte har påverkat efterlevnaden av tullreglerna samt 

säkerhet och skydd, men som kan äventyra den ekonomiska aktörens verksamhetsstrategier 

och resultat på längre sikt. En bra riskanalys skapar en utgångspunkt för säkrare granskningar.  

 

Revisorerna bör ta hänsyn till att granskningsplanen är ett levande dokument som förändras 

beroende på den information som revisorerna får fram under granskningen. En potentiell risk 

som bedöms som låg i riskbedömningsfasen kan komma att betraktas som hög när den 

verkliga processen undersöks och förfarandena inte bara bedöms på papperet utan också efter 

hur de har tillämpats.  

 

Revisorerna bör alltid utvärdera all kompletterande information om de områden som anses 

ligga inom ”det gröna området” och vara beredda att kontrollera de berörda förfarandena om 

riskbedömningen inte stämmer överens med de fakta som framkommer.  

 

Vi rekommenderar att man använder tabellen ”Hot, risker och möjliga lösningar” som bifogas 

som bilaga 2 till dessa riktlinjer. 

 

Den riskbaserade granskningen består av fyra huvudfaser som inleds med att riskerna 

identifieras och prioriteras. Därefter fastställer man återstående risk, hur den återstående 

risken kan minskas till en godtagbar nivå och rapporterar granskningsresultaten till den 

ekonomiska aktören. Resultaten tas fram genom att man 

- fastställer den ekonomiska aktörens olika verksamheter för att identifiera och 

prioritera riskerna, bl.a. genom en granskning av aktörens säkerhetsplan om det finns 

en sådan, samt genom en hotbedömning och identifiering av vidtagna åtgärder och 

interna kontroller,  

- bekräftar den ekonomiska aktörens styrningsstrategier och styrningsförfaranden och 

utvärderar kontrollerna för att fastställa den återstående risken, när så är lämpligt testar 

dessa kontroller,  

- hanterar eventuella återstående risker för att minska dem till en godtagbar nivå (man 

bör komma överens med den ekonomiska aktören om uppföljningen för att minska 

effekterna av och/eller sannolikheterna för en viss risk och se till att alla risker ligger 

inom det gröna området), 

- informerar den ekonomiska aktören om resultatet av granskningen; det är viktigt att 

revisorerna tydligt visar den sökande alla identifierade risker och även ger 

rekommendationer om hur de kan hanteras,   

- övervakar och vid behov omprövar kriterier och krav. 

 

3.III.7.4. Slutrapport och granskningsdokumentation 

Den verifiering och de kontroller som utförs under granskningen och revisorernas slutsatser 

bör dokumenteras ordentligt. Det är nödvändigt att dokumentera vad som har gjorts och inte 

bara samla in bevisning och information. Detta är viktigt för tullmyndigheterna under 
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tillståndsprocessen och också under hanteringen av tillståndet och för den ekonomiska 

aktören. 

Slutrapporten och dokumentationen av granskningen bör innehålla följande information på ett 

tydligt och systematiskt sätt: 

 

- En tydlig överblick över den ekonomiska aktören (dess verksamhet, roll i 

leveranskedjan, affärsmodell, tullrelaterade verksamheter osv.). 

- En tydlig och korrekt beskrivning av de åtgärder som har vidtagits för att kontrollera 

att AEO-kriterierna uppfylls. 

- En tydlig beskrivning av alla riskområden som har behandlats och kontrollerats och av 

eventuella uppföljningsåtgärder som föreslagits för den sökande. 

- En tydlig rapport om eventuella åtgärder som den sökande har åtagit sig att vidta eller 

reaktioner på granskningen som den sökande har uttryckt inför revisorerna. 

- En tydlig rekommendation om huruvida AEO-status bör beviljas eller ej med hänsyn 

till granskningsresultatet. 

- Om AEO-status inte beviljas, måste detta motiveras fullständigt och detaljerat, och det 

måste framgå om andra medlemsstater har lämnat information och om upplysningarna 

har inhämtats genom informationsförfarandet och/eller samrådsförfarandet. 

- En översikt över AEO-riskprofilen och, om AEO-status beviljas, eventuella 

rekommendationer om övervakning och/eller omprövning (se del 5 ”Hantering av 

tillståndet” i dessa riktlinjer).  

 

 

Slutrapporten och granskningsdokumentationen är alltså mycket viktiga dokument eftersom 

de avspeglar det övergripande arbete som redan har utförts (riskanalys, granskningsplanering, 

kontroller och besök vid den sökandes anläggningar, information från andra medlemsstater, 

riskprofil för den berörda ekonomiska aktören, m.m.) på ett samlat och systematiskt sätt. Där 

finns också tydliga angivelser om kommande åtgärder. |   

 

Innan slutrapporten och granskningsdokumentationen upprättas bör revisorn kontrollera de 

sakförhållanden som beskrivs i rapporten, om det finns några oklarheter.   

 

 

Avsnitt IV – Beslut om att bevilja statusen 

3.IV.1. Faktorer som ska beaktas innan beslutet fattas 

Tullmyndigheternas beslut om huruvida AEO-status kan beviljas eller ej baseras på den 

information som samlats in och analyserats under de olika stadierna i tillståndsprocessen, från 

mottagning av ansökan till slutförd granskning.  

 

Följande faktorer bör beaktas när tullmyndigheterna fattar sitt beslut: 

 

- All tidigare känd information om den sökande som finns hos den behöriga myndigheten, 

däribland AEO-ansökan och egenbedömningsformuläret tillsammans med alla styrkande 

uppgifter. Denna information kan behöva kontrolleras på nytt och i vissa fall uppdateras 

för att ta hänsyn till eventuella förändringar som har skett sedan ansökan togs emot och 

godtogs och fram till dess att tillståndsprocessen har slutförts och det slutliga beslutet 

fattats. 
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- Alla relevanta slutsatser från revisorerna under granskningsprocessen. Tullmyndigheterna 

bör utarbeta och genomföra så effektiva metoder som möjligt för intern kommunikation 

av revisorernas resultat till andra behöriga tullmyndigheter som deltar i beslutsfattandet. 

Den lämpligaste metoden för detta är att göra en fullständig dokumentation av de 

kontroller som utförts och av granskningsrapporten eller andra lämpliga 

dokument/metoder. 

- Resultatet av eventuella andra utvärderingar av den sökandes organisation och förfaranden 

som har gjorts för andra kontrolländamål. 

 

Vid utgången av processen, och innan de fattar sitt slutliga beslut, ska tullmyndigheterna 

informera den sökande, framför allt om slutsatserna sannolikt kommer att utmynna i ett 

negativt beslut. I så fall ska den sökande ges möjlighet att framföra sin ståndpunkt, svara på 

det föreslagna beslutet och lämna kompletterande information för att få ett positivt beslut 

(artikel 22.6 i unionens tullkodex). 

 

För att undvika att rätten att yttra sig leder till långa förseningar anges en period på 30 dagar i 

artiklarna 8.1 och 13.2 i kompletteringsförordningen. Det bör göras klart för den sökande att 

om inget svar lämnas inom den fristen kommer detta att betraktas som att den sökande avstår 

från sin rätt att yttra sig. Om en person anger att den vill avstå från sin rätt att yttra sig, bör 

detta noteras och registreras som bevis på att den sökande har haft möjlighet att lämna 

synpunkter.  

 

Den sökande ska informeras om huruvida tullmyndigheterna beslutar sig för att ändra det 

ursprungliga beslutet eller ej på grundval av den kompletterande information som har lämnats.  

 

 

3.IV.2. Fatta beslut 

Följande faktorer måste beaktas: 

 

- Varje medlemsstat ska inom ramen för sin interna organisation besluta vilken särskild 

avdelning inom organisationen som har behörighet att besluta om att bevilja AEO-

status eller ej. 

- När beslutet fattas bör stor tonvikt läggas vid slutrapporten från revisorn eller 

revisionsgruppen i fråga om huruvida AEO-kriterierna är uppfyllda, enligt 

beskrivningen ovan.  

- Medlemsstaterna ska fatta beslut inom 120 kalenderdagar (artikel 22.3 i unionens 

tullkodex). Denna tidsfrist får förlängas i följande fall: 

 Av den utfärdande tullmyndigheten med ytterligare 60 dagar, om myndigheten 

inte kan hålla tidsfristen på 120 dagar. Den sökande måste informeras om 

förlängningen innan de 120 kalenderdagarna löper ut (artikel 28.1 i 

kompletteringsförordningen).  

 På begäran av den sökande, förutsatt att den behöriga tullmyndigheten 

godkänner detta. I det andra fallet ska den sökande göra justeringar för att 

uppfylla kriterierna och meddela tullmyndigheterna detta. Längden på den 

begärda förlängningen bör vara rimlig med hänsyn till de justeringar som ska 

göras (artikel 22.3 tredje stycket i unionens tullkodex). 

 Av den utfärdande tullmyndigheten om nödvändiga ytterligare uppgifter 

begärs in från den sökande. Den sökande ska lämna uppgifterna inom högst 30 
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dagar från begäran. Sökanden ska underrättas om förlängningen av tidsfristen 

för att fatta ett beslut. (Artikel 13.1 i kompletteringsförordningen.) 

 Av den utfärdande tullmyndigheten med 30 dagar, om sökande får rätt att yttra 

sig. Sökanden ska underrättas om förlängningen. (Artikel 13.2 i 

kompletteringsförordningen.) 

 Av den utfärdande tullmyndigheten, om den utfärdande tullmyndigheten har 

förlängt tidsfristen för samråd med en annan tullmyndighet. Tidsfristen för att 

fatta beslut ska förlängas med samma tidsperiod som förlängningen av 

samrådsperioden. Sökanden ska underrättas om förlängningen av tidsfristen för 

att fatta ett beslut. (Artikel 13.3 i kompletteringsförordningen.)  

 Av den utfärdande tullmyndigheten om tullmyndigheten genomför utredningar 

på grund av att det finns allvarliga skäl att misstänka en överträdelse av 

tullagstiftningen. Denna förlängning får dock inte överstiga nio månader. 

Förutsatt att detta inte äventyrar utredningarna ska den sökande informeras om 

förlängningen. (Artikel 13.4 i kompletteringsförordningen.) 

 Av den utfärdande tullmyndigheten om det pågår straffrättsliga förfaranden 

som väcker tvivel på att den sökande, eller i förekommande fall de personer 

som anges i artikel 24.1 a, b och c i genomförandeförordningen, uppfyller 

villkoren för efterlevnad av tullagstiftningen och skattereglerna och den 

sökande inte är dömd för allvarliga brott som rör hans eller hennes ekonomiska 

verksamhet. Tidsfristen för att fatta beslutet ska förlängas med den tid som 

krävs för att slutföra dessa förfaranden (artikel 28.2 i 

kompletteringsförordningen). 

 

 

3.IV.3. Informera den sökande 

Den sökande ska underrättas skriftligen om följande situationer: 

- Godtagande av ansökan (artikel 22.2 andra stycket i unionens tullkodex). 

- Förlängning av tidsfristen för att fatta beslut enligt artikel 28 i 

kompletteringsförordningen. 

- Den förlängda tidsfristen för att fatta ett beslut till följd av tullmyndigheternas 

utredningar, förutsatt att detta inte äventyrar utredningarna (artikel 13.4 sista 

meningen i kompletteringsförordningen). 

- Den förlängda tidsfristen för att fatta ett beslut till följd av samråd (artikel 13.3 i 

kompletteringsförordningen). 

- Den förlängda tidsfristen för att fatta ett beslut till följd av begäran om ytterligare 

information (artikel 13.1 i kompletteringsförordningen). 

- Den förlängda tidsfristen på grund av den sökandes rätt att yttra sig (artikel 13.2 i  

kompletteringsförordningen). 

– Även om det inte uttryckligen krävs i lagstiftningen är det lämpligt att informera   

  den sökande också i de fall där den sökande begär en förlängning för att göra  

  justeringar i syfte att säkerställa att villkoren och kriterierna är uppfyllda (artikel 22.3  

  tredje stycket i unionens tullkodex). 

- Även om det inte uttryckligen krävs i lagstiftningen är det lämpligt att informera  

  den sökande om den förlängda tidsfristen för att fatta beslut när det  

  pågår straffrättsliga förfaranden (artikel 28.2 i kompletteringsförordningen).  

 

Den utfärdande tullmyndigheten ska också informera den sökande om det slutliga beslutet om 

dennes ansökan. Här bör det påpekas att ett eventuellt beslut om att avslå en ansökan ska 
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innehålla skälen till detta och den sökande ska ha rätt att överklaga beslutet enligt artikel 44 i 

unionens tullkodex. Innan beslutet om att avvisa en ansökan godtas ska den ekonomiska 

aktören få möjlighet att framföra sin ståndpunkt (artikel 22.6 i unionens tullkodex). 

 

Tullmyndigheterna ska skriftligen i lämplig form (t.ex. via it-system, e-post, formell skrivelse 

osv.) informera den ekonomiska aktören. 

 

 

3.IV.4. Överklaga 

I artikel 44 i unionens tullkodex anges att varje person ska ha rätt att överklaga beslut som 

fattats av tullmyndigheterna när det gäller tillämpningen av tullagstiftningen om beslutet eller 

sanktionen berör personen direkt och personligen. Den person som överklagar en tullfråga 

bör lämna in sitt överklagande i det format och enligt de regler som fastställs i nationell 

lagstiftning. 

 

  



 

 96 

 

3.IV.5. Tidsfrister  

I följande bild visas en överblick över de viktigaste tidsfristerna i beslutsprocessen:  

 

 

 

 
  

 

Beslut

Kontroller av att

ansökan kan godtas:

= 30 dagar

(artikel 22.2 UCC)

+ högst 30 dagar

om tullen begär

ytterligare information

(artikel 12.2 UCC IA)

Ansökan

godtas

Beslutsprocess för att bevilja AEO-status 

= 120 dagar (artikel 22.3 UCC)

Rätt att yttra sig:

= 30 dagar
(artiklarna 8.1 och 

13.2 UCC DA) 

+ 60 dagar om tullen inte kan fatta 

beslut inom 120 dagar

(artikel 28.1 UCC DA)

+ X dagar på den sökandes begäran

(artikel 22.3 tredje stycket UCC)

+ högst 30 dagar om tullen begär 

ytterligare information

(artikel 13.1 UCC DA)

+ upp till 9 månader om tullen utreder

(artikel 13.4 UCC DA)

+ X dagar om straffrättsliga förfaranden 

pågår (efterlevnad)

(artikel 28.2 UCC DA)

AEO-status beviljas
Träder i kraft 5 dagar efter fattat 

beslut (artikel 29 UCC DA)

AEO-status avslås

Om det är sannolikt att 

AEO avslås

Information till den sökandes 

nackdel

= 30 dagar

(artikel 31.4 UCC IA)

Obligatoriskt samråd

= 80 dagar

(artikel 31.3 UCC IA)

+ XX dagar

(artikel 14.2 UCC IA)
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DEL 4, Utbyte av information mellan medlemsstater och med andra offentliga 

myndigheter 

 
Avsnitt 1 – Utbyte av information mellan medlemsstaterna 

Utbytet av information mellan medlemsstaterna är en viktig faktor för AEO-förfarandet när 

det gäller att kontrollera att en ekonomisk aktör uppfyller AEO-kriterierna. Detta är särskilt 

viktigt eftersom ett beviljat AEO-tillstånd är giltigt i hela EU. Dessutom bedriver många 

ekonomiska aktörer tullverksamheter i flera olika medlemsstater i EU och bedömningen av 

AEO-kriterierna bör göras mot bakgrund av alla berörda tullverksamheter hos aktören. Detta 

är endast möjligt genom effektiva informations- och samrådsförfaranden mellan 

medlemsstaterna. 

 

Enligt lagstiftningen har den utfärdande tullmyndigheten en ledande roll eftersom den har 

ansvar för att godta ansökan och bevilja AEO-tillstånd. Tullmyndigheterna i de andra 

medlemsstaterna spelar dock också en viktig roll i processen. Det finns två förfaranden för att 

utbyta information mellan medlemsstaterna och ge den utfärdande tullmyndigheten all 

information som är relevant för att fatta ett lämpligt beslut. 

 

 

4.I.1. Informationsförfarandet 

Enligt artikel 30.1 i genomförandeförordningen ska den utfärdande tullmyndigheten göra 

informationen tillgänglig för tullmyndigheterna i andra medlemsstater utan dröjsmål och 

senast inom sju dagar från det att ansökan godtagits. På så sätt uppmärksammas de andra 

medlemsstaterna om att en viss ansökan har godtagits. Därmed kan de reagera om de har 

tillgång till information om den berörda sökande eller om de har uppmanats av den utfärdande 

tullmyndigheten att vidta en viss åtgärd (samrådsförfarande).  

 

Detta måste göras normalt via det elektroniska systemet för ekonomiska aktörer, enligt 

definitionen i artikel 30 i genomförandeförordningen, och medlemsstaterna uppmuntras att se 

till att systemet kontrolleras regelbundet så att de får kännedom om alla ansökningar som kan 

vara av intresse för dem. Det rekommenderas att systemet kontrolleras minst varje vecka.  

 

Det är också viktigt att varje tullmyndighet gör kontroller i systemet för ekonomiska aktörer 

för att se efter om det finns någon relevant information att skicka till den utfärdande 

tullmyndigheten. All relevant information om den sökande som gäller efterlevnaden av AEO-

kriterierna ska lämnas till den utfärdande tullmyndigheten så att den kan fatta korrekt beslut 

baserat på alla tillgängliga fakta. Enligt artikel 31.4 i genomförandeförordningen ska 

medlemsstaterna göra denna information tillgänglig för den utfärdande tullmyndigheten inom 

högst 30 kalenderdagar räknat från den dag då ansökan meddelades genom systemet för 

ekonomiska aktörer. Det snabba informationsutbytet kan bespara medlemsstaterna både tid 

och resurser. 

 

Informationen ovan brukar normalt sett lämnas in innan tillståndet har utfärdats. Förfarandet 

kan dock användas för att utbyta information när som helst, även efter det att tillståndet har 

utfärdats. Om en medlemsstat har ny information måste den skicka den så snart som möjligt 

till den utfärdande tullmyndigheten, eftersom den kan ha betydelse för de villkor som den 

godkända ekonomiska aktören ska uppfylla. Detta är möjligt eftersom det föreskrivs i 



 

 98 

artikel 35 i genomförandeförordningen att tullmyndigheterna (både den utfärdande 

tullmyndigheten och andra tullmyndigheter) ska övervaka efterlevnaden av villkoren och 

kriterierna. Om den översända informationen verkar vara relevant och viktig kan den leda till 

att den utfärdande tullmyndigheten inleder en omprövning enligt artikel 15.1 i 

kompletteringsförordningen.  

 

Den utfärdande tullmyndigheten ska beakta den information som har tagits emot under 

tillståndsfasen eller under övervakningen av ett tillstånd. 

 

 

4.I.2. Samrådsförfarandet 

I artikel 31.1 i genomförandeförordningen anges följande: ”Den tullmyndighet som är behörig 

att fatta beslut får samråda med de tullmyndigheter i andra medlemsstater som är behöriga för 

platser där nödvändiga uppgifter innehas eller där kontroller måste utföras för granskningen 

av ett eller flera kriterier enligt artikel 39 i kodexen.” 

 

Precis som för informationsförfarandet inleds samrådsförfarandet normalt av den utfärdande 

tullmyndigheten i processens början för att få information innan tillståndet utfärdas. 

Förfarandet kan dock inledas när som helst när den utfärdande tullmyndigheten anser att det 

är nödvändigt för att bedöma om den godkända ekonomiska aktören fortfarande uppfyller 

kraven. Förfarandet ska också användas under övervakningen (artikel 14.4 i 

genomförandeförordningen). Om den utfärdande tullmyndigheten beslutar sig för att inleda en 

ny omprövning måste den avgöra om det krävs samråd med en annan medlemsstat (eller med 

flera medlemsstater). Om den utfärdande tullmyndigheten anser att det är nödvändigt inleder 

den ett samråd och inväntar resultatet. Annars fortsätter den med sin nya granskning på egen 

hand och alla resultat (tillfällig indragning, återkallande, eller fortsatt giltighet för AEO-

tillstånden) meddelas samtliga medlemsstater när de förs in i systemet för ekonomiska aktörer 

(EOS).  

 

 

Enligt artikel 31.2 i genomförandeförordningen ska samrådet vara obligatoriskt i följande fall: 

- När ansökan om status som godkänd ekonomisk aktör i enlighet med artikel 12.1 i 

[kompletteringsförordningen] lämnas till tullmyndigheten för den plats där den 

sökandes huvudsakliga bokföring för tulländamål förs eller är tillgänglig. 

- När ansökan om status som godkänd ekonomisk aktör i enlighet med artikel 27 i 

[kompletteringsförordningen] lämnas till tullmyndigheterna för en medlemsstat där 

den sökande har ett fast etableringsställe och där uppgifter om dennes allmänna 

logistikstyrning i unionen hålls eller finns tillgängliga. 

- När en del av den bokföring och dokumentation som är relevant för ansökan om status 

som godkänd ekonomisk aktör hålls i en annan medlemsstat än medlemsstaten för den 

tullmyndighet som är behörig att fatta beslut. 

- När den person som ansöker om status som godkänd ekonomisk aktör har en 

lagringsanläggning eller bedriver annan tullrelaterad verksamhet i en annan 

medlemsstat än medlemsstaten för den tullmyndighet som är behörig att fatta beslut. 

 

Det är t.ex. nödvändigt att inleda ett samrådsförfarande om den ekonomiska aktören 

har en eller flera anläggningar med tullrelaterad verksamhet i en annan medlemsstat, 

om delar av aktörens tullverksamhet bedrivs i en annan medlemsstat, eller för att få 

information om en viktig person i ledningen som normalt har sin hemvist i en annan 
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medlemsstat. Samrådet är obligatoriskt och den rådfrågade tullmyndigheten ska svara 

den utfärdande tullmyndigheten även om resultatet är positivt och den AEO-sökande 

uppfyller de kriterier som frågan gällde. På så sätt garanterar man att den utfärdande 

tullmyndigheten har relevant information till stöd för sitt slutliga beslut.  

 

De rådfrågade medlemsstaternas svar ska beaktas av den utfärdande tullmyndigheten som har 

en helhetsbild av den sökande och som är behörig att besluta om huruvida kriterierna är 

uppfyllda för den ekonomiska aktörens verksamhet som helhet. 

Det kan finnas tillfällen då den konsulterade medlemsstaten anser att kriterierna inte är 

uppfyllda, men den sökandes efterföljande förtydligande verkar vara tillräckligt för den 

utfärdande tullmyndigheten. I så fall bör den berörda medlemsstaten konsulteras på nytt. 

 

Om det inte har kommit in något svar inom tidsfristen kommer den utfärdande 

tullmyndigheten att anta att det kriterium eller de kriterier som samråden gällde har uppfyllts i 

den rådfrågade medlemsstaten (artikel 14.3 i genomförandeförordningen). 

 

Enligt artikel 31.3 i genomförandeförordningen ”ska tullmyndigheterna slutföra 

samrådsprocessen inom 80 dagar från den dag då den tullmyndighet som är behörig att fatta 

beslut meddelar de nödvändiga villkor och kriterier som måste granskas av den konsulterade 

tullmyndigheten”.  

 

Enligt artikel 14.2 i genomförandeförordningen får tidsfristen för samråd förlängas i något av 

följande fall: 

 

(a) När den konsulterade myndigheten till följd av granskningens karaktär begär mer tid. 

(b) På den sökandes begäran hos den rådfrågade tullmyndigheten, förutsatt att 

myndigheten går med på detta Under denna förlängning ska den sökande göra de 

justeringar som krävs för att uppfylla AEO-kriterierna och är skyldig att delge den 

rådfrågade tullmyndigheten dessa justeringar. 

 

Tidsfristen för samråd, tidsfristens förlängning och slutsatsen om det inte lämnas något svar i 

ett samråd får också tillämpas vid omprövning och övervakning av ett beslut enligt 

artikel 14.4 i genomförandeförordningen. 

 

 

4.I.3. Lämnande av information 

All information som berör både ”informationsförfarandet” och ”samrådsförfarandet” ska 

främst lämnas via systemet för ekonomiska aktörer med hjälp av lämpliga koder.  

 

Det finns dock fall då nödvändig information inte kan utbytas via systemet för ekonomiska 

aktörer (EOS). För att avgöra hur man då ska gå tillväga är det viktigt att ta hänsyn till om den 

berörda informationen är känslig eller inte. Dessutom handlar det i vissa fall om information 

som inte är känslig, men som beroende på sitt format inte kan kodifieras och därmed inte kan 

utbytas via systemet för ekonomiska aktörer (ostrukturerad information, bilagor etc.). I dessa 

fall kan medlemsstaterna använda alla tillgängliga kommunikationskanaler, inbegripet 

kontakterna i AEO-nätverket.  
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I andra fall handlar det om känslig information som på grund av sitt format inte kan utbytas 

via systemet för ekonomiska aktörer, trots att det är säkert. Exempel på sådana fall kan vara 

om en godkänd ekonomisk aktör misstänks vara inblandad i olaglig verksamhet, om särskilda 

risker är förknippade med en godkänd ekonomisk aktör, eller någon annan situation där 

yppande av informationen i fråga kan leda till problem antingen för tullmyndigheten 

(kontroller äventyras) eller för den ekonomiska aktören.  

 

När det gäller känslig information som på grund av sitt format inte kan utbytas via systemet 

för ekonomiska aktörer, ska CRMS (Customs Risk Management System) användas. 

 

Observera också att den utfärdande tullmyndigheten måste utfärda en motiverad administrativ 

skrivelse till den ekonomiska aktören vid ett negativt beslut. Om den konsulterade 

tullmyndigheten fastställer att den sökande inte uppfyller ett eller flera av villkoren och 

kriterierna för ett förmånligt beslut ska dessa resultat, vederbörligen dokumenterade och 

motiverade, översändas till den utfärdande tullmyndigheten (artikel 14.1 andra stycket i 

genomförandeförordningen). 

 

 

Avsnitt II – Utbyte av information mellan tullmyndigheten och andra offentliga 

myndigheter  

Inom ramen för AEO-tillståndsprocessen ska samråd och utbyte av information mellan 

tullmyndigheten och andra offentliga myndigheter ske där så är lämpligt. Beroende på det 

specifika fallet och den lagstiftning som är tillämplig kan nivån på och formen för samrådet 

och/eller utbytet av information med andra offentliga myndigheter se olika ut.  

 

Det första fallet motsvarar det allmänna villkor som anges i artikel 38.1 i unionens tullkodex, 

att tullmyndigheterna ska, vid behov efter samråd med andra behöriga myndigheter, bevilja 

status som godkänd ekonomisk aktör. Behovet av ett sådant samråd är avhängigt en rad 

frågor, t.ex. vilken typ av ekonomisk verksamhet som den sökande bedriver och vilka varor 

det handlar om. Tullmyndigheterna har möjlighet att göra kontroller, baserat på den 

information de har tillgång till, för att fastställa om den sökande uppfyller alla sina eventuella 

skyldigheter enligt annan relevant lagstiftning (t.ex. handelspolitiska åtgärder eller särskilda 

förbud och restriktioner).  

 

Det andra fallet där utbyte med andra offentliga myndigheter behövs, är när annan 

unionslagstiftning föreskriver erkännande av AEO-statusen. I dessa fall är det också 

tullagstiftningen som fastställer vilka dessa behöriga myndigheter är och i vilka fall utbyte av 

information med dem är obligatoriskt för att säkerställa korrekt genomförande av erkännandet 

i fråga.  

 

Ett tredje fall kan vara att datautbytet baseras på nationell nivå för att stärka kvaliteten i det 

pågående AEO-tillståndsförfarandet och det tillstånd/certifikat som har utfärdats av den andra 

behöriga offentliga myndigheten och/eller för att undvika onödiga dubbelkontroller för den 

ekonomiska aktören. 

 

 

a) Information som ska utbytas från tullmyndigheterna till behörig nationell myndighet 

med ansvar för civil luftfartssäkerhet  
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I artikel 35.4 i genomförandeförordningen anges följande: När en godkänd ekonomisk aktör 

för säkerhet och skydd (AEOS) är en säkerhetsgodkänd speditör eller känd avsändare enligt 

definitionerna i artikel 3 i förordning (EG) nr 300/2008 och uppfyller de krav som anges i 

förordning (EU) nr 2015/1998, ska den behöriga tullmyndigheten omedelbart göra 

åtminstone följande för myndigheten tillgängliga uppgifter som rör statusen som godkänd 

ekonomisk aktör tillgängliga för den behöriga nationella myndigheten med ansvar för 

säkerheten inom civil luftfart: 

AEOS-tillståndet, inbegripet tillståndshavarens namn och, i tillämpliga fall, ändringar eller 

återkallelser av tillståndet eller tillfällig indragningen för viss tid av statusen som godkänd 

ekonomisk aktör samt skälen för detta. 

Uppgifter om huruvida den berörda anläggningen har besökts av tullmyndigheterna, datumet 

för det senaste besöket och huruvida föremålet för besöket var tillståndsprocessen, en 

omprövning eller övervakning. 

Omprövningar av AEOS-tillståndet och resultatet av sådana omprövningar.  

De nationella tullmyndigheterna ska i samförstånd med den behöriga nationella myndigheten 

med ansvar för säkerheten inom civil luftfart fastställa närmare regler för utbyte av sådana 

uppgifter som inte omfattas av det elektroniska system som avses i artikel 30 i 

genomförandeförordningen.  

I förekommande fall, särskilt när AEO-statusen ligger till grund för beviljande av ett 

godkännande, får de behöriga tullmyndigheterna enligt artikel 30.2 i 

genomförandeförordningen bevilja tillträde till det elektroniska [systemet] för den behöriga 

nationella myndighet som ansvarar för säkerheten inom civil luftfart. Detta tillträde ska avse 

följande uppgifter: 

(a) AEOS-tillstånd, inbegripet namn på innehavare av tillståndet och, i 

tillämpliga fall, ändringar eller återkallelser av tillstånd eller tillfällig 

indragningen för viss tid av status som godkänd ekonomisk aktör samt 

skälen för detta.  

(b) Omprövningar av AEOS-tillstånd och resultatet av sådana omprövningar.  

De nationella myndigheter med ansvar för säkerheten inom civil luftfart som hanterar dessa 

uppgifter ska använda dem endast för de relevanta programmen för säkerhetsgodkända 

speditörer eller kända avsändare och vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder 

för att säkerställa skyddet av uppgifterna.  

 

b) Information som ska utbytas från behörig nationell myndighet med ansvar för civil 

luftfartssäkerhet till tullmyndigheterna 

 
Utbyte av information är nödvändig även från behörig nationell myndighet med ansvar för 

civil luftfartssäkerhet till tullmyndigheterna för att säkerställa att RA- eller KC-statusen och 

alla ändringar av denna beaktas på rätt sätt inom ramen för tilldelning och hantering av AEO-

status.  

 

I punkterna 6.3.1.8 och 6.4.1.7 i bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 

2015/1998 anges att den behöriga myndigheten ska förse tullmyndigheten med all information 

rörande RA- eller KC-status som kan vara relevant med hänsyn till innehav av ett AEOS-

tillstånd.  
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Villkoren för utbytet av denna information ska fastställas och överenskommas mellan 

tullmyndigheterna och den behöriga nationella luftfartsmyndigheten.  

 

 
c) Andra områden för informationsutbyte  

 

Tullmyndigheterna får ta hänsyn till resultatet av bedömningar eller revisioner som har utförts 

enligt EU-lagstiftningen i den utsträckning de är relevanta för granskningen av kriterierna.  

 

Ett exempel på datautbyte som är fördelaktigt för tullmyndigheten, andra offentliga 

myndigheter och den ekonomiska aktören är informationen om det interna 

efterlevnadsprogrammet för varor med dubbla användningsområden, vars mål går att jämföra 

med AEO-programmets. 

 

De nationella myndigheter som utfärdar licenser för varor med dubbla användningsområden 

och de nationella tullmyndigheterna uppmuntras att utbyta information om företag som är 

godkända ekonomiska aktörer och innehavare av globala exporttillstånd, om detta är tillåtet 

enligt nationell lagstiftning. 

 

 

DEL 5, Hantering av tillståndet 

Avsnitt I – Övervakning  

5.I.1. Allmänt 

Övervakning av den ekonomiska aktören och skyldighet att anmäla alla ändringar 

 

Regelbunden övervakning är främst den ekonomiska aktörens ansvar. Den bör ingå i aktörens 

interna kontrollsystem. Den ekonomiska aktören bör kunna visa hur övervakningen görs och 

dess resultat. Den ekonomiska aktören bör se över sina processer risker och system för att på 

så sätt kunna avspegla eventuella betydande förändringar i verksamheten. Tullmyndigheterna 

bör informeras om dessa ändringar.   

 

Det finns också ett rättsligt krav i artikel 23.2 i unionens tullkodex på att innehavaren av 

AEO-tillståndet utan dröjsmål underrätta tullmyndigheterna om alla händelser som inträffat 

efter det att beslutet fattats och som kan inverka på beslutets upprätthållande eller innehåll. 

Det beror dock mycket på den berörda godkända ekonomiska aktören, varför det inte går att 

göra en uttömmande förteckning, men i bilaga 4 till dessa riktlinjer finns exempel på fall där 

tullmyndigheten bör underrättas.  

 

Den godkända ekonomiska aktören ska informera den utfärdande tullmyndigheten om alla 

eventuella ändringar som rör andra relevanta godkännanden, tillstånd eller certifieringar som 

utfärdats av andra offentliga myndigheter och som kan ha betydelse för statusen som godkänd 

ekonomisk aktör (t.ex. tillbakadragande av RA- eller KC-status). 

Den godkända ekonomiska aktören ska se till att bevara originaldokumentationen, inbegripet 

dokumenterade resultat och rapporter från omprövningar, eftersom detta kan komma att 

efterfrågas av tullmyndigheterna. 
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För att se till att den godkända ekonomiska aktören är medveten om denna skyldighet får den 

behöriga tullmyndigheten t.ex. 

- ge exempel på information som ska lämnas till den behöriga tullmyndigheten i det 

skriftliga beslut, den skrivelse osv. som skickas till den godkända ekonomiska aktören 

efter utfärdandet av AEO-tillståndet. Här kan bilaga 4 till dessa riktlinjer vara ett bra 

verktyg.  

- Ge den godkända ekonomiska aktören en kontaktpunkt i tullförvaltningen som kan ge 

all information som berör tillståndet.  

- skicka ett e-postmeddelande (t.ex. i det e-postmeddelande där tullmyndigheten ger den 

ekonomiska aktören tillgång till AEO-logotypen) till företagets AEO-kontaktperson 

och lyfta fram denna skyldighet och ge möjlighet att meddela relevanta ändringar, 

- när en oanmäld ändring upptäcks av tulltjänstemän skicka en ”varning” via e-post till 

företagets AEO-kontaktperson och påpeka att den här typen av information måste 

lämnas till den behöriga tullmyndigheten, 

–  regelbundet (t.ex. varje år) skicka en påminnelse i form av ett kortfattat frågeformulär 

(med några av frågorna i egenbedömningsformuläret) till AEO-kontaktpersonen (per 

e-post) och fråga om eventuella ändringar rörande kriterierna. 

 

Övervakning av tullmyndigheterna 

 

Övervakningen utförs kontinuerligt av tullmyndigheterna, bl.a. genom övervakning av den 

godkända ekonomiska aktörens dagliga verksamhet och besök i lokalerna. Syftet är att tidigt 

upptäcka eventuella signaler på bristande efterlevnad. Om problem eller bristande efterlevnad 

upptäcks ska detta leda till snabba åtgärder.  

 

Enligt artikel 23.5 och 38.1 i unionens tullkodex ska AEO-statusen omfattas av övervakning. 

Med hänsyn till att AEO-tillståndet inte har en begränsad giltighetstid är det dessutom mycket 

viktigt att kriterierna och villkoren för AEO-statusen utvärderas regelbundet.  

 

Samtidigt ger övervakningen emellertid även ökad insikt i den godkända ekonomiska aktörens 

verksamhet som till och med kan leda till att tullmyndigheten rekommenderar den godkända 

ekonomiska aktören ett bättre och effektivare sätt att använda tullförfarandena eller 

tullbestämmelserna i allmänhet. 

 

Därför är det viktigt för den behöriga tullmyndigheten att tillsammans med den godkända 

ekonomiska aktören se till att ett system för att övervaka efterlevnaden av villkoren och 

kriterierna för tillståndet utvecklas. Alla kontrollåtgärder som vidtas av tullmyndigheterna ska 

dokumenteras. 

 

I artikel 35 i genomförandeförordningen anges följande: Medlemsstaternas tullmyndigheter 

ska utan dröjsmål informera den behöriga tullmyndigheten om alla omständigheter som 

uppkommer efter beviljandet av en status som godkänd ekonomisk aktör och som kan påverka 

denna status fortsatta giltighet eller innehåll.  

Den behöriga tullmyndigheten ska göra alla relevanta uppgifter som står till dess förfogande 

tillgängliga för tullmyndigheterna i de andra medlemsstater där den godkända ekonomiska 

aktören bedriver tullrelaterad verksamhet. När en tullmyndighet återkallar ett förmånligt 
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beslut som har fattats på grundval av en status som godkänd ekonomisk aktör ska den 

underrätta den tullmyndighet som beviljat statusen. 

När en godkänd ekonomisk aktör för säkerhet och skydd (AEOS) är en säkerhetsgodkänd 

speditör eller känd avsändare enligt definitionerna i artikel 3 i förordning (EG) nr 300/2008 

och uppfyller de krav som anges i [kommissionens genomförandeförordning] (EU) 

nr 2015/1998, ska den behöriga tullmyndigheten omedelbart göra åtminstone följande för 

myndigheten tillgängliga uppgifter som rör statusen som godkänd ekonomisk aktör 

tillgängliga för den behöriga nationella myndigheten med ansvar för säkerheten inom civil 

luftfart: 

(a) AEOS-tillståndet, inbegripet tillståndshavarens namn och, i tillämpliga 

fall, ändringar eller återkallelser av tillståndet eller tillfällig indragningen 

för viss tid av statusen som godkänd ekonomisk aktör samt skälen för 

detta. 

(b) Uppgifter om huruvida den berörda anläggningen har besökts av 

tullmyndigheterna, datumet för det senaste besöket och huruvida 

föremålet för besöket var tillståndsprocessen, en omprövning eller 

övervakning. 

(c) Omprövningar av AEOS-tillståndet och resultatet av sådana 

omprövningar.  

De nationella tullmyndigheterna ska i samförstånd med den behöriga nationella myndigheten 

med ansvar för säkerheten inom civil luftfart fastställa närmare regler för utbyte av sådana 

uppgifter som inte omfattas av det elektroniska system som avses i artikel 30.  

De nationella myndigheter med ansvar för säkerheten inom civil luftfart som hanterar dessa 

uppgifter ska använda dem endast för de relevanta programmen för säkerhetsgodkända 

speditörer eller kända avsändare och vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder 

för att säkerställa skyddet av uppgifterna. 

 

Även om det inte fastställs någon särskild form för hur övervakningssystemet ska inrättas i 

lagstiftningen är det i allmänhet lämpligast att den behöriga tullmyndigheten upprättar en 

övervakningsplan. Planen kan innehålla en sammanfattning av alla slutsatser från varje 

revision och vid behov även förslag till korrigerande åtgärder (även om aktören får använda 

en annan lösning än den föreslagna åtgärden).  

 

Den behöriga tullmyndighetens övervakning av godkända ekonomiska aktörer kan 

 handla om att säkerställa att den godkända ekonomiska aktören verkligen vidtar de 

korrigerande åtgärderna, 

 handla om att följa upp den godkända ekonomiska aktörens transaktioner, följa upp 

befintliga risker och förhindra framväxten av nya risker.  

 

Oavsett hur tullmyndigheten väljer att organisera övervakningen, som en separat plan eller 

som ett led i slutrapporten, måste följande beaktas:  

 

– Revisionsresultatet – övervakningen bör främst utgå från AEO-riskprofilerna enligt 

revisorernas bedömning under revisionen, inklusive eventuella åtgärder som den 

godkända ekonomiska aktören har rekommenderats.  
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– Användning av artikel 28.2 och/eller 28.3 i genomförandeförordningen om 

innehavare av ett certifikat avseende säkerhet och skydd som utfärdats på grundval 

av en internationell konvention, en internationell standard från Internationella 

standardiseringsorganisationen eller en europeisk standard från ett europeiskt 

standardiseringsorgan och om säkerhetsgodkända speditörer eller kända avsändare 

– det är viktigt att ta hänsyn till dessa situationer eftersom det andra relevanta tillståndet 

eller certifikatet som i dessa fall har utfärdats av andra offentliga myndigheter har använts 

för att bevilja AEO-statusen (t.ex. säkerhetsgodkänd speditör, känd avsändare osv.). 

 

– Tidiga varningssignaler – som anges ovan har den godkända ekonomiska aktören en 

rättslig skyldighet att informera den behöriga tullmyndigheten om eventuella betydande 

förändringar. Det är möjligt att den godkända ekonomiska aktörens ändringar innebär att 

tullmyndigheterna beslutar att det måste göras en omprövning. Det är viktigt att den 

godkända ekonomiska aktören verkligen förstår sina skyldigheter och hur den behöriga 

tullmyndigheten ska informeras om eventuella ändringar. 

  
Tullmyndigheterna måste fortlöpande och grundligt kunna kontrollera att aktören 

fortfarande har kontroll över sin verksamhet och identifierar risker eller förändringar av 

situationen. (Finns det några nya risker? Är kvaliteten på den administrativa 

organisationen och de interna kontrollsystemen fortfarande lika hög som den var under 

revisionen?). Det finns olika sätt för tullmyndigheterna att få tidiga indikationer på nya 

risker/ny information, till exempel: 

- Slumpmässig kontroll av den godkända ekonomiska aktörens deklarationer. 

- Fysiska inspektioner av varor. 

- Analys av information i interna tulldatabaser. 

- Eventuella andra revisioner än övervaknings- eller omprövningsrevisioner av den 

godkända ekonomiska aktören (dvs. revision inom ramen för förenklade förfaranden 

eller en ansökan om status som godkänd lagerhavare). 

- Utvärdering av eventuella förändringar av företagets uppträdande eller 

handelsmönster. 

 

– Övervakning av risker – nya risker eller nya situationer måste bedömas genom 

övervakning. Om denna revision eller (delar av den) leder till slutsatsen att aktören inte 

längre hanterar en eller flera identifierade risker på ett tillfredsställande sätt ska 

tullmyndigheten informera aktören om detta. Aktören bör då vidta förbättrande åtgärder. 

Det är återigen tullmyndighetens skyldighet att bedöma förbättringsåtgärderna. Detta kan 

också leda till slutsatsen att ett eller flera av kriterierna och villkoren bör omprövas eller 

att AEO-statusen bör tillfälligt dras in eller återkallas omedelbart.  

 

Övervakningsaktiviteter bör planeras utifrån de riskanalyser som har gjorts i de olika skedena 

(granskningar innan statusen beviljades, hantering av beviljade tillstånd osv.). Det finns ett 

antal faktorer som kan påverka:  

- Vilken typ av tillstånd det är fråga om – övervakningen av vissa kriterier, som 

solvens, kan vara skrivbordsbaserad, medan övervakningen av säkerhets- och 

skyddskriteriet för AEOS-tillstånd vanligtvis kräver besök på plats. 

- Den ekonomiska aktörens stabilitet – om lokaler, marknader, viktig personal, 

system osv. ändras ofta. 

- Verksamhetens storlek och antalet lokaler. 
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- Den godkända ekonomiska aktörens roll i leveranskedjan – om aktören har fysisk 

tillgång till varor eller fungerar som tullombud. 

- De interna kontrollernas styrka i förhållande till affärsprocesserna och om 

processerna har lagts ut på underleverantörer. 

- Om det har rekommenderats några uppföljningar eller mindre förbättringar av 

processer eller förfaranden under AEO-revisionen. 

 

Frekvensen och utformningen av övervakningsaktiviteterna varierar beroende på den berörda 

godkända ekonomiska aktören och dess åtföljande risker. Med hänsyn till säkerhets- och 

skyddskriteriets särskilda egenskaper rekommenderas ett besök på plats för AEOS-tillstånd 

minst vart tredje år. 

 

Fall där den ekonomiska aktör som beviljas AEO-status har varit etablerad i mindre än tre år 

ska också uppmärksammas särskilt. I det sistnämnda fallet måste tullmyndigheterna ha en 

noggrannare övervakning under det första året efter det att AEO-statusen har beviljats.   

 

Det är också viktigt att ta hänsyn till att utvecklingen av övervakningsplanen och framför allt 

eventuella besök i en godkänd ekonomisk aktörs anläggningar måste göras med hänsyn till 

aktörens övergripande tullverksamheter. Tullmyndigheterna bör samordna och ta hänsyn till 

andra planerade revisions-/övervakningsaktiviteter för den ekonomiska aktören. Dubbelarbete 

i fråga om granskningar ska undvikas i så stor utsträckning som möjligt. 

 

I de fall där artikel 28.2 och/eller 28.3 i genomförandeförordningen har tillämpats, kan all 

tillgänglig information från andra offentliga myndigheter också användas i samband med 

planering av övervakningsåtgärder, i syfte att undvika dubbelkontroller både för 

tullmyndigheterna och för ekonomiska aktörer.  

 

Övervakningen kan leda till att den behöriga tullmyndigheten vidtar specifika åtgärder, som i 

så fall ska dokumenteras. Dokumentationen kan t.ex. göras i följande form: 

 En uppdatering av övervakningsplanen. 

 En kortare revisionsrapport. 

 Revisionsgruppens allmänna slutsatser och resultat.   

Det ska framgå av dokumentationen vilka kriterier som har kontrollerats och resultatet av 

kontrollerna.  

 

 

5.I.2. AEO-tillstånd som omfattar flera fasta etableringsställen 

De allmänna övervakningsprinciper som beskrivs i punkt 5.I.1 ska alltid tillämpas. Om AEO-

status har beviljats ett moderbolag för flera fasta etableringsställen måste dock ytterligare ett 

antal specifika faktorer beaktas. Den allmänna principen är att den utfärdande tullmyndighet 

som har behörighet att bevilja AEO-status och har den ledande rollen i processen också ska 

hantera det utfärdade tillståndet. I dessa specifika fall måste man dock också ta hänsyn till att 

den praktiska kunskapen och informationen för en viss filial finns hos tullmyndigheterna i den 

medlemsstat där filialen ligger. Med tanke på detta och för att hantera tillståndet effektivt när 

övervakningsverksamheterna utvecklas är det mycket viktigt med ett nära samarbete mellan 

den behöriga tullmyndigheten och tullmyndigheterna i den medlemsstat där de separata fasta 

etableringsställena/filialerna ligger, i enlighet med artikel 35 i genomförandeförordningen. 

Vid utvecklingen av övervakningsplanen bör följande beaktas: 
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- Det rekommenderas att en enda övergripande övervakningsplan utarbetas för den 

godkända ekonomiska aktör i vars namn statusen beviljas. Planen ska dock baseras 

på de enskilda planer och den information som den berörda medlemsstaten tar 

fram. 

- Den utfärdande tullmyndigheten ansvarar för den allmänna samordningen och 

ramen för planen, dvs. för att se till att utförda kontrollverksamheter inte 

överlappar varandra eller upprepas, samla in all ny information och uppdatera 

planerna osv.    

- Tullmyndigheterna i medlemsstater med fasta etableringsställen har i allmänhet 

ansvar för att utforma den del av övervakningsplanen som gäller det berörda fasta 

etableringsstället. Denna del måste översändas till den utfärdande tullmyndigheten 

inom en rimlig tidsfrist för att den myndigheten ska ha möjlighet att utforma och 

samordna den övergripande övervakningsplanen. De har också ansvar för 

eventuella besök på plats som ska göras på det fasta etableringsstället.  

- Relevant information som har lämnats av den godkända ekonomiska aktören till en 

tullmyndighet och vidarebefordrats till den utfärdande tullmyndigheten.  

- Relevanta iakttagelser som en tullmyndighet har gjort vid ett fast etableringsställe 

och delat med den utfärdande tullmyndigheten. 

 

 

Avsnitt II – Omprövning  

Enligt artikel 15.1 i kompletteringsförordningen ska tullmyndigheterna göra en omprövning 

av huruvida en innehavare av ett AEO-tillstånd fortfarande uppfyller villkoren och kriterierna 

för AEO-statusen i följande fall: 

– När det har gjorts ändringar i den relevanta unionslagstiftning som påverkar beslutet.  

Vid behov till följd av den övervakning som genomförts. 

Vid behov på grund av de uppgifter som tillhandahållits av innehavaren av beslutet i 

enlighet med artikel 23.2 i kodexen eller av andra myndigheter.     

Beroende på skälet till omprövningen kan den leda till att konkreta kriterier eller villkor helt 

eller delvis granskas på nytt. 

 

5.II.1. Omprövning efter ändringar i EU-lagstiftningen 

En omprövning måste göras om större ändringar genomförs i EU:s tullagstiftning som särskilt 

berör eller påverkar de villkor och kriterier som berör AEO-statusen.  

Ett exempel är ändringar i AEO-kriterierna efter en ändring av unionens tullkodex och dess 

tillämpningsföreskrifter, t.ex. det nya kriteriet om praktiska normer i fråga om kompetens 

eller yrkeskvalifikationer. Vanligtvis krävs det i lagstiftningen att granskningen ska göras 

inom en angiven övergångsperiod.  

 

5.II.2. Omprövning efter slutsatserna från en genomförd övervakning eller till följd av 

information som har lämnats av innehavaren av beslutet eller av andra myndigheter     

Utgångspunkten för att fatta ett beslut om omprövning är att ”det finns rimliga indikationer” 

på att den godkända ekonomiska aktören inte längre uppfyller kriterierna. Indikationen kan 

vara ett resultat av olika situationer – tullmyndigheternas övervakning, resultat av andra 

kontroller som utförs av tullmyndigheten eller andra offentliga myndigheter, annan 
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information från andra tullmyndigheter eller andra offentliga myndigheter, stora ändringar i 

den godkända ekonomiska aktörens verksamhet osv. Det är upp till den utfärdande 

tullmyndigheten att i varje enskilt fall avgöra om samtliga villkor och kriterier behöver 

omprövas eller endast det villkor eller kriterium som indikationen på bristande efterlevnad 

gäller som ska omprövas. Det är alltid möjligt – även under omprövning av ett visst kriterium 

– att konstatera att andra kriterier också behöver kontrolleras på nytt. 

Omprövningen ska göras av den utfärdande tullmyndigheten. Alla tullmyndigheter i andra 

medlemsstater kan dock upptäcka rimliga indikationer på att något kriterium inte längre 

uppfylls av den godkända ekonomiska aktören. Det kan t.ex. vara fallet om  

- en eller flera av den godkända ekonomiska aktörens anläggningar ligger i en annan 

medlemsstat än den utfärdande tullmyndigheten,  

- den godkända ekonomiska aktören inte enbart bedriver sin tullrelaterade verksamhet i 

den medlemsstat där AEO-tillståndet utfärdades.  

I dessa fall är det tullmyndigheten i den medlemsstat där denna indikation uppträdde som ska 

informera den utfärdande tullmyndigheten om sakförhållandena. Den utfärdande 

tullmyndigheten avgör om det ska göras en omprövning och vilka andra tullmyndigheter som 

ska involveras.  

Om ett tillstånd har utfärdats till moderbolaget för flera fasta etableringsställen kan varje 

medlemsstat där det finns ett fast etableringsställe/filialer uppmana den utfärdande 

tullmyndigheten att göra en omprövning av villkoren och kriterierna.  

 

Om moderbolaget etablerar ett nytt fast etableringsställe eller går igenom en omstrukturering 

som påverkar fasta etableringsställen ska företaget informera den utfärdande tullmyndigheten 

om detta och myndigheten ska vidta nödvändiga åtgärder och bl.a. inleda en omprövning om 

det behövs.   

 

Den omprövning som ska göras kan variera från fall till fall, men följande gemensamma 

faktorer bör beaktas:  

 

(a) Granskningens omfattning – Vilka kriterier och villkor som ska kontrolleras eller 

verifieras med hänsyn till skälen till att omprövningen inleddes.  

(b) Granskningsmetod – Enbart dokumentkontroll eller även besök på plats när detta är 

lämpligt för de kriterier som ska omprövas.   

(c) Tidsfrist – Det finns ingen fastställd tidsfrist för att göra en omprövning. I stället 

måste tidsfristen fastställas beroende på antalet kriterier som ska kontrolleras och om 

ett besök på plats planeras. Normalt bör den inte vara längre än motsvarande 

tidsfrister för det ursprungliga AEO-beslutet.  

(d) Omprövningar som omfattar andra medlemsstater – Om granskningen omfattar en 

omprövning av kriterierna i andra medlemsstater ska reglerna för 

samrådsförfarandena i del 4, ”Utbyte av information mellan medlemsstater och med 

andra offentliga myndigheter” i dessa riktlinjer tillämpas. Normalt sett ska 

tullmyndigheterna i den andra medlemsstaten avgöra om det krävs ett besök inom 

ramen för omprövningen. Tidsfristen för den andra medlemsstatens eller de andra 

medlemsstaternas svar bör följa de normala tidsfristerna för samråd enligt artikel 31 i 

genomförandeförordningen.  
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(e)  Andra tullmyndigheter som påverkas –Om det görs en ny omprövning bör det 

kontrolleras om den godkända ekonomiska aktören har andra tillstånd eller 

förenklingar som är beroende av att AEO-kriterierna uppfylls, t.ex. tillstånd att 

använda det lokala klareringsförfarandet eller förenklade förfaranden. Om så är fallet 

bör detta beaktas och eventuell duplicering av omprövningsarbetet bör undvikas, för 

att ta hänsyn till både tullmyndighetens resurser och den berörda ekonomiska 

aktören.  
(f) Omprövningsrapport – Rapporter och dokumentation bör följa samma principer som 

för den ursprungliga revisionen. Det är viktigt att det dokumenteras i rapporten vilken 

efterföljande åtgärd som föreslås, dvs. tillfällig indragning, återkallande, åtgärder som 

ska vidtas samt tidsfrister.    

(g) Tillgång till resultatet – Resultatet av granskningen måste göras tillgängligt för 

tullmyndigheterna i alla medlemsstater, och i tillämpliga fall för andra offentliga 

myndigheter, med hjälp av systemet för ekonomiska aktörer, oavsett om 

medlemsstaterna har deltagit i ett samrådsförfarande eller ej. 

 

 

Avsnitt III – Ändring av beslutet 

Enligt artikel 28 i unionens tullkodex ska ett AEO-tillstånd återkallas eller ändras om ett eller 

flera av villkoren för att fatta beslutet inte var uppfyllda eller inte längre uppfylls, eller 

på ansökan av den godkända ekonomiska aktören.  

 

Återkallande av ett AEO-tillstånd beskrivs ingående i kapitel 5.V i dessa riktlinjer. 

 

När det gäller godkända ekonomiska aktörer kan ändringarna t.ex. handla om namn- eller 

adressändringar. I vissa fall får dessa ändringar endast genomföras efter omprövning av att 

kriteriet är uppfyllt (t.ex. nya anläggningar i fråga om ett AEOS-tillstånd).  

 

Den godkända ekonomiska aktören ska underrättas om ändringen (artikel 28.3 i unionens 

tullkodex). Eventuella ändringar bör meddelas tullmyndigheterna i alla medlemsstater, och i 

tillämpliga fall för andra offentliga myndigheter, med hjälp av systemet för ekonomiska 

aktörer, oavsett om medlemsstaterna har deltagit i ett samrådsförfarande eller ej. 

 

Dessutom måste den sökande informera den utfärdande tullmyndigheten om alla ändringar 

som berör ansökan och den utfärdande tullmyndigheten måste föra in dessa ändringar i 

systemet för ekonomiska aktörer.  

 

 

Avsnitt IV – Tillfällig indragning 

Med tillfällig indragning av AEO-status avses att ett beviljat inte är giltigt under en viss 

period.  

 

Enligt artikel 23.4 b i unionens tullkodex jämförd med artikel 16 i 

kompletteringsförordningen ska tullmyndighet som är behörig att fatta ett beslut ska tillfälligt 

dra in beslutet i stället för att upphäva, återkalla eller ändra det (...) om 

a. denna tullmyndighet anser att det kan finnas tillräckliga skäl för att upphäva, 

återkalla eller ändra beslutet, men den ännu inte har alla nödvändiga 
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uppgifter för att kunna besluta om tillfällig indragning, återkallelse eller 

ändring, 

b. denna tullmyndighet anser att villkoren för beslutet inte är uppfyllda eller att 

innehavaren av beslutet inte uppfyller skyldigheterna enligt det beslutet, och 

det är lämpligt att tillåta att ge innehavaren av beslutet tid att vidta åtgärder 

för att säkerställa att villkoren uppfylls eller att skyldigheterna fullgörs, 

c. innehavaren av beslutet begär en sådan tillfällig indragning, eftersom denne 

temporärt inte kan uppfylla villkoren för beslutet eller fullgöra sina 

skyldigheter enligt det beslutet. 

I de fall som avses i punkterna b och c ska innehavaren av beslutet underrätta den 

tullmyndighet som är behörig att fatta beslut om de åtgärder som denne kommer att vidta för 

att se till att villkoren uppfylls eller skyldigheterna fullgörs, samt den tid som denne behöver 

för att vidta dessa åtgärder. 

 

Under den period då beslutet är indraget får innehavaren inte utnyttja de förmåner som 

statusen medför, vilket kan få stora konsekvenser för innehavaren.  

 

I artikel 30.1 i kompletteringsförordningen anges att om ett AEO-tillstånd dras in tillfälligt på 

grund av bristande efterlevnad av något av de kriterier som anges i artikel 39 i kodexen, ska 

ett beslut avseende den berörda godkända ekonomiska aktören som bygger på AEO-

tillståndet i allmänhet eller på något av de specifika kriterier som ledde till att AEO-

tillståndet dragits in tillfälligt, dras in av den tullmyndighet som har fattat beslutet.  

I artikel 30.2 i kompletteringsförordningen anges att indragningen av ett beslut rörande 

tillämpningen av tullagstiftningen som fattats med avseende på en godkänd ekonomisk aktör 

får inte automatiskt leda till att AEO-tillståndet dras in. 

I artikel 30.3 i kompletteringsförordningen anges att när ett beslut om en person som är både 

godkänd ekonomisk aktör för säkerhet och skydd och godkänd ekonomisk aktör för 

tullförenklingar (AEOC) dras in på grund av att de villkor som föreskrivs i artikel 39 d i 

kodexen (praktiska normer i fråga om kompetens eller yrkeskvalifikationer) inte har uppfyllts, 

ska personens AEOC-tillstånd dras in tillfälligt men dennes AEOS-tillstånd fortsätta att gälla.  

När ett beslut om en person som är både godkänd ekonomisk aktör för säkerhet och skydd och 

godkänd ekonomisk aktör för tullförenklingar dras in på grund av att de villkor som föreskrivs 

i artikel 39 e i unionens tullkodex (lämpliga säkerhets- och skyddsnormer) inte har uppfyllts, 

ska personens AEOS-tillstånd dras in tillfälligt men dennes AEOC-tillstånd fortsätta att gälla.  

 

Det kan vara en följd av en granskning under övervakningen eller omprövningen där 

allvarliga brister har konstaterats som innebär att tillståndets innehavare ur ett riskperspektiv 

inte kan ha statusen under de rådande omständigheterna. Påvisandet av bristande efterlevnad 

kan också vara ett resultat av information som tillhandahållits från andra medlemsstater eller 

andra offentliga myndigheter, t.ex. civila luftfartsmyndigheter. 

   

Innan den utfärdande tullmyndigheten fattar beslut om tillfällig indragning måste den 

informera den godkända ekonomiska aktören om slutsatserna, bedömningen och att dessa 

enligt utvärderingen kan leda till att tillståndet tillfälligt dras i, om situationen inte åtgärdas. 

Den godkända ekonomiska aktören har rätt att yttra sig och åtgärda situationen. Tidsfristen för 
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att lämna in synpunkter och göra korrigeringar är 30 kalenderdagar från och med dagen för 

meddelandet (artikel 81. i kompletteringsförordningen).   

  

Svaren bör bedömas noggrant ur ett riskperspektiv och om situationen inte kan anses vara 

åtgärdad kommer statusen att tillfälligt dras in under 30 kalenderdagar med möjlighet till 

förlängning med ytterligare 30 dagar. Den godkända ekonomiska aktören måste meddelas 

skriftligen. 

 

Enligt artikel 22.6 c i unionens tullkodex kan statusen tillfälligt dras in med omedelbar verkan 

om typen eller omfattningen av hoten mot allmänhetens säkerhet och skydd, folkhälsan eller 

miljön kräver ett sådant beslut. Denna möjlighet bör användas restriktivt. 

 

Om det är innehavaren av tillståndet som tar initiativet till att statusen ska tillfälligt dras in på 

grund av att denne tillfälligt inte kan uppfylla några av AEO-kriterierna, bör den godkända 

ekonomiska aktören ange skälet till begäran och i förekommande fall föreslå en åtgärdsplan 

med åtgärder som ska vidtas samt en förväntad tidsplan för detta. En aktör håller t.ex. på med 

att förbättra eller ändra sin datorintegrerade tillverkning och kan under en viss period inte 

följa varorna i den internationella leveranskedjan. I så fall kan han eller hon begära att 

statusen ska tillfälligt dras in och föreslå en tidsplan för genomförandet.  

 

Statusen kan tillfälligt dras in om handlingsplanen och skälet till den begärda tjänsten kan 

anses vara rimliga. I annat fall kan det bli aktuellt att diskutera ett återkallande av tillståndet 

på innehavarens begäran.   

 

Det måste dock beaktas att skillnaden mellan tillfällig indragning på tullmyndighetens 

initiativ och på den godkända ekonomiska aktörens initiativ är mycket stor och att detta 

uttrycks tydligt i lagstiftningen (artikel 16.1 i kompletteringsförordningen). Den godkända 

ekonomiska aktören kan alltså inte utnyttja denna möjlighet enbart för att skjuta upp ett 

återkallande eller undvika treårsperioden från och med dagen för återkallandet för att lämna in 

en ny ansökan.    

 

Den behöriga tullmyndigheten bör överväga konsekvenserna av tillfällig indragning mycket 

noggrant. Tillfällig indragning påverkar inte ett tullförfarande som inletts innan dagen för 

tillfällig indragning och som ännu inte är slutfört. 

  

Om skälet till tillfällig indragning undanröjs bör tillståndet återupprättas. I annat fall måste 

den behöriga tullmyndigheten överväga om tillståndet bör återkallas. 

 

 

Avsnitt V – Återkallande 

Bestämmelserna om återkallande av tillstånd och om vilka fall som kan leda till återkallande 

fastställs i artikel 28 i unionens tullkodex och artikel 34 i genomförandeförordningen. 

 

Enligt artikel 28.1 i unionens tullkodex ska ett förmånligt beslut återkallas om 

(a) ett eller flera av villkoren för att fatta beslutet inte var uppfyllda eller 

inte längre uppfylls, eller 

(b) på ansökan av innehavaren av beslutet.  
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Om den behöriga tullmyndigheten beslutar om en återkallelse kommer en ny ansökan om ett 

AEO-tillstånd inte att godtas inom tre år från dagen för återkallelsen. 

 

En återkallelse av ett AEO-tillstånd får inte påverka några andra förmånliga beslut som har 

fattats för samma person, såvida statusen som godkänd ekonomisk aktör inte var ett villkor för 

det förmånliga beslutet eller det beslutet baserades på ett kriterium som inte längre är uppfyllt 

(artikel 34.1 i genomförandeförordningen). 

En återkallelse eller ändring av ett förmånligt beslut som fattats för tillståndshavaren får inte 

automatiskt påverka den personens AEO-tillstånd (artikel 34.2 i genomförandeförordningen).  

När en och samma person är både en godkänd ekonomisk aktör för tullförenklingar (AEOC) 

och en godkänd ekonomisk aktör för säkerhet och skydd (AEOS) och tillståndet återkallas på 

grund av att de villkor som anges i artikel 39 d i kodexen (praktiska normer i fråga om 

kompetens eller yrkeskvalifikationer som direkt berör den verksamhet som utförs) inte är 

uppfyllda, ska AEOC-tillståndet återkallas och AEOS-tillståndet fortsätta att gälla 

(artikel 34.3 första stycket i genomförandeförordningen). 

När en och samma person är både en godkänd ekonomisk aktör för säkerhet och skydd 

(AEOS) och en godkänd ekonomisk aktör för tullförenklingar (AEOC) och tillståndet 

återkallas på grund av att de villkor som anges i artikel 39 e i kodexen (lämpliga säkerhets- 

och skyddsnormer) inte är uppfyllda, ska AEOS-tillståndet återkallas och AEOC-tillståndet 

fortsätta att gälla (artikel 34.3 andra stycket i genomförandeförordningen). 

Observera att återkallande på tullmyndighetens initiativ är ett tullbeslut och den ekonomiska 

aktören har rätt att yttra sig. Därför ska den godkända ekonomiska aktören informeras om alla 

slutsatser, bedömningen och det faktum att dessa enligt utvärderingen kan leda till att AEO-

statusen kan återkallas, förutsatt att aktören inte har avsagt sig rätten att yttra sig i samband 

med det upphävningsförfarande som föregick återkallandeförfarandet. Den ekonomiska 

aktören har rätt att överklaga eventuella beslut om återkallande.  

 

 

DEL 6, Ömsesidigt erkännande 

Här beskriver vi den allmänna bakgrunden till och processen för avtal om ömsesidigt 

erkännande och deras genomförande. 

Avsnitt I – Avtal om ömsesidigt erkännande som ingås av EU 

Hittills har EU ingått och genomför avtal om ömsesidigt erkännande av program för godkända 

ekonomiska aktörer med Norge, Schweiz, Japan, Andorra, USA och Kina. Ytterligare 

förhandlingar pågår redan eller kommer att inledas inom en snar framtid. Dessutom ger EU 

tekniskt bistånd till ett antal länder för att förbereda dem för att inrätta AEO-program. 

Du hittar mer information om de enskilda avtalen om ömsesidigt erkännande på GD 

TAXUD:s webbplats: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/customs_security/index_en.htm  

 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/customs_security/index_en.htm
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Avsnitt II – Steg i processen mot ömsesidigt erkännande  

För EU krävs följande steg för ett ömsesidigt erkännande: 

 Formellt åtagande om att upprätta ömsesidigt erkännande. 

 Jämförelse av lagstiftning. 

 Bedömning av genomförandet av de respektive programmen och utbyte av bästa metoder, 

inbegripet besök på plats hos båda parter (se 6.VII i dessa riktlinjer – rekommendationer 

om hur övervakning-/revisionsbesök bör genomföras). 

 Överenskommelse om texten till avtalet om det ömsesidiga erkännandet. Texten till ett 

avtal om ömsesidigt erkännande bör innehålla följande viktiga delar: Ett konstaterande av 

att de två AEO-programmen är förenliga med varandra och en så noggrann angivelse som 

möjligt av de ömsesidiga förmåner som ska beviljas. Angivelse av vilka uppgifter som 

omfattas av automatiskt uppgiftsutbyte och reglerna om uppgiftsskydd. Dessutom ingår 

procedurregler, inklusive regler om ensidigt tillfällig indragning av förmåner. 

 Elektroniskt system för datautbyte. 

 

Avsnitt III – Genomförande och uppföljning efter undertecknandet av ett avtal om 

ömsesidigt erkännande 

På grund av mängden godkända ekonomiska aktörer i EU som drar fördel av ömsesidigt 

erkännande och ett lika stort antal aktörer i de partnerländer som EU har avtal om ömsesidigt 

erkännande med, är utvecklingen och införandet av ett system för automatiskt uppgiftsutbyte 

avgörande för att ett sådant avtal ska kunna genomföras. Genomförandet av ett avtal om 

ömsesidigt erkännande kan med andra ord inledas först när systemet för automatiskt 

uppgiftsutbyte har tagits i drift. 

När ett avtal om ömsesidigt erkännande har ingåtts fortsätter dialogen med partnerlandet. 

Information om den senaste händelseutvecklingen utbyts ofta, även genom samarbete i fall av 

ensidigt tillfällig indragning av förmåner i avtalet om ömsesidigt erkännande. Bästa praxis för 

genomförandet av avtal om ömsesidigt erkännande omfattar gemensamma insatser för att få 

kontakt med näringsidkare vid konferenser och seminarier. Man kan också gemensamt 

sammanställa vanliga frågor (FAQ) som förklarar de tekniska aspekterna av avtalet om 

ömsesidigt erkännande. 

Du hittar de vanliga frågor som redan finns tillgängliga på GD TAXUD:s webbplats: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/policy_issues/customs_se

curity/aeo_mra/2015-11_aeo_china_faqs.pdf 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/policy_issues/customs_se

curity/aeo_mra/faq.pdf 

För att se till att båda sidor upprätthåller sina normer för AEO-förfarandena rekommenderas 

starkt att det utförs regelbundna övervakningsbesök hos båda sidor. 
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Avsnitt IV – Förmåner i avtal om ömsesidigt erkännande som EU föreslår för 

medlemmar i partners AEO-program (och vice versa) 

EU föreslår de förmåner som anges nedan för sina partner i avtal om ömsesidigt erkännande. 

Alla dessa förmåner ingår inte i de nuvarande besluten om ömsesidigt erkännande, men EU 

har för avsikt att uppdatera dessa beslut så att de omfattar samtliga förmåner. De konkreta 

förmånerna fastställs i de enskilda avtalen. 

a) Färre säkerhets- och skyddsrelaterade kontroller: varje tullmyndighet beaktar det 

faktum att en programmedlems status som godkänd ekonomisk aktör har beviljats av den 

andra tullmyndigheten som en fördel vid riskbedömningen för att minska antalet inspektioner 

eller kontroller och i samband med andra säkerhetsrelaterade åtgärder. 

b) Erkännande av affärspartner under ansökningsprocessen: varje tullmyndighet tar 

hänsyn till att en programmedlem beviljats status som godkänd ekonomisk aktör av den andra 

tullmyndigheten, för att behandla programmedlemmen som en säker partner vid bedömningen 

av affärspartnerkraven för sökande inom ramen för det egna programmet.  

c) Prioriterad behandling vid tullklarering: varje tullmyndighet beaktar tar hänsyn till att 

en programmedlem beviljats status som godkänd ekonomisk aktör av den andra 

tullmyndigheten, för att garantera prioriterad behandling, snabbare förfarande, förenklade 

formaliteter och snabbare frisläppande av de sändningar där programmedlemmen är 

inblandad. 

d) Plan för kontinuerlig verksamhet: båda parter strävar efter att fastställa en gemensam 

mekanism för företagskontinuitet som svar på störningar i handelsströmmarna på grund av 

fler larm, gränsstängningar och/eller naturkatastrofer, farliga nödsituationer eller andra 

allvarligare incidenter, där tullhanteringen av prioriterat gods med koppling till 

programmedlemmar kan underlättas och påskyndas av tullmyndigheterna så långt det är 

möjligt. 

e) Framtida förmåner i avtal om ömsesidigt erkännande 

Tullförvaltningarna och näringslivet har ett nära samarbete för att identifiera och utveckla 

möjliga ytterligare förmåner för godkända ekonomiska aktörer inom ramen för ömsesidigt 

erkännande för att förbättra programmet ytterligare. 

 

Avsnitt V – Genomförande av avtal om ömsesidigt erkännande – Hur kan jag dra fördel 

av avtal om ömsesidigt godkännande? 

AEO-företag med säkerhetskomponenten som vill dra fördel av de avtal om ömsesidigt 

erkännande som EU har ingått måste kontrollera att de har gett sitt skriftliga samtycke till 

uppgiftsutbyte med partnerländerna i avtalen om ömsesidigt erkännande. Detta skriftliga 

samtycke efterfrågas i en bilaga till egenbedömningsformuläret som lämnas in tillsammans 

med AEO-ansökan. Den sökande/den godkända ekonomiska aktören kan under alla 

omständigheter när som helst lämna eller återkalla sitt samtycke. Den godkända ekonomiska 

aktören måste kontakta den utfärdande tullmyndigheten för att lämna eller återkalla sitt 

samtycke. 
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För att kunna utnyttja ”Erkännande av affärspartner under ansökningsprocessen” får ett 

EU-företag som ansöker om status som godkänd ekonomisk aktör i EU ange AEO-numret för 

sina affärspartner som är godkända ekonomiska aktörer i något av de länder som EU har 

ingått avtal om ömsesidigt erkännande med (namn, adress, AEO-nummer) i avsnitt 6.10 i 

egenbedömningsformuläret. När ett företag ansöker om AEOS-tillstånd eller AEOC-/AEOS-

tillstånd i EU och har affärspartner som är godkända ekonomiska aktörer i något av de länder 

som EU har ingått avtal om ömsesidigt erkännande med ska dessa affärspartner anses vara 

säkra och i allmänhet kommer det inte att ställas några ytterligare krav (säkerhetsdeklaration 

osv.) på dem. 

För att kunna komma i fråga för ”färre säkerhets- och skyddsrelaterade kontroller och 

prioriterad behandling vid tullklarering” måste den godkända ekonomiska aktören 

meddela sitt EORI-nummer till sina affärspartner i de respektive partnerländerna i avtalet om 

ömsesidigt erkännande. Affärspartnern ska ange Eori-numret i deklarationsblanketten för 

importprocessen till partnerlandet i avtalet om ömsesidigt godkännande. Mer information om 

detta finns i de vanliga frågor som avses i 6.III i dessa riktlinjer.  

 

Avsnitt VI – Ensidigt tillfällig indragning av förmåner 

Inom ramen för ett avtal om ömsesidigt erkännande är det inte uteslutet att ett av 

partnerländerna upptäcker en säkerhetsrelaterad incident där AEO-företag från den andra 

parten är involverade (t.ex. ett beslag av narkotika från en container som tillhör ett AEO-

företag). 

 

För sådana fall innehåller de respektive besluten enligt avtalet om ömsesidigt erkännande den 

rättsliga grunden för att båda sidor ska kunna upphäva förmånerna för de berörda AEO-

företagen (t.ex. avsnitt III.3 i avtalet mellan EU och Japan om ömsesidigt erkännande). 

 

I dessa fall ska informationsutbytet utföras mellan utsedda kontaktpunkter hos kommissionen 

(GD TAXUD) och det partnerland som avtalet om ömsesidigt erkännande har ingåtts med, 

samt mellan medlemsstaterna och kommissionen (GD TAXUD) utifrån den metod för 

informationsutbyte som man har kommit överens om. Utbytet ska ske via säker e-post.   

 

 

Avsnitt VII – Rekommendationer för att utföra ett besök för revision eller övervakning 

av en godkänd ekonomisk aktör i en EU-medlemsstat 

Revision eller övervakning på plats av godkända ekonomiska aktörer är en av de avgörande 

delarna i förhandlingarna om ett avtal om ömsesidigt erkännande med partnerländer och även 

som ett led i övervakningen inom ramen för genomförandet av avtalet. 

Syftet med ett besök på plats är att observera hur EU:s AEO-program genomförs i praktiken 

av de olika EU-medlemsstaterna. Sådana besök utförs som en del av förhandlingarna om ett 

avtal om ömsesidigt erkännande och som en del av genomförandet av avtalet när det har trätt i 

kraft. 

I allmänhet vill man främst bekräfta att EU:s AEO-lagstiftning tillämpas på ett enhetligt sätt 

av medlemsstaterna. 
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Besöket består av två delar: först en presentation av den nationella AEO-organisationen och 

strukturen samt en överblick över det företag som ska besökas, och sedan det faktiska besöket 

hos företaget. 

Beskrivning av genomförandet av EU:s AEO-program på medlemsstatsnivå 

Det viktigaste är att se hur AEO-programmet genomförs ur operativ synvinkel på 

medlemsstatsnivå. 

Beskrivningen bör innehålla en kortfattad översikt över  

 tullförvaltningen i allmänhet, 

 AEO-organisationens utformning, t.ex. antal anställda som arbetar med EU:s AEO-

program (heltid och deltid), utbildningssystem, kontakter med näringslivet, 

 tillståndsprocess, inklusive ansökan och egenbedömningsformuläret, hur säkerhetskraven 

kontrolleras, 

 övervakning och revision, 

 samarbete med andra medlemsstater (under tillståndsprocess och övervakning). 

 

Besök på företag 

Syftet med att besöka företag är att observera hur medlemsstaternas AEO-revisorer utför en 

revision i en sökandes anläggningar eller ett övervakningsbesök hos ett AEO-företag. 

Företrädare för partnerlandet i avtalet om ömsesidigt erkännande, kommissionen och 

medlemsstaternas tullmyndigheter deltar som observatörer vid besöket.  

Det är mycket viktigt att företagen får information om syftet med besöket och att de förstår att 

avsikten är att bekräfta att AEO-programmet genomförs enligt EU:s normer i de 

medlemsstater som besöks. 

Besöket i den sökandes/den godkända ekonomiska aktörens anläggningar brukar utformas på 

följande sätt: 

 Besöket bör omfatta en verklig revision, som framför allt bör ledas av AEO-revisorerna, 

inte av företaget. 

 Företaget bör informeras i förväg om besöket och om hur det kommer att genomföras. 

 Revisorerna bör utföra de uppgifter som de normalt sett utför 

 vid en revision i samband med en AEO-ansökan, 

 vid ett övervakningsbesök (befintligt AEO-tillstånd), dvs. fråga om händelser på 

senare tid som kan påverka den godkända ekonomiska aktören, be företaget att 

förklara eller visa sina säkerhetsförfaranden. 

 Om det krävs översättning bör tid avsättas för att översätta revisorernas frågor och 

företagets svar. Företaget bör informeras om detta i förväg. 

 Observatörerna (från partnerlandet i avtalet om ömsesidigt erkännande) kan bara få en 

ögonblicksbild av EU:s revisions-/övervakningsprocess för godkända ekonomiska aktörer.  

 Valideringsbesöket bör avslutas med rekommendationer till den sökande. 

 Revisionen bör inriktas på säkerhet och skydd (avsnitt 2.V i dessa riktlinjer). 
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Egenbedömningsformulär                                                 

 

 

  AEO-riktlinjer 

  

0.1 

Observera: Vi rekommenderar att du läser Europeiska kommissionens riktlinjer för godkända ekonomiska aktörer 
(TAXUD/B2/047/2011-REV6) innan du ansöker om status som godkänd ekonomisk aktör (AEO). Du hittar riktlinjerna via 
kommissionens Europawebbplats. 

  

0.2 
Vilka avdelningar, inklusive ledningen, deltar i processen för att förbereda ditt företag för AEO-ansökan?  
Har du involverat tullmyndigheten eller tredje parter i processen (konsulter osv.)? 

  1. Uppgifter om företaget 

1.1. Allmänna uppgifter 

  1.1.1. Ange företagets namn och adress, datum för bildandet och företagsform. Ange adressen till ditt företags webbplats, om det finns 
en sådan. 
Ingår ditt företag i en koncern? Ge en kortfattad beskrivning av koncernen och ange om några andra enheter i koncernen 
a) redan har ett AEO-tillstånd, eller 
b) har ansökt om status som godkänd ekonomisk aktör och för närvarande genomgår en AEO-ansökan som utförs av en nationell 
tullmyndighet. 
 
Om du lämnar in en ansökan som omfattar fasta etableringsställen ska du ange deras fullständiga namn, adress och 
momsregistreringsnummer. 
 
Om företaget etablerades för mindre än tre år sedan ska du ange om detta beror på en intern omorganisation av ett tidigare 
företag (t.ex. införlivande eller försäljning av en affärsenhet). Lämna i så fall närmare upplysningar om omorganisationen. 
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1.1.2. Lämna följande uppgifter (om de gäller för din företagsform):                                                                                                       
a) Fullständiga uppgifter om ägarna eller de största aktieägarna, inklusive deras ägarandelar. 
b) Fullständiga uppgifter om styrelseledamöterna och/eller personerna i företagsledningen.  
c) Fullständiga uppgifter om rådgivande organ om det finns ett sådant, samt om styrelsen. 
d) Fullständiga uppgifter om den person som ansvarar för ditt företag eller som utövar kontroll över ditt företags ledning. 
Ange fullständigt namn och adress, födelsedatum och nationellt identifikationsnummer (t.ex. nationellt ID-kortnummer, 
personnummer eller nationellt socialförsäkringsnummer). 

  1.1.3. 
 
 

Lämna fullständiga uppgifter om den person som har hand om dina tullfrågor. 
Ange fullständigt namn och adress, födelsedatum och nationellt identifikationsnummer (t.ex. nationellt ID-kortnummer, 
personnummer eller nationellt socialförsäkringsnummer).  

  1.1.4. Ge en kortfattad beskrivning av din kommersiella verksamhet och ange vilken roll du har i den internationella leveranskedjan 
(tillverkare av varor, importör, exportör, tullombud, fraktförare, speditör, samlastare, terminaloperatör, lagerhavare). Har du mer än 
en roll anger du alla. 

 

 
 

1.1.5. 
Ange vilka platser som berörs av tullverksamheterna. Ange adress, namn, telefonnummer och e-postadress till kontaktpunkterna 
och ge en kortfattad beskrivning av den verksamhet som bedrivs (även i andra medlemsstater och i tredjeländer)  
a) på de enskilda platser där ditt företag som juridisk enhet bedriver verksamhet (ange ungefärligt antal anställda inom varje 
avdelning), 
b) vid de anläggningar där en tredje part utför verksamhet som ditt företag har lagt ut på underleverantörer.  

  1.1.6. Köper du från/säljer till företag som är närstående till ditt företag? Ja/Nej 

  1.1.7. Beskriv ditt företags interna organisation och vilka uppgifter/ansvarsområden varje avdelning har. 

  1.1.8. 
 

Ange namn på den högre ledningen (direktörer, avdelningschefer, chef för bokföring, chef för tullavdelning osv.) och beskriv 
kortfattat reglerna avseende ersättare och tillfälliga förordnanden. 
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1.1.9. 
 
 
 
 
 

Hur många anställda har ditt företag? 
 
Välj något av följande alternativ: 
 

o Mikro 

o Litet 

o Medelstort 

o Stort 

 

  

1.1.10. 
 
 

a) Om du tillåter att informationen i ditt AEO-tillstånd offentliggörs i förteckningen över godkända ekonomiska aktörer på 

TAXUD:s webbplats, lämna ditt samtycke i bilaga 1 till det här egenbedömningsformuläret. 

b) Om du kan ge ditt samtycke till utbyte av uppgifter som finns i tillstånd att agera som godkänd ekonomisk aktör, för att 

säkerställa tillämpningen av internationella avtal eller arrangemang med tredjeländer om ömsesidigt erkännande av status 

som godkänd ekonomisk aktör och säkerhetsrelaterade åtgärder, ber vi dig fylla i bilaga 1 till det här 

egenbedömningsformuläret. 

 
 

 

 . 

  

1.2. Affärsvolym 

 

  1.2.1. 
 
 
 
 
 

a) Ange årsomsättningen för de tre senaste hela räkenskapsåren. Om företaget är nystartat, anger du ”–” för ”ej tillämpligt”. 
b) Ange det årliga nettoresultatet för de tre senaste hela räkenskapsåren. Om företaget är nystartat, anger du ”–” för ”ej tillämpligt”. 
 
 
 

  1.2.2. Om du använder lageranläggningar som inte ägs av ditt företag, ange vem du hyr lageranläggningarna av. 
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1.2.3. 
 
 
 
 

Ange för var och en av följande punkter en uppskattning av antalet och värdet för de deklarationer som du har gjort under vart och 
ett av de tre senaste åren. Om företaget är nystartat, anger du ”–” för ”ej tillämpligt”. 
• Import.  
• Export/återexport.  
• Särskilda förfaranden.  

  

1.2.4. 
 
 
 
 

Ange en uppskattning av det belopp som du har betalat under vart och ett av de tre senaste åren i form av 
 
 
• tull, 
• punktskatt, 
• importmoms. 
 
Om du är ett nytt företag som har haft verksamhet under mindre än tre år ska du lämna uppgifter från den period som företaget har 
varit verksamt. Om företaget är helt nystartat, anger du ”–” för ”ej tillämpligt”. 

  
1.2.5. 
 
 
 

a) Förväntar du dig några strukturella förändringar i ditt företag under de närmaste två åren? Om ja, beskriv ändringarna kortfattat.  
b) Förväntar du dig några större förändringar i den leveranskedja som ditt företag för närvarande deltar i, under de närmaste två 
åren? Om ja, beskriv ändringarna kortfattat.  

  1.3. Tullinformation och tullstatistik 

 

  
1.3.1. 
 
 
 
 
 

 
a) Utför du tullformaliteter i eget namn och för egen räkning?  
b) Företräds du av någon i fråga om tullformaliteter? Om ja, av vem och på vilket sätt (direkt eller indirekt)? Ange ombudets namn, 
adress och Eori-nummer.  
c) Företräder du andra personer i tullformaliteter? Om ja, vem och på vilket sätt (direkt eller indirekt)? (Ange de viktigaste 
klienterna.)  
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1.3.2. 
 
 
 
 
 

a) Hur och av vem avgörs varornas tullklassificering?  
b) Vilka kvalitetssäkringsåtgärder vidtar du för att se till att tullklassificeringen är korrekt (t.ex. kontroller, sannolikhetskontroller, 
interna arbetsinstruktioner, regelbunden utbildning)?  
c) Dokumenterar du dessa kvalitetssäkringsåtgärder? 
d) Gör du regelbundna kontroller av att din kvalitetssäkring fungerar effektivt?  
e) Vilka resurser använder du för tullklassificering (t.ex. databas med stående uppgifter om varor)? 

  
1.3.3. 
 
 
 
 

a) Hur och av vem fastställs tullvärdet?  
b) Vilka kvalitetssäkringsåtgärder vidtar du för att se till att tullvärdet fastställs korrekt (t.ex. kontroller, sannolikhetskontroller, 
interna arbetsinstruktioner, regelbunden utbildning, andra åtgärder)?  
c) Gör du regelbundna kontroller av att din kvalitetssäkring fungerar effektivt?  
d) Dokumenterar du dessa kvalitetssäkringsåtgärder? 

  1.3.4. 
 
 

a) Ge en översikt över de importerade varornas förmånsberättigande eller icke-förmånsberättigande ursprung.  
b) Vilka interna åtgärder har du vidtagit för att kontrollera att de importerade varornas ursprungsland deklareras korrekt?  
c) Beskriv din metod för att utfärda bevis på förmånsbehandling och ursprungsintyg för export. 

  

1.3.5. 
 
 

Handlar du med varor som omfattas av antidumpningstullar eller utjämningstullar?  
 
 
Om ja, lämna uppgifter om tillverkaren/tillverkarna eller de länder utanför EU vars varor omfattas av sådana tullar. 

 
 
 
  

2. Tidigare efterlevnad 

(Artikel 39 a i unionens tullkodex, artikel 24 i genomförandeförordningen, del 2 avsnitt I i AEO-riktlinjerna) 

 

  
2.1. 
 
 
 
 
 

Har det förekommit överträdelser av tull- och skattereglerna som upptäckts internt inom ditt företag eller av tullmyndigheten 
och/eller skattemyndigheterna under de senaste tre åren? 
Om ja, beskriv överträdelserna kortfattat.  
a) Hur anmälde du överträdelserna till de berörda myndigheterna? 
b) Vilka kvalitetssäkringsåtgärder infördes för att undvika sådana överträdelser i framtiden?  
c) Dokumenterar du dessa kvalitetssäkringsåtgärder? 



Bilaga 1a 
till TAXUD/B2/047/2011 – REV6 

 123 

  
Har ditt företag dömts för något allvarligt brott som rör din ekonomiska verksamhet?  
Om ja, beskriv brottet och när det begicks. Hänvisa också till domstolens dom. 
 

 

 
 

2.2. 
 
 
 

a) Planerar du att ansöka eller har du redan ansökt om andra tulltillstånd? Ja/Nej 
Om ja, lämna närmare uppgifter. 
 
b) Har några ansökningar om tillstånd/certifiering avslagits, eller har befintliga tillstånd upphävts tillfälligt eller återkallats på grund 
av överträdelser av tullreglerna under de senaste tre åren? Ja/Nej  
Om ja, hur många gånger och av vilka skäl? 

 

 
 
 

3. Redovisnings- och logistiksystem 

(Artikel 39 b i unionens tullkodex, artikel 25 i genomförandeförordningen, del 2 avsnitt II i AEO-riktlinjerna) 

3.1. Verifieringskedja 

 

  3.1.1. 
 
 

Tillåter ditt redovisningssystem en komplett verifieringskedja med avseende på dina tullverksamheter eller varuförflyttningar eller 
bokföringsposter som har skatterelevans? 
Om ja, beskriv de viktigaste egenskaperna i verifieringskedjan. 

  3.2. Redovisnings- och logistiksystem 

 

  
3.2.1. 
 
 
 
 
 

Vilket datorsystem (maskinvara/programvara) använder du för din verksamhet i allmänhet och för tullfrågor i synnerhet? Är de två 
systemen integrerade? 
 
Lämna uppgifter om följande:  
–                Uppdelning av funktioner mellan utveckling, testning och transaktioner.  
–                Uppdelning av funktioner mellan användare.  
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–                Åtkomstkontroller (vilka/för vem). 
–                Spårbarhet mellan affärssystem och deklarationssystem. 

  

3.2.2. 
 
 

Kan ditt logistiksystem göra åtskillnad mellan unionsvaror och icke-unionsvaror och ange deras plats? Ja/Nej 
 
 
Om ja, lämna närmare uppgifter. 
 
 
Om du inte handlar med icke-unionsvaror, anger du ”–”. 

  3.2.3. 
 
 

a) Vid vilken plats utförs din datorverksamhet? 
b) Har applikationsprogram lagts ut på underleverantörer? Om ja, lämna uppgifter (namn, adress, momsregistreringsnummer) för 
det eller de företag som programmen har lagts ut på. Ange också hur du hanterar åtkomstkontroll för dessa program.  

  3.3. Internkontrollsystem 

 

  

3.3.1. 
 
 
 
 

Har du interna riktlinjer för det interna kontrollsystemet inom bokföringsavdelningen, inköpsavdelningen, försäljningsavdelningen, 
tullavdelningen, produktion, material- och varuhantering samt logistik? Ja/Nej  
 
 
Om ja, beskriv dem kortfattat och hur de uppdateras.   
Det kan t.ex. handla om åtgärder som jobbinstruktioner, utbildning av anställda, instruktioner om kontroll av fel och 
korrekturläsningssystem. 

 

 
 

3.3.2. 
 
 
 

Omfattas dina interna kontrollprocesser av någon intern/extern revision? Ja/Nej  
Omfattar denna revision dina tullrutiner? Ja/Nej 
 
 
Om ja, lämna en kopia av den senaste revisionsrapporten. 
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3.3.3. 
 
 
 
 
 

Beskriv kortfattat förfarandena för att kontrollera dina datorfiler (stående uppgifter eller huvudfiler). Hur täcker dessa förfaranden 
följande risker ur ditt perspektiv:  
 
 
a) Felaktig och/eller ofullständig bokföring av transaktioner i redovisningssystemet.  
b) Användning av felaktiga permanent eller inaktuella uppgifter, såsom artikelnummer och tulltaxenummer. 
c) Otillräcklig kontroll av företagets processer inom den sökandes verksamhet. 

  3.4. Varuflöde 

 

  3.4.1. 
 

Beskriv kortfattat registreringsförfarandet (fysiskt och i bokföringen) för varuflödet från och med ankomst till lagring och fram till 
tillverkning och sändning. Vem utför bokföringen och var förvaras den? 

  3.4.2. 
 

Beskriv kortfattat förfarandena för att kontrollera lagernivåer, inklusive hur ofta dessa kontroller utförs och hur avvikelser hanteras 
(t.ex. inventering). 

  3.5. Tullrutiner 

 

  

3.5.1. 
 
 
 
 
 

Har du dokumenterade förfaranden för att verifiera att tulldeklarationer är korrekta, inklusive deklarationer som har lämnats in för 
din räkning av t.ex. ett tullombud eller en speditör? Ja/Nej  
 
 
Om ja, beskriv förfarandena kortfattat. 
 
 
Om nej, kontrollerar du att tulldeklarationen är korrekt? Ja/Nej. Om ja, på vilket sätt? 

  
3.5.2. 
 
 
 
 

a) Har ditt företag instruktioner eller riktlinjer för hur oriktigheter ska anmälas till de behöriga myndigheterna (t.ex. misstanke om 
stöld, inbrott eller smuggling som rör tullrelaterade varor)?  
Är dessa instruktioner dokumenterade (t.ex. arbetsinstruktioner, handböcker, andra vägledningar)?  
b) Har du under det senaste året upptäckt några oriktigheter (eller förmodade oriktigheter) och anmält dem till de behöriga 
myndigheterna? Ja/Nej   
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3.5.3. 
 
 

Handlar du med varor som omfattas av ekonomiska handelslicenser, t.ex. textilier, jordbruksprodukter? Ja/Nej  
 
 
Om ja, beskriv kortfattat dina förfaranden för att administrera de licenser som rör import och/eller export av sådana varor. 

  
 
3.5.4. 
 
 

a) Hanterar du varor som omfattas av import- och exportlicenser knutna till förbud eller restriktioner?  

b) Hanterar du varor som omfattas av andra import- och exportlicenser? 

c) Om ja, ange vilken typ av varor och om du har förfaranden för att hantera de licenserna. 

 

  

3.5.5. 
 
 
 
 
 

Handlar du med varor som omfattas av förordningen om dubbla användningsområden (rådets förordning (EG) nr 428/2009)? 
Ja/Nej 
Om ja, har du genomfört ett internt efterlevnadsprogram (ICP)? Ja/Nej  
Om ja, beskriv dem kortfattat och hur de uppdateras. 

 
 
 

3.6. Förfaranden för backup, återhämtning och reservrutiner samt arkivering 

 

  

3.6.1. 
Beskriv kortfattat dina förfaranden för backup, återställande och reservrutiner samt arkivering av och åtkomst till dina 
affärshandlingar. 

  3.6.2. Hur länge sparas uppgifter i produktionssystemet och hur länge arkiveras de?  

  3.6.3. Har företaget någon beredskapsplan för systemavbrott/systemfel? Ja/Nej 

  3.7. Skydd för datorsystem 

 

  

3.7.1. 
 
 

a) Beskriv kortfattat de åtgärder du har vidtagit för att skydda ditt datorsystem mot obehörigt intrång (t.ex. brandvägg, 
virusprogram, lösenordsskydd).  
b) Har det utförts något intrångstest och vad blev i så fall resultatet? Behövdes det några korrigerande åtgärder och har sådana 
vidtagits? 
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c) Har det förekommit några it-säkerhetsincidenter under det senaste året? 

  

3.7.2. 
 

a) Beskriv kortfattat hur åtkomsträttigheter utfärdas för datorsystemet.  
b) Vem ansvarar för driften och skyddet av datorsystemet? 
c) Har du riktlinjer eller interna instruktioner om it-säkerhet för din personal? 
d) Hur övervakar du att it-säkerhetsåtgärderna följs i ditt företag?  

  3.7.3. 
 

a) Var är din huvudserver belägen?  
b) Ange hur din huvudserver är säkrad. 

 

 
 

3.8. Dokumentationssäkerhet 

 

  
3.8.1. 
 

Beskriv kortfattat vilka åtgärder som har vidtagits (t.ex. begränsade åtkomsträttigheter, upprättande av elektronisk backup) för att 
skydda information/handlingar från obehörig åtkomst, missbruk, avsiktlig förstörelse och förlust. 

  3.8.2. 
 

Har det förekommit några fall av obehörig åtkomst till handlingar under det senaste året? Vilka åtgärder har i så fall vidtagits för att 
förhindra att detta inträffar på nytt? 

  
3.8.3. 
 
 
 

Besvara följande frågor kortfattat:  
a)       Vilka kategorier av anställda har tillgång till detaljerade uppgifter om flödet av material och varor?  
b)       Vilka kategorier av anställda är behöriga att ändra dessa uppgifter?  
Görs någon utförlig dokumentation av dessa ändringar?  

  3.8.4. 
 

Beskriv kortfattat vilka krav avseende säkerhet och skydd som du ställer på dina handelspartner och andra kontaktpersoner för att 
undvika missbruk av information (t.ex. att äventyra leveranskedjan genom otillåten överföring av sändningsuppgifter)? 

  4. Ekonomisk solvens 

(Artikel 39 c i unionens tullkodex, artikel 26 i genomförandeförordningen, del 2 avsnitt III i AEO-riktlinjerna) 
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4.1. 
 

Har det inletts något konkurs- eller insolvensförfarande som rör ditt företags tillgångar under de senaste tre åren? Ja/Nej 
Om ja, lämna närmare uppgifter. 

  

4.2. 
 
 
 

Har ditt företag konsekvent haft en god finansiell ställning i den mening som avses i artikel 26 i genomförandeförordningen och 
som har varit tillräcklig för att företaget ska kunna fullgöra sina ekonomiska åtaganden under de senaste tre åren? Om ja, lämna 
bevis, t.ex. i form av en skrivelse från din revisor eller en revisionsrapport, en kopia av årsredovisningen (inklusive 
internredovisningen). Om dina räkenskaper inte har genomgått revision kan du lämna bevis från din bank eller ditt finansiella 
institut. Om nej, lämna fullständig information. 

  

4.3. 

Om du är ett nyetablerat företag ska du lämna all dokumentation och all information om din finansiella status. Det kan t.ex. vara det 
senaste kassaflödet, prognoser för balans- och resultaträkningarna, som har godkänts av direktörerna/partnerna/den enskilda 
näringsidkaren. 

  

4.4. 
Känner du till någonting som skulle kunna påverka din ekonomiska solvens under överskådlig framtid? Ja/Nej 
Om ja, lämna närmare uppgifter. 

 

 
 
 

5. Praktiska normer i fråga om kunskaper eller yrkeskvalifikationer 

(Artikel 39 d i unionens tullkodex, artikel 27 i genomförandeförordningen, del 2 avsnitt IV i AEO-riktlinjerna) 

5.1. Praktiska normer i fråga om kunskaper 

 

  

5.1.1. Har du eller den person som har hand om dina tullfrågor minst tre års praktisk erfarenhet av tullfrågor? Ja/Nej 
Om ja, lämna uppgifter som bevisar denna erfarenhet. 
 

  5.1.2. 
 
 
 
 

Uppfyller du eller den person som har hand om dina tullfrågor en kvalitetsstandard som rör tullfrågor och som har antagits av ett 
europeiskt standardiseringsorgan, om en sådan standard finns tillgänglig? Ja/Nej 
Om ja, lämna uppgifter om denna kvalitetsstandard. 

 

5.2 

Yrkeskvalifikationer 
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5.2.1. 

 
Har du eller den person som har hand om dina tullfrågor fullbordat utbildning i tullagstiftning som motsvarar och är relevant för 
graden av din medverkan i tullrelaterad verksamhet, varvid utbildningen tillhandahållits av någon av följande aktörer? 
i) En medlemsstats tullmyndighet. 
ii) En utbildningsanstalt som erkänts av tullmyndigheterna eller ett yrkesutbildningsansvarigt organ i en medlemsstat för att 
tillhandahålla sådana kvalifikationer.  
iii) Ett yrkesförbund eller en branschorganisation som erkänts av en medlemsstats tullmyndigheter eller som ackrediterats i 
unionen för att tillhandahålla sådana kvalifikationer.  
Ja/Nej 
Om ja, lämna uppgifter om den utbildning som du eller den person som har hand om dina tullfrågor har fullbordat. 

   
 

 6. Säkerhets- och skyddskrav  

(Artikel 39 e i unionens tullkodex, artikel 28 i genomförandeförordningen, del 2 avsnitt V i AEO-riktlinjerna) 

6.1. Allmänna uppgifter om säkerhet och skydd 
 

 
6.1.1 

 

Ange namnet på och befattningen för den person som är behörig i frågor avseende säkerhet och skydd.  

    

6.1.2. a) Har du utfört en risk- och hotbedömning för din verksamhet? Ja/Nej 
b) Finns det en säkerhetsplan för varje anläggning (i förekommande fall)? Ja/Nej 
Hur ofta granskas och uppdateras dessa dokument? 

  6.1.3. 
 

Beskriv kortfattat vilka säkerhetsrisker (inom företaget eller i dina affärsförbindelser med kunder, leverantörer och externa 
tjänsteleverantörer) du har identifierat med avseende på AEO-säkerhetskriterierna? 

  6.1.4. Hur genomförs och samordnas säkerhetsåtgärder i ditt företag och vem ansvarar för dem? 

  6.1.5. 
 Om du har flera anläggningar i ditt företag, har genomförandet av säkerhetsåtgärder harmoniserats på alla dessa platser? Ja/Nej 
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6.1.6. 
 
 

a) Har du några säkerhetsinstruktioner? Hur informeras dina anställda och besökare i ditt företags anläggningar om dem?  
b) Hur har de dokumenterats (manual, arbetsriktlinjer, informationsblad osv.)? 
 

  6.1.7. 
 
 
 

a) Har det förekommit några säkerhetsincidenter under det senaste året? Ja/Nej  
Om ja, beskriv incidenterna kortfattat och ange vilka åtgärder du har vidtagit för att förhindra att de inträffar på nytt. 
b) Dokumenterar du säkerhetsincidenter och de åtgärder som har vidtagits? Ja/Nej 

  

6.1.8. 
 
 
 
 
 
 
 

a) Har du redan certifierats/fått tillstånd/godkänts för säkerhetsändamål av något annat offentligt organ eller någon annan 
myndighet (transport, civil luftfart osv.)? Ja/Nej 
Om ja, lämna en kopia av certifikatet/tillståndet/godkännandet och lämna uppgifter om de anläggningar som omfattas av det 
berörda certifikatet/tillståndet/godkännandet. 
b) Lämna en förteckning över eventuella oberoende ackrediterade standarder/licenser/tillstånd som du har och ange vilka 
kontroller/revisioner som dessa standarder omfattas av. 
c) Har du planerat att ansöka eller har du redan ansökt om något annat certifikat/tillstånd/godkännande för säkerhetsändamål (t.ex. 
säkerhetsgodkänd speditör, känd avsändare osv.)? Ja/Nej 
Om ja, lämna närmare uppgifter.  

  6.1.9. Finns det några särskilda säkerhets- och skyddskrav för de varor du importerar eller exporterar? 

  6.1.10 
 
 

a) Använder du tjänster från ett säkerhetsföretag? Om så är fallet, vilket företag använder du?  
b) Har detta företag gjort en hotbedömning av ditt företag? Om så är fallet, beskriv kortfattat vilka säkerhetsrisker de har identifierat 
i förhållande till AEO-säkerhetskriterierna. 

  6.1.11 
 
 

Ställer dina kunder eller ditt försäkringsbolag några säkerhets- och skyddskrav på dig? Ja/Nej  
Om ja, lämna närmare uppgifter. 

 
 

 6.2 Byggnadssäkerhet 

(Del 2 avsnitt V underavsnitt 2 i AEO-riktlinjerna) 
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6.2.1. 
 
 
 
 

a) Ge en kortfattad beskrivning av hur den yttre gränsen för ditt företags anläggning säkras. Hur kontrollerar du att dessa 
förfaranden följs? 
b) Hur, av vem och med vilka intervaller utförs kontroller av stängsel och byggnader? Hur dokumenteras dessa kontroller och 
resultatet av dem? 
c) Hur rapporteras och hanteras säkerhetsincidenter?  

  
6.2.2. 
 
 
 

 
a)       Vilka typer av åtkomst finns det till dina anläggningar?   
b)       Hur hanteras de?   
c)       Är åtkomstpunkterna begränsade till tid/dag? 

  6.2.3. Har anläggningen lämplig belysning (t.ex. kontinuerlig belysning, rörelsesensorer, skymningssensor)? 

  6.2.4. 
 

Hur hanteras administrationen av nycklar i ditt företag (t.ex. förvaringsplats, åtkomst, loggning)? 
Finns det skriftlig dokumentation av detta? Ja/Nej 

  6.2.5. 
 
 
 
 
 
 

 
a)       Är det tillåtet att parkera privata fordon inom anläggningen? 
b)       Om ja, för vilka personer?  
c)       Vem ger tillståndet?  
d)       Kontrolleras fordonen (vid infarten till anläggningen eller infarten till parkeringen)?  
e)       Har du skriftliga instruktioner? Ja/Nej 
 

6.3. Tillträde till anläggningen 

(Del 2 avsnitt V underavsnitt 3 i AEO-riktlinjerna) 

  6.3.1. 
 
 

a) Beskriv kortfattat hur processen för åtkomst till dina anläggningar (byggnader, produktionsområden, lager osv.) regleras för 
anställda, besökare, andra personer, fordon och varor.  
b) Vem kontrollerar att förfarandena följs? 

  6.3.2. 
 
 

a) Beskriv de förfaranden som ska följas om en obehörig person/ett obehörigt fordon upptäcks inom företagets anläggningar 
(utomhus eller i byggnader).  
b) Hur informeras personalen om dessa förfaranden (t.ex. handlingsplan, manual, arbetsriktlinjer, utbildning)? 
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6.3.3. 
 

Lägg fram en anläggningsplan för varje plats där ditt företag har tullrelaterad verksamhet (t.ex. planritning, skiss) där det går att 
identifiera gränser, åtkomstvägar och byggnadernas placering, om en sådan finns tillgänglig.  

  6.3.4. 
 Ge i förekommande fall uppgifter om eventuella andra företag som finns i samma anläggning. 

  

  6.4. Lastenheter (såsom containrar och transportboxar) 

(Del 2 avsnitt V underavsnitt 4 i AEO-riktlinjerna) 

  

6.4.1. 
 
 

Omfattas åtkomsten till lastenheter av regler/restriktioner? Ja/Nej 
 
 
Om ja, hur verkställs dessa restriktioner? 

  6.4.2. 
 
 

Beskriv kortfattat vilka åtgärder som vidtas för att förhindra obehörig åtkomst till och manipulering av lastenheter (särskilt i öppna 
förvaringsutrymmen) (t.ex. konstant övervakning, utbildning av anställda och insatser för att öka deras medvetenhet om risker, 
förseglingar, instruktioner om förfaranden som ska följas vid obehörigt tillträde).  

  6.4.3. 
 
 

a) Använder du förseglingar för att förhindra otillåten manipulering av varor? Om så är fallet, vilken typ? Uppfyller dessa 
förseglingar några särskilda standarder (t.ex. ISO)?   
b) Hur ser du till att varor inte kan manipuleras om förseglingar inte används? 

  6.4.4. 
 

Vilka kontrollåtgärder använder du för att kontrollera lastenheter (t.ex. sjupunktsinspektioner: främre vägg, vänster sida, höger 
sida, golv, innertak/yttertak, inre/yttre dörrar, utsida/underrede)? 

  

6.4.5. 
 
 
 
 

Besvara följande frågor:  
a)       Vem är ägare till/operatör för lastenheterna?  
b)       Vem underhåller/reparerar lastenheterna?  
c)       Finns det planer för regelbundet underhåll?  
d)       Kontrolleras externt underhållsarbete?  
 

  6.5. Logistikprocesser 
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(Del 2 avsnitt V underavsnitt 4 i AEO-riktlinjerna) 

  6.5.1. 
 
 
 
 
 
 

a) Vilka transportmedel brukar ditt företag använda?  
b) Utför ditt företag alla era egna transporter eller använder ni även externa tjänsteleverantörer (t.ex. speditörer/fraktförare)?  
c) Hur fastställer du att speditören/fraktföraren uppfyller de nödvändiga säkerhetsnormerna (t.ex. genom ett säkerhetscertifikat, 
deklarationer eller avtal)?  
d) Vidtar du några andra åtgärder för transportverksamhet som läggs ut på underleverantörer för att uppfylla säkerhetsnormer?  
Beskriv i så fall vilka slags åtgärder och deras omfattning. 

  

  6.6. Inkommande varor 

(Del 2 avsnitt V underavsnitt 4 i AEO-riktlinjerna) 

  6.6.1. 
 

a) Beskriv kortfattat förfarandet för att säkerställa säkerhet och skydd för inkommande varor.  
b) Beskriv kortfattat hur du säkerställer att dessa förfaranden följs. 

  6.6.2. Har dina anställda informerats om säkerhetsarrangemangen med leverantörer och hur säkras efterlevnaden? 

  6.6.3. 
 
 
 

a) Beskriv kortfattat hur kontroller av förseglingar av inkommande varor utförs. 
b) Förseglas inkommande varor när så är lämpligt? Ja/Nej 
c) Hanterar ditt företag särskilda typer av varor som kräver särskilda säkerhetsåtgärder (t.ex. flygfrakt/flygpost)? 
Om ja, vilka rutiner/åtgärder använder ni? 

  6.6.4. 
 

Märks inkommande varor, och i så fall hur? 
 

  6.6.5. Beskriv kortfattat processen för att pricka av och väga inkommande varor. 

  6.6.6. 
 Beskriv kortfattat hur, när och av vem inkommande varor kontrolleras mot åtföljande dokument och registreras hos er. 

  6.6.7. 
 
 

a) Är de enheter som ansvarar för inköp av varor, mottagande av varor och allmän administration tydligt åtskilda? Ja/Nej 
b) Finns det integrerade kontrollmekanismer mellan enheterna? Ja/Nej Om ja, hur tillämpas de? 
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  6.7. Varulager 

(Del 2 avsnitt V underavsnitt 4 i AEO-riktlinjerna) 

  6.7.1. Ange vid vilka anläggningar du har avsatt områden för varulager. 

  6.7.2. 
 

a) Beskriv kortfattat rutinen för att tilldela en lagerplats för inkommande varor.  
b) Har du utomhuslager? Ja/Nej Om ja, beskriv dem kortfattat. 

  6.7.3. 
 

Har du dokumenterade förfaranden för lagerinventering och för att hantera oriktigheter som upptäcks under inventeringen? Ja/Nej 
Om ja, beskriv förfarandena kortfattat. 

  6.7.4. 
 
 

Lagras varor med olika risknivåer åtskilda från varandra? Ja/Nej 
a) Beskriv kriterierna för eventuell separat lagring (t.ex. farligt gods, varor av högt värde, kemikalier, vapen, flygfrakt/flygpost).  
b) Beskriv hur du ser till att varorna omedelbart registreras i logistikbokföringen/lagerredovisningen. 

  6.7.5. 
 

a) Beskriv kortfattat hur varor skyddas mot obehörig tillgång till lageranläggningarna.  
b) Beskriv kortfattat hur du kontrollerar att dessa förfaranden följs. 

  6.7.6 
 

Om lagring av varor läggs ut på en tredje part, beskriv kortfattat hur och var varorna lagras och vilka kontrollåtgärder du använder 
för att övervaka hanteringen av varorna. 

  6.8. Produktion av varor 

(Del 2 avsnitt V underavsnitt 4 i AEO-riktlinjerna) 

  6.8.1. 
 
 

a) Beskriv kortfattat vilka anläggningar/områden som är avsedda för produktion av varor.  
b) Om produktionen utförs av en extern partner (t.ex. lönebearbetning, ”drop shipments”), beskriv kortfattat hur varornas integritet 
säkerställs (t.ex. avtal). 

  6.8.2. 
 
 

Finns det några säkerhetsåtgärder som skyddar varor mot obehörigt tillträde till produktionsområdet? Ja/Nej   
Om ja, beskriv kortfattat vilka åtgärderna är och om de har dokumenterats skriftligt. Beskriv kortfattat hur du kontrollerar att dessa 
förfaranden följs. 
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6.8.3. Beskriv kortfattat förfarandena för att förpacka produkter och om de har dokumenterats skriftligt. 

  6.8.4. Om den slutliga produktförpackningen läggs ut på en tredje part, beskriv kortfattat hur varornas integritet säkerställs. 

  6.9. Lastning av varor 

(Del 2 avsnitt V underavsnitt 4 i AEO-riktlinjerna) 

  6.9.1. 
 
 

a) Beskriv kortfattat hur lastning av varor hanteras i ditt företag (t.ex. fördelning av ansvarsområden, kontroller av varor och 
transportmedel, dokumentation av resultat, lämnande av information osv.).  
b) Finns det några skriftliga instruktioner om hur processen ska organiseras? Ja/Nej 

  
6.9.2. 
 
 
 

a) Är utgående varor eller fordon förseglade? Ja/Nej 
Om ja, av vem och vilken typ av försegling använder du?  
b) Anges några förseglingsnummer i de dokument som åtföljer varorna? Ja/Nej 
c) Hur dokumenterar du förseglingarna? 

  6.9.3. Beskriv kortfattat hur du säkerställer att kundernas säkerhetskrav på lastning uppfylls. 

  6.9.4. 
 Beskriv kortfattat hur du ser till att varor som ska lastas och lastningsprocessen i sig inte lämnas oövervakade. 

  6.9.5. 
 

Görs det någon kontroll av att utgående varor är kompletta (t.ex. avprickning, vägning)? Ja/Nej 
Om ja, hur och av vem? 

  6.9.6. 
 

Beskriv kortfattat hur, när och av vem utgående varor kontrolleras mot order och lastförteckningar och avregistreras i 
lagerredovisningen. 

  6.9.7. Beskriv kortfattat vilka kontrollmekanismer du har för att upptäcka oriktigheter i fråga om lastning av varor. 

  6.10. Säkerhetskrav på affärspartner 

(Del 2 avsnitt V underavsnitt 5 i AEO-riktlinjerna) 
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6.10.1. 
 
 
 

Beskriv kortfattat hur ditt företag verifierar identiteten på handelspartner för att säkra leveranskedjan (informationssökning innan 
order godtas eller läggs). 

 
 

6.10.2. 
 
 

a) Vilka åtgärder har du vidtagit för att bekräfta att din affärspartner säkerställer säkerheten i sin del av den internationella 
leveranskedjan (t.ex. säkerhetsdeklarationer, krav i avtal, handelspartner med egen AEO-status)?  
b) Beskriv kortfattat hur du kontrollerar att dessa förfaranden följs. 

  

  6.10.3. 
 

Har du under det senaste året upptäckt några överträdelser av de säkerhetsavtal du har med partner? Ja/Nej  
Om ja, vilka åtgärder har du vidtagit? 

  6.11. Personalsäkerhet 

(Del 2 avsnitt V underavsnitt 6 i AEO-riktlinjerna) 

  6.11.1. 
 
 

a) Beskriv kortfattat hur din anställningspolicy hanterar säkerhets- och skyddskrav. Vem ansvarar för detta område?  
b) Har säkerhetsförfarandena dokumenterats skriftligt? Ja/Nej   
c) Beskriv kortfattat hur du kontrollerar att dessa förfaranden följs. 

  

6.11.2. 
 
 
 
 
 

I vilken utsträckning omfattas följande typer av anställda av säkerhetskontroller (t.ex. kontroll av straffregister): 
a) Nya anställda som kommer att arbeta inom områden som är känsliga ur säkerhetssynpunkt. 
b) Befintliga anställda som ska överföras till områden som är känsliga ur säkerhetssynpunkt. 
 
 
Hur säkerställs det att anställda som lämnar företaget inte längre har fysisk eller elektronisk åtkomst till företagets anläggningar 
eller uppgifter? 

  
6.11.3. 
 
 
 
 

Får de anställda utbildning i säkerhet och skydd? Ja/Nej Om ja: 
a) Hur ofta genomförs utbildning i säkerhet och skydd?  
b) Anordnas det repetitionskurser varje år? Ja/Nej 
c) Är utbildningen intern eller utförs den av en extern leverantör?  
d) Dokumenteras utbildningen skriftligt? Ja/Nej 
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6.11.4. 
 
 
 
 

Besvara följande frågor:  
a)       Inom vilka områden används tillfälligt anställda?  
b)       Kontrolleras dessa anställda regelbundet i enlighet med säkerhetsstandarder?  
Om ja, hur och av vem?  
Finns det även säkerhetsinstruktioner för dessa anställda? 

  6.12. Externa tjänster 

(Del 2 avsnitt V underavsnitt 7 i AEO-riktlinjerna och punkt 4.12 i bilaga 2 till AEO-riktlinjerna) 

  
6.12.1. 
 
 
 
 
 

Använder du några kontrakterade ”externa tjänster”, såsom transport, säkerhetsvakter, städning, förbrukningsartiklar, underhåll 
osv? Ja/Nej Om ja: 
a) Beskriv kortfattat vilka tjänster de tillhandahåller och i vilken utsträckning (för de som inte har beskrivits i tidigare avsnitt).  
b) Finns det skriftliga avtal med de externa tjänsteleverantörerna som omfattar säkerhetskrav? Ja/Nej  
c) Beskriv kortfattat hur du kontrollerar att de förfaranden som ingår i dessa avtal följs. 
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Bilaga 1 

Samtycke till att lämna ut AEO-uppgifter på TAXUD:s webbplats 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Härmed samtycker jag till att informationen i AEO-tillståndet offentliggörs i förteckningen över godkända ekonomiska aktörer.  
 
 
Underskrift…………………………………… 
Befattning……………………… 
(Det ifyllda formuläret bör undertecknas av en styrelseledamot/företagsledare/enskild näringsidkare, men i det här fallet 
rekommenderar vi att samtycke lämnas av en person som är behörig att underteckna.) 
Datum:…………………………………………. 

 
Samtycke till utbyte av uppgifter som finns i tillstånd till status som godkänd ekonomisk aktör, för att säkerställa tillämpningen av 
internationella avtal eller arrangemang med tredjeländer om ömsesidigt erkännande av status som godkänd ekonomisk aktör och 
säkerhetsrelaterade åtgärder 
 

 
 
 
 

Jag ger härmed mitt samtycke till utbyte av uppgifter som finns i tillstånd till status som godkänd ekonomisk aktör, för att 
säkerställa tillämpningen av internationella avtal eller arrangemang med tredjeländer om ömsesidigt erkännande av status som 
godkänd ekonomisk aktör och säkerhetsrelaterade åtgärder. 
 
 
 
 
Underskrift…………………………………… 
Befattning……………………… 
(Det ifyllda formuläret bör undertecknas av en styrelseledamot/företagsledare/enskild näringsidkare, men i det här fallet 
rekommenderar vi att samtycke lämnas av en person som är behörig att underteckna.) 
Datum:…………………………………………. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Var vänlig lämna också följande uppgifter, om du har gett ditt samtycke för ömsesidigt erkännande: 
 
Transkriberat namn:……………………………….. 
Transkriberad gatuadress och nummer:…………………. 
Transkriberat postnummer och ort:…………… 
 
Endast latinska tecken bör användas i enlighet med http://www.unicode.org/charts/PDF/U0000.pdf 
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Förklarande anmärkningar till  

egenbedömningsformulär i samband med ansökan om AEO-

status 
 
 

Syftet med egenbedömningsformuläret för godkända ekonomiska aktörer är att hjälpa dig förstå kraven för att få AEO-status och för att 

du ska kunna förse tullmyndigheterna med uppgifter om dig själv och ditt företag utöver dem du lämnat i din ansökan. De uppgifter som 

du lämnar i egenbedömningsformuläret kan också användas i samband med beviljandet av andra tillstånd där en del av eller alla AEO-

kriterierna måste uppfyllas. Dessa anvisningar ger dig både riktlinjer för hur du besvarar frågorna i egenbedömningsformuläret och 

information om vilka normer tullmyndigheterna väntar sig att du ska uppfylla och visa prov på för att beviljas AEO-tillstånd. 

 

För att kunna ansöka om status som godkänd ekonomisk aktör måste den sökande enligt artikel 26.1 i kommissionens delegerade 

förordning (EU) nr 2015/2446 av den 28 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad 

gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex (nedan kallad kompletteringsförordningen) lämna in ett 

egenbedömningsformulär (SAQ), som tullmyndigheterna ska göra tillgängligt, tillsammans med ansökan.  

 

1. Formuläret baseras på bestämmelserna i unionens tullkodex och dess tillämpningsföreskrifter (genomförandeförordning och delegerad 

förordning) och på AEO-riktlinjerna. Det är tänkt att förenkla och skynda på AEO-ansökningsprocessen.  

 

Tillsammans med ansökan ger frågeformuläret tullmyndigheten en bra helhetsbild av den sökande, vilket leder till att tillståndsprocessen 

går snabbare. Ekonomiska aktörer uppmanas därför att fylla i frågeformuläret och besvara alla frågor av betydelse för deras verksamhet. 

 

Ytterligare information om AEO-status finns på Europeiska kommissionens webbplats på Europaservern och din nationella 

tullmyndighets webbplats.  

 

Observera att det är viktigt att noggrant läsa den gällande lagstiftningen och Europeiska kommissionens AEO-riktlinjer innan du inleder 

ansökningsförfarandet. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/customs_security/aeo/index_en.htm
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2. Frågeformuläret ska lämnas tillsammans med ansökan om ett AEO-tillstånd till din behöriga tullmyndighet (på vilket sätt det ska 

lämnas in beror på vilka metoder den berörda tullmyndigheten har för att ta emot det). 

 

Vi rekommenderar att du kontaktar din behöriga tullmyndighet innan du lämnar in frågeformuläret eller ansökan om du har några frågor 

eller behöver ytterligare information.  

 

3. Frågeformuläret innehåller de frågor under varje avsnitt som är viktiga för tullmyndigheten. Några frågor berör dock endast vissa 

aktörer i den internationella leveranskedjan. Detta kan också variera beroende på vilken typ av tillstånd ditt företag ansöker om. Du 

behöver inte besvara frågor som saknar betydelse för ditt företag. Besvara respektive fråga med ”ej tillämplig” följt av en kort kommentar 

om varför den inte är tillämplig. Du kan t.ex. hänvisa till den del av den internationella leveranskedjan som du ingår i eller nämna vilken 

typ av tillstånd som du ansöker om. Se den specifika tabellen i bilaga 2 till dessa förklarande anmärkningar för vilka frågor som är 

relevanta för olika aktörer i leveranskedjan och beroende på vilken typ av certifikat ansökan berör. 

 

Om du redan har tullförenklingar eller andra tillstånd enligt tullbestämmelserna som visar att ett eller flera AEO-kriterier är uppfyllda 

räcker det med att hänvisa till dessa förenklingar eller tillstånd. 

 

Om ditt företag innehar certifikat, expertrapporter eller andra slutsatser från experter (t.ex. ekonomiska granskningar, internationella 

certifikat osv.) bör du antingen tillhandahålla dessa eller göra en hänvisning till dem. För ytterligare hänvisningar se motsvarande avsnitt i 

AEO-riktlinjerna, som helt eller delvis omfattar relevanta kriterier, och ange detta i svaret på den berörda frågan. Observera att detta inte 

är absolut nödvändigt, men om du har sådana kan de utgöra användbar information för tullmyndigheten och leda till att processen 

påskyndas.  

 

Observera att alla frågor kanske inte alltid måste besvaras i alla medlemsstater. Detta kan variera beroende om tullmyndigheten i den 

berörda medlemsstaten redan har tillgång till informationen eller ej (t.ex. genom olika databaser). Detta gäller framför allt avsnitten 2 

(Tidigare efterlevnad), 4 (Ekonomisk solvens) och 5 (Praktiska normer i fråga om kompetens eller yrkeskvalifikationer) i 

egenbedömningsformuläret. Den behöriga tullmyndigheten i den medlemsstat där du ansöker informerar dig om detta gäller.  

 

4. Det bör noteras att enskilda svar på frågor inte bedöms separat utan som en del av den övergripande bedömningen i förhållande till 

kriterierna. Ett otillfredsställande svar på en enda fråga kanske inte leder till att AEO-status inte beviljas, om det påvisas att kriteriet är 

uppfyllt på ett annat ställe i processen (generellt). 
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5. Villkor och kriterier för ett AEO-tillstånd är samma för alla ekonomiska aktörer. Tullmyndigheten beaktar dock företagets storlek (t.ex. 

små och medelstora företag), rättsliga status och struktur, dina viktigaste affärspartner och det ekonomiska verksamhetsområdet. Detta 

innebär att genomförandet av åtgärder för att uppfylla kriterierna kan variera från aktör till aktör exempelvis beroende på storleken, utan 

att det ifrågasätts att kraven är uppfyllda. 

 

6. Ett AEO-tillstånd grundar sig på samma principer som andra internationella standarder och på huruvida företaget följer interna 

kvalitetssäkringsstandarder. Du som sökande är ansvarig för att det finns kvalitetssäkrade förfaranden i dina lokaler, både när det 

gäller tullfrågor och säkerhet och skydd (i förekommande fall). Vid besök på plats bör ditt företag visa tullmyndigheten att ni har 

tillfredsställande interna rutiner för hantering av era tull- och/eller säkerhets- och skyddsfrågor samt tillfredsställande interna kontroller 

för att garantera att dessa rutiner fungerar. Interna principer och/eller rutiner ska dokumenteras och göras tillgängliga antingen 

elektroniskt eller i pappersform. Dessa måste vara kända och tillämpas inom organisationen, vara tillgängliga för alla användare 

och givetvis uppdateras ständigt. 

 

Det första steget avser dina interna kvalitetssäkringsstandarder. Svaren i frågeformuläret som lämnas in tillsammans med ansökan bör 

vara en sammanfattning av de interna rutiner och anvisningar du har för att ge tullmyndigheten en helhetsbild av din verksamhet. För att 

besvara frågeformuläret och som förberedelse inför AEO-granskningen bör alla de viktigaste avdelningarna i ditt företag som är 

involverade i leveranskedjan, t.ex. de avdelningar som har ansvar för tullfrågor, logistik, redovisning, databehandling, inköp, försäljning, 

säkerhet, kvalitet osv., delta i processen.  

 

7. Företagets interna riktlinjer eller rutiner för tullfrågor och/eller säkerhet och skydd kan åberopas i dina svar i frågeformuläret. Om du 

gör det ska du ange dokumentets benämning eller nummer och ha det i beredskap för tullmyndighetens granskning på plats på företaget. 

För att skynda på processen kan det också vara möjligt att lämna in dokumenten (på vilket sätt de lämnas in beror på vilka metoder den 

berörda tullmyndigheten har för att ta emot dem) tillsammans med frågeformuläret.   

  

8. Det ifyllda frågeformuläret ska, i elektronisk form eller skriftligt, göras tillgängligt för den behöriga tullmyndigheten tillsammans med 

ansökan. 

 

9. Den information som sänds inom ramen för ansökningsprocessen omfattas av datasäkerhetslagen och behandlas konfidentiellt.  
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Avsnitt I – Företagsinformation  

(Artikel 38 i unionens tullkodex) 

 

Det främsta syftet med detta avsnitt är att ge tullmyndigheterna en översikt över företaget. Den begärda informationen kan vara generell 

och ger en ögonblicksbild av den ansökandes verksamhet vid ansökningstillfället. Om den begärda informationen redan finns tillgänglig 

för den behöriga tullmyndigheten ska du ange detta på formuläret eller hänvisa till det tillfälle då uppgifterna lämnats. 

 

Underavsnitt 1.1 Allmänna uppgifter 

 

1.1.1 

För frågorna a och b anger du referenserna för tillståndet och/eller ansökan (namn och EORI-nummer, utfärdande tullmyndighet och 

registreringsnummer).  

 

I så fall ska du ange vad du delar med dessa företag, om du t.ex. delar datorsystem, eller har gemensamma standardsäkerhetsåtgärder eller 

gemensamma dokumentförfaranden, delar lokaler osv. 

 

1.1.2 

För fråga a anger du bara aktieägare som deltar i företagets löpande verksamhet/beslutsfattande process. 

 

1.1.3 

Den person som har hand om tullfrågor är den person inom företaget eller en kontrakterad person som hanterar den sökandes tullfrågor. 

 

1.1.4 

Ange tillämplig Nace rev. 2-kod (statistisk näringsgrensindelning) för dina näringsverksamheter. En definition av den internationella 

leveranskedjan anges i del 1, avsnitt II i AEO-riktlinjerna.   

 

För att kunna ange och bedöma din roll i den internationella leveranskedjan, använd följande vägledning
21

: 

 

a) Tillverkare (MF): Tillverkare av varor. 

                                                 
21

 Koder från FN/EDIFACT för funktion/part  
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Denna kod ska endast användas av ekonomiska operatörer som tillverkar varor. Den avser inte aktörer som endast handlar med varor 

(t.ex. importörer, exportörer).  

 

b) Importör (IM): Aktör som gör, eller låter tullombud/annan auktoriserad person göra dess importdeklaration. Detta kan inkludera den 

som innehar varorna eller den som står som mottagare. 

 

Denna kod ska uteslutande användas om den ekonomiska aktören innehar varorna. Om tullombud innehar varorna, använd koden för 

tullombud (CB).  

 

c) Exportör (EX): Aktör som gör, eller låter tullombud/annan auktoriserad person göra dess exportdeklaration. Denna kod ska endast 

användas om den ekonomiska aktören innehar varorna.  

 

Om tullombud innehar varorna, använd koden för tullombud (CB). 

 

d) Tullombud (CB): Ombud/agent som sköter importören/exportörens handhavanden med tullmyndigheten. 

 

Denna kod kan även användas av ekonomiska aktörer som agerar som ombud åt andra aktörer. 

 

e) Fraktförare (CA): Den part som utför eller anordnar transporter av varor mellan namngivna punkter. 

 

f) Speditör (FW): Organiserar transporten av varorna. 

 

g) Samlastare (CS): Sammanför olika sändningar, betalningar etc. 

 

h) Terminaloperatör (TR): Hanterar lastning/avlastning av gods från fartyg. 

 

i) Lagerhavare (WH): Den part som tar ansvar för varor som förts in i ett lager.  

 

Med lager avses inte uteslutande tullager; därför kan denna kod även användas av ekonomiska aktörer som innehar andra 

förvaringsmöjligheter (t ex tillfälligt lager, fria zoner etc.). 
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j) Andra: T.ex. operatör av en container (CF), stuverier (DEP), rederier (HR). 

 

Om ni innehar mer än en roll i den internationella leveranskedjan, använd den/de aktuella koderna.   

 

1.1.5 

Lämna närmare uppgifter om de anläggningar där det bedrivs tullrelaterad verksamhet (om du har fler än fem anläggningar med sådan 

verksamhet behöver du bara lämna närmare uppgifter om de fem viktigaste anläggningarna och adresserna till de återstående 

anläggningarna där det bedrivs sådan verksamhet).  

 

För nya anläggningar där det bedrivs tullrelaterad verksamhet under ansökningsförfarandet för AEO måste du lämna fullständiga 

uppgifter.  

 

1.1.6 

Detta är för att fastställa om du bedriver handel (med varor, inte tjänster) med till dig närstående företag eller ej. Som exempel kommer 

alla dina inköp från ditt moderföretag i USA, eller du importerar för och distribuerar till närstående företag i medlemsstaterna. Du måste 

lämna fullständiga uppgifter under tillståndsprocessen. 

 

1.1.7 

En detaljerad organisationsplan med de olika områdena/avdelningarna i din verksamhet, deras funktioner/ansvarsområden och 

förvaltningskedjan kan lämnas i detta avseende. 

 

1.1.8 

Om detta inte angetts i frågorna 1.1.2 b och c ska du ange fullständigt namn och adress, födelsedatum och nationellt 

identifikationsnummer (t.ex. nationellt ID-kortnummer, personnummer eller nationellt socialförsäkringsnummer).  

 

Rutinerna bör beskriva hanteringen av tillfällig eller kortare frånvaro av personal på nyckelposter, t.ex. tullchef, importansvarig, och 

också hur deras dagliga ansvarsområden bevakas och av vem. 

 

1.1.9 

Ange det (ungefärliga) kända antalet vid tidpunkten för din ansökan. Här anger du om ditt företag omfattas av definitionen av 

mikroföretag eller små och medelstora företag enligt kommissionens rekommendation av den 6 maj 2003, EUT L 24/2003. Tabellen 

nedan baseras på den ovannämnda rekommendationen:  
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Företagskategori Personalstyrka Omsättning eller balansomslutning 

Stort ≥ 250 Alla Alla 

Medelstort < 250 ≤ 50 miljoner euro ≤ 43 miljoner euro 

Litet < 50 ≤ 10 miljoner euro ≤ 10 miljoner euro 

Mikro < 10 ≤ 2 miljoner euro ≤ 2 miljoner euro 

 

 

 

Underavsnitt 1.2 Affärsvolym 

 

1.2.1   

Om ditt företag är nystartat och bokslut föreligger för färre än tre räkenskapsår lämnar du uppgifter från de år som är avslutade. Om du 

inte har bedrivit handel så länge att det finns några avslutade räkenskapsår anger du ”ej tillämpligt”. 

 

1.2.2  

Ange platsen för de lagringsanläggningar som du använder men som du inte äger (om du har fler än fem anläggningar anger du de fem 

viktigaste, det totala antalet anläggningar samt alla anläggningar som ligger i andra medlemsstater). 

 

1.2.3   

För tullombud/företrädare för tredje part bifogar du alla deklarationer som gjorts både för din och andras räkning. 

 

Exempel: 

 

 Import Export 

Särskilda förfaranden 

(uppdelade på 

transitering, lagring, 

särskilda användning, 

bearbetning) 

 antal värde antal värde antal värde 

2013 2 200 9,6 400 2,6 150 0,8 
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miljoner 

euro 

miljoner 

euro 

miljoner 

euro 

2014 2 500 

10,3 

miljoner 

euro 

350 

2,2 

miljoner 

euro 

100 

0,4 

miljoner 

euro 

2015 2 400 

10,2 

miljoner 

euro 

340 

2,1 

miljoner 

euro 

100 

0,5 

miljoner 

euro 

 

1.2.4   

För tullombud/företrädare för tredje part bifogar du alla utbetalningar via dina kunders eller dina egna betalningssystem. 

Exempel: 

 Tull Punktskatt Moms 

2

0

1

3 

300 miljoner 

euro 

1,75 

miljoner 

euro 

2,32 

miljoner 

euro 

2

0

1

4 

400 miljoner 

euro 

1,87 

miljoner 

euro 

2,12 

miljoner 

euro 

2

0

1

5 

380 miljoner 

euro 

1,85 

miljoner 

euro 

2,10 

miljoner 

euro 

 

1.2.5   

Kända framtida förändringar som kan påverka företagets organisation, AEO-kriteriernas uppfyllnad eller riskbedömning över hela den 

internationella leveranskedjan. Detta kan t.ex. omfatta förändringar av berörd personal, förändringar i ditt redovisningssystem, öppnandet 

av nya anläggningar, tilldelning av nya logistikkontrakt osv.   
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Underavsnitt 1.3 Information och statistik  

 

1.3.1   

För frågorna b och c anger du, om din eller dina partner för närvarande genomgår en AEO-revision, tillståndets och/eller ansökans 

referenser (namn och EORI-nummer, utfärdande tullmyndighet och registreringsnummer).   

 

1.3.2   

För fråga a anger du namn och befattning för den medarbetare som ansvarar för klassificeringen av dina varor. Om du anlitar en tredje 

part för detta arbete anger du dennes namn.  

 

För frågorna b och d anger du, särskilt om du anlitar en tredje part, hur du försäkrar dig om att detta arbete har utförts korrekt och enligt 

upprättade rutiner. 

 

För fråga b anger du om du underhåller en produktfil där varje artikel kopplas till en varukod med vederbörliga tull- och momssatser. 

 

För fråga c bör du, om du tillämpar kvalitetssäkringsåtgärder, vid revisionsbesök styrka att du ser över dem regelbundet och fullständigt, 

dokumenterar eventuella ändringar och meddelar berörd personal om ändringarna. 

 

För fråga d anger du hur, av vem och hur ofta klassificeringarna ses över och produktfilen och eventuell annan därav beroende bokföring 

uppdateras samt hur personer som berörs av ändringen (t.ex. ombud, inköpare) meddelas. 

 

För fråga e anger du också om du har några BKB (bindande klassificeringsbesked).   

 

Var beredd på att du kan behöva tillhandahålla följande under revisionsprocessen: 

 

 Närmare uppgifter/förteckningar eller produktfiler avseende dina produkter och relevanta varukoder och skattesatser för dessa. 

 Resurser/informationskällor, t.ex. uppdaterad taxa, teknisk information, som du brukar använda för klassificering av dina varor. 

 

1.3.3   

a) Ange namn och befattning för den medarbetare som ansvarar för att rätt statistiskt värde anges. Om du anlitar en tredje part för detta 

anger du dennes namn.  
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b och d) Om du anlitar en tredje art, hur försäkrar du dig om att detta arbete har utförts korrekt och enligt dina anvisningar? 

  

b) Kvalitetssäkringsåtgärderna bör t.ex. omfatta uppgift om  

 den eller de utvärderingsmetoder som använts,  

 hur tullvärdeberäkning på begäran fylls i och lämnas in,  

 hur tull- och momsvärden fastställs,  

 hur frakt- och försäkringskostnader redovisas,  

 royalty och licensavgifter för de importerade varorna som ska betalas antingen direkt eller indirekt av köparen enligt 

försäljningsvillkoren,  

 arrangemang enligt vilka en del av intäkterna vid efterföljande återförsäljning, förfogande eller användning går direkt eller 

indirekt till säljaren,  

 kostnader som köparen åsamkats (men som inte ingår i priset) för provisioner eller mäklararvoden (ej köparprovisioner), eller  

 kostnader för containrar och emballage, varor och/eller tjänster som köparen levererat gratis eller till lägre kostnad för användning 

i samband med produktion och försäljning för export av de importerade varorna. 

 

c) Om det finns kvalitetssäkringsförfaranden ska du under tullrevisorernas besök styrka att du ser över dem regelbundet och fullständigt, 

dokumenterar eventuella ändringar och meddelar berörd personal om ändringarna. 

 

1.3.4   

För fråga b omfattar de interna åtgärderna normalt åtgärder för att se till att  

 exportlandet har rätt att bevilja förmånsbehandling och att varorna får en förmånstullsats, 

 kraven på direkttransport/icke-manipulation är uppfyllda,  

 det finns ett giltigt originalcertifikat eller en fakturadeklaration då en förmån begärs, 

 certifikatet eller fakturadeklarationen är korrekt för sändningen och att ursprungsreglerna är uppfyllda, 

 det inte finns någon möjlighet till dubbel användning av certifikatet/fakturadeklarationen, 

 importförmåner har begärts inom certifikatets/fakturadeklarationens giltighetstid, 
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 originalen av certifikat/fakturadeklarationer bevaras på ett säkert och tryggt sätt som en del av verifieringskedjan. 

 

För fråga c ska du överväga hur du ser till att 

 

 varorna är berättigade till en exportförmån, dvs. att de uppfyller ursprungsreglerna, 

 alla nödvändiga dokument/beräkningar/kostnadskalkyler/beskrivningar av rutiner som stöd för förmånsursprung och 

certifikat/fakturadeklarationer bevaras på ett säkert och tryggt sätt som en del av revisionsspåret, 

 vederbörliga handlingar, t.ex. ett certifikat eller en fakturadeklaration, undertecknas och utfärdas i tid av en behörig medarbetare, 

 fakturadeklarationer inte utfärdas för medel- och högvärdessändningar om tullmyndigheten inte har godkänt att du gör detta, 

 oanvända certifikat förvaras säkert och tryggt, 

 certifikat vid export uppvisas på begäran av tullmyndigheterna. 

 

1.3.5   

Ange i förekommande fall 

 

 namnen på de länder som inte är medlemsstater i EU, och/eller 

 namn- och adressuppgifter för de tillverkare för vilkas varor du måste betala antidumpnings eller utjämningstullar. 

 

 

 

Avsnitt II – Tidigare efterlevnad  

(Artikel 39 a i unionens tullkodex. artikel 24 i genomförandeförordningen22, del 2 avsnitt I i AEO-riktlinjerna och punkt 1 i bilaga 2 till 

AEO-riktlinjerna) 

                                                 

22
 Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets 

och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (nedan kallad genomförandeförordningen).  

 

PART2_Section_I
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OBS! Enligt artikel 24 i genomförandeförordningen ska tidigare efterlevnad för ditt företag och de personer som anges i frågorna 

1.1.2, 1.1.3 och 1.1.8 baseras på de tre senaste åren före inlämningen av ansökan. Under den tiden bör du inte ha begått någon 

allvarlig överträdelse eller upprepade överträdelser av tullagstiftningen och skattereglerna. Kravet på efterlevnad får emellertid anses 

vara uppfyllt om överträdelserna är av mindre vikt i förhållande till antalet eller omfattningen av tullrelaterade 

transaktioner/verksamheter och inte ger upphov till tvivel om den sökandes ärliga uppsåt.   

Därvid beaktar tullmyndigheten 

oriktigheter/fel som helhet och kumulativt, och tar hänsyn till följande: 

 Hur ofta sådana fel förekommer, för att avgöra om ett systematiskt problem föreligger. 

 Om det förekommit något avsiktligt bedrägeri eller försumlighet. 

 Om du frivilligt meddelat tullmyndigheten om det fel/de oriktigheter du upptäckt.  

 Om du vidtagit någon korrigerande åtgärd för att förhindra eller minimera framtida fel. 

Enligt artikel 24 i genomförandeförordningen krävs också att den person som identifieras i punkterna 1.1.2, 1.1.3 och 1.1.8 inte är 

dömd för allvarliga brott som rör dennes ekonomiska verksamhet. 

 

 

2.1 a   

Exempel på upptäckta överträdelser av tullbestämmelserna: 

 

– Mars till september 2015 – Användning av fel valutakod på import från Kina, vilket resulterade i en tilläggsdebitering av tull och moms 

på 5 500 euro. 

– December 2015 – Avräkningsnota för tullbefrielse inom ramen för förfarandet för aktiv förädling ej ingiven. 

 

Exempel på upptäckta överträdelser av skattereglerna: 

– Januari 2016 – olaglig framställning eller raffinering av mineralolja och subtraktion. 

 

Om det finns flera fel anger du det sammanlagda antalet tillsammans med en kort sammanfattning av de främsta orsakerna till felen. 

 

2.1 b  

Exempel på kvalitetssäkringsåtgärder som vidtagits till följd av de båda exemplen i 2.1 a ovan: 
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Den 6 oktober 2015 – Ändring av datasystem för att förhindra att uppgifterna färdigställs innan den deklarerade valutan kontrollerats. 

Utestående avräkningsnota ingiven. Förfarandena för avräkningsnota vid tullbefrielse inom ramen för förfarandet för aktiv förädling 

ändrade så att de även omfattar kvartalsvis uppföljning. Berörd personal har informerats. 

 

Dina kvalitetssäkringsåtgärder omfattar normalt  

 

 tillsättande av en ansvarig kontaktperson inom din verksamhet som informerar tullmyndigheten och andra statliga myndigheter 

om oriktigheter/fel, inbegripet misstanke om brottslig verksamhet, 

 krav på kontroller och deras frekvens samt på belägg för att uppgifterna är riktiga, kompletta och aktuella, och att register förs, 

t.ex. över deklarationer som utfärdats till tullmyndigheten och andra tillsynsmyndigheter, uppfyllande av villkoren för 

godkännande/tillstånd, 

 användning av interna revisionsresurser för att testa dina rutiner och förvissa dig om att de fungerar, 

 hur personalen informeras om krav/ändringar, 

 hur ofta framtida översyn ska göras, 

 uppföljning för att se till att rutinerna följs. 

 

2.2  

Exempel: 

 

Maj 2015 – Avslag på ansökan om tullager på grund av avsaknad av ekonomiskt behov. 

Juni 2016 – Återkallelse av tillstånd för lokalt klareringsförfarande på grund av upprepad underlåtelse att lämna kompletterande 

deklarationer. 

 

Att en ansökan eller ett tillstånd avslås/upphävs/återkallas innebär inte nödvändigtvis att din AEO-ansökan avslås.  

 

 

Avsnitt III – Redovisnings- och logistiksystem  

(Artikel 39 b i unionens tullkodex, artikel 25 i genomförandeförordningen, del 2 avsnitt II i AEO-riktlinjerna och punkt 2 i bilaga 2 till 

AEO-riktlinjerna) 
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För att uppfylla kriterierna i artikel 25.1 a–d i genomförandeförordningen, ska du ha ett bokföringssystem som möjliggör 

tullkontroller baserade på bokföringsmaterial. För att tullmyndigheten ska kunna tillämpa de nödvändiga kontrollerna måste du ge 

tullmyndigheten fysiskt och – om ditt system och din bokföring finns i elektronisk form – elektroniskt tillträde till din bokföring. 

 

För att uppfylla kriterierna i artikel 25.1 e i genomförandeförordningen, ska du också ha ett logistiksystem som skiljer mellan 

unionsvaror och icke-unionsvaror och som i förekommande fall visar deras placering, även om detta villkor inte är relevant för ett AEOS-

tillstånd.  

 

Underavsnitt 1: Verifieringskedjan 

 

Många företag och organisationer kräver av säkerhetsskäl att det ska finnas en verifieringskedja i deras automatiserade system. En 

verifieringskedja handlar om att varje redovisningspost hänvisas till sin källa för att kontrollera att den är korrekt. En fullständig 

verifieringskedja gör det möjligt att spåra en operativ verksamhets hela flöde från det att varor och produkter anländer, bearbetas och till 

dess att de lämnar den sökande. En fullständig verifieringskedja innebär också att det finns en historisk registrering som gör att du kan 

spåra en uppgift från det att den förs in i datafilen fram till dess att den tas bort.  

 

Redovisningssystemet omfattar normalt följande: 

 

 Huvudbok. 

 Kundreskontra. 

 Leverantörsreskontra. 

 Tillgångar. 

 Årsredovisningar (balans- och resultaträkning, kassaflöde och eget kapital). 

 Inkomst- och utgiftsredovisning. 

 

Logistiksystemet omfattar normalt följande: 

 

 Försäljningsorderhantering. 

 Inköpsorderhantering. 
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 Tillverkning. 

 Inventering – lager, tullager. 

 Leverans/transport. 

 Leverantörs-/kundförteckningar. 

 

3.1  

Din verifieringskedja bör omfatta följande: 

 

 Försäljning. 

 Inköp och inköpsorder. 

 Lagerstyrning. 

 Lagring (och förflyttningar mellan lagringsplatser). 

 Tillverkning. 

 Försäljning och försäljningsorder. 

 Tulldeklarationer och tullhandlingar. 

 Leverans. 

 Transport. 

 Redovisning, t.ex. fakturering, kredit- och debetnotor, penningöverföringar/utbetalningar. 

 

Underavsnitt 3.2: Redovisnings- och logistiksystem  

 

3.2.1  

Ange vad du använder av följande:  

 

a) Maskinvara 

 

 Endast en fristående dator (PC). 
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 Datorer anslutna till samma nätverk. 

 Ett serverbaserat datorsystem. 

 Ett stordatorsystem. 

 Annat. 

 

b) Programvara, t.ex. datorprogram som möjliggör användning av de Programapplikationer som stöder verksamheten, t.ex. Windows, 

UNIX etc. 

 

c) Typer av system (ange leverantörens namn) 

 

 Ett helt integrerat affärssystem (ERP).  

 En kombination av redovisnings- och logistikprogram.  

 Affärsprogramvara avsedd för små och medelstora företag.  

 En programvarulösning utvecklad av eller för ditt företag. 

 

OBS! Under tillståndsprocessen måste du visa följande: 

 Datoriseringens omfattning. 

 Vilken maskinvara som finns tillgänglig och vilket operativsystem som används. 

 Uppdelningen av funktioner mellan utveckling, testning och transaktioner. 

 Uppdelningen av funktioner mellan användare. 

 Hur tillträdet till de olika delarna i systemet kontrolleras. 

 Om det har gjorts några justeringar av standardpaketet. 

 Förteckningen över huvudbokskonton. 

 Om systemet använder interimskonton för verifikationer. 

 Hur skyldigheterna att betala tull/punktskatter/moms anges i huvudboken. 

 Om du arbetar med batcher. 

 Om din lagerredovisning och din ekonomiska bokföring är hopkopplade. 

 Hur du handhar din redovisning om den sköts av en utomstående programvaruleverantör. 
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3.2.3  

Om aktiviteterna, t.ex. bokföring av stående uppgifter eller införande av uppgifter, är uppdelade på flera anläggningar ska du ange vilka 

som utförs på respektive plats. 

 

 

Underavsnitt 3.3 Internt kontrollsystem 

 

Enligt artikel 25.1 f i genomförandeförordningen bör du ha en administrativ organisation som motsvarar typen och omfattningen av 

verksamheten och som är lämplig för att hantera varuflödet samt ha interna kontroller som gör det möjligt att förhindra och upptäcka 

olagliga eller oriktiga transaktioner.  

 

3.3.1  
Under revisorernas besök bör du styrka att du granskar dina rutiner regelbundet och fullständigt, dokumenterar eventuella ändringar och 

meddelar berörd personal om ändringarna.  

 

 

3.3.2  
Exempel på revisioner: 

 

 Intern revision som utförs inom ditt företag eller av ditt moderföretag. 

 Extern revision som utförs av kunder, oberoende revisorer, tullmyndigheten eller andra statliga myndigheter.  

 

Du måste också göra alla rapporter tillgängliga när tullmyndigheten besöker dina anläggningar samt tillhandahålla bevis på eventuella 

korrigerande åtgärder som vidtagits för att rätta till identifierade brister. 

 

3.3.3  

Stående uppgifter eller huvudfiler utgör viktig information om din verksamhet, t.ex. kundernas namn och adresser, leverantörer, 

produktfiler med information om varubeskrivningar, varukoder och ursprung osv. 

 

 

Underavsnitt 3.4 Varuflöde  
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3.4.1  

Dina registreringsrutiner när varor anländer bör omfatta följande: 

 Inköpsorderförfaranden. 

 Orderbekräftelse. 

 Leverans/transport av varor. 

 Krav på styrkande handlingar. 

 Transport av varor från gränsen till din eller din kunds lokaler. 

 Mottagning av varor i dina eller kundernas lokaler. 

 Betalning/avräkning.  

 Hur, när och av vem varorna förs in i lagerredovisningen. 

 

  Under lagring av varor: 

 Tydliga anvisningar om plats för lagring av varor. 

 Säker lagring av farligt gods.  

 Uppgift om huruvida lagret redovisas efter värde och/eller kvalitet.  

 Förekomst av inventering och hur ofta. 

 Om en tredje parts lokaler används för förvaring av dina varor, rutiner som omfattar avstämning mellan din och den tredje 

partens lagerredovisning. 

 Huruvida en tillfällig plats används för lagring av varorna. 

 

  Under tillverkningen av varor:  

 Framtagning av arbetsordern. 

 Rekvisition av lagervaror och leverans från lager.  

 Tillverkningsprocess, personalens ansvarsområden och förda räkenskaper. 

 Receptkoder. 

 Registrering av tillverkad produkt och oanvänt lager i lagerredovisningen. 

 Användning av standardiserade tillverkningsmetoder vid produktionen. 

 

  Under försändelse av varor:  

 Mottagning av kundorder och framtagning av arbets- eller inköpsorder. 
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 Meddelande till lagret om försäljningsordern/frisläppande av varorna.  

 Instruktioner till tredje part om varorna lagras på annan plats. 

 Plockning. 

 Packningsrutiner.  

 Hur, när och av vem uppdateras lagerredovisningen. 

 

3.4.2  

Dina kontroll- och kvalitetssäkringsrutiner bör när varor anländer omfatta följande: 

 Avstämning mellan inköpsorder och mottagna varor. 

 Arrangemang för returnering/avvisning av varor.  

 Arrangemang för redovisning och rapportering av ofullständiga och för stora leveranser.  

 Arrangemang för fastställande och ändring av felaktiga poster i lagerredovisningen. 

 Identifiering av icke-unionsvaror i systemet. 

 

 Under lagring av varor:  

 Registrering och styrning av lagret. 

 Identifiering av unions- och icke-unionsvaror (inte tillämpligt för AEOS). 

 Förflyttning och registrering av varor mellan platser inom samma anläggning eller olika anläggningar. 

 Arrangemang för hantering av trasigt, förfaret eller förstört gods, förluster och lagerförändringar.  

 

Under tillverkningsprocessen:  

 Övervakning och uppföljning avseende tillverkningsprocessen, t.ex. avkastningssatser. 

 Hur du hanterar oriktigheter, förändringar, avfall, biprodukter och förluster i tillverkningsprocessen. 

 Kvalitetsinspektion av tillverkade varor och registrering av resultat. 

 Säkert bortskaffande av farligt gods. 

 

Under försändelse av varor:  

 Frakt-/hämtningssedlar. 

 Transport av varor till dina kunder eller till gränsen för (åter)export. 

 Framtagning av försäljningsfakturor. 

 Anvisningar till ombud om (åter)export och framtagning/tillgänglighet/kontroll av styrkande handlingar. 
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 Mottagningsbevis/transportbevis för varor. 

 Returnerade varor – inspektion, räkning och registrering i lagerbokföringen. 

 Betalningsanvisningar och kreditnotor. 

 Hantering av oriktigheter, ofullständiga leveranser och avvikelser. 

 

Underavsnitt 3.5 Tullrutiner 

 

För att uppfylla kriteriet i artikel 25.1 g i genomförandeförordningen ska du i tillämpliga fall ha tillfredsställande rutiner för 

hantering av licenser och tillstånd som har beviljats i enlighet med handelspolitiska åtgärder eller som avser handel med 

jordbruksprodukter. 

 

För att uppfylla kriteriet i artikel 25.1 i i genomförandeförordningen ska du se till att de berörda anställda är instruerade om att 

tullmyndigheterna ska informeras när problem med efterlevnaden upptäcks samt införa lämpliga förfaranden för att informera 

tullmyndigheterna när sådana problem uppstår. 

 

3.5.1  
Rutinerna för importörer, exportörer och lagerhavare bör omfatta följande: 

 

 Hur du ser till att de tulldeklarationer du själv gör är riktiga, kompletta och aktuella, och hur du utför uppföljning. 

 Styrkande handlingars framläggande eller tillgänglighet. 

 Aktuella uppgifter (namn och adress) om använda ombud/tredje parter. 

 Hur ombud utses, t.ex. vilka trovärdighets- och lämplighetskontroller du utför innan du utser dem. 

 I vilka fall de används. 

 Kontrakt som specificerar ansvarsområden, inklusive ombudets typ av företrädande, dvs. direkta eller indirekta företrädare. 

 Hur du ger ditt ombud klara och entydiga instruktioner. 

 Hur du förser ditt ombud med styrkande handlingar (t.ex. licenser, certifikat osv.), inklusive uppvisande och 

kvarhållande/återlämnande.  

 Vad ombudet bör göra om instruktionerna är otydliga. 

 Din kontroll/verifiering av att ombudets arbete är tillförlitligt och utförs punktligt. 

 Hur du informerar ditt ombud om eventuella fel/ändringar i klarerade uppgifter. 

 Hantering av oriktigheter. 
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 Frivilliga uppgifter om fel till tullmyndigheten. 

 

Rutinerna för företrädare för tredje part bör omfatta följande: 

 

 Kontrakt som specificerar ansvarsområden, bl.a. typ av företrädare som du ska använda, dvs. direkta eller indirekta företrädare. 

 Hur du ser till att de tulldeklarationer du gör är riktiga, kompletta och aktuella, och hur du utför uppföljning. 

 Snabbt tillhandahållande av styrkande handlingar. 

 Hur din personal informeras om kundernas krav och kontraktsvillkoren.  

 Vad du gör om kundernas instruktioner är oklara eller lämnade uppgifter är felaktiga. 

 Vad du gör om du upptäcker fel/ändringar i klarerade uppgifter. 

 Frivilliga uppgifter om fel till tullmyndigheten. 

 

3.5.2  
Om dessa instruktioner är dokumenterade ska du under revisorernas besök styrka att du ser över dem regelbundet och fullständigt, 

dokumenterar eventuella ändringar och meddelar berörd personal om ändringarna.  

 

3.5.3  

Om det finns rutiner för hantering av licenser och tillstånd ska du under revisorernas besök styrka att du ser över dem regelbundet och 

fullständigt, dokumenterar eventuella ändringar och meddelar berörd personal om ändringarna. 

 

3.5.4  

För att uppfylla det kriterium som anges i artikel 25.1 k i genomförandeförordningen ska den sökande i tillämpliga fall införa 

tillfredsställande rutiner för hantering av import- och exportlicenser knutna till förbud och restriktioner (t.ex. embargon, farligt gods), 

däribland åtgärder för att skilja varor som omfattas av förbud eller restriktioner från andra varor och åtgärder för att säkerställa 

efterlevnad av sådana förbud och restriktioner. Se fråga 3.5.5 när det gäller varor med dubbla användningsområden. 

 

3.5.5  

Om du handlar med varor som omfattas av förordningen om varor med dubbla användningsområden (rådets förordning (EG) 

nr 428/2009) bör du ge tullmyndigheten en förteckning över dessa varor. Du bör också informera tullmyndigheten om du har genomfört 

ett internt efterlevnadsprogram (ICP).  
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Underavsnitt 3.6 Förfaranden för backup, återhämtning och reservrutiner samt arkivering 

  

För att uppfylla kriterierna i artikel 25.1 h i genomförandeförordningen, ska du ha tillfredsställande rutiner för arkivering av din 

bokföring och andra uppgifter och för skydd mot förlust av uppgifter. 

 

3.6.1  

Dina rutiner bör omfatta uppgift om på vilket slags media data lagras, i vilket programformat data lagras och om data komprimeras, och i 

så fall på vilket stadium. Om en tredje part anlitas ska du ange arrangemangen för backup och arkiverad information och hur ofta och var 

detta förekommer. 

 

 

Underavsnitt 3.7 – Skydd för datorsystem 

 

För att uppfylla kriterierna i artikel 25.1 j i genomförandeförordningen, ska du ha infört lämpliga informationstekniska 

säkerhetsåtgärder, t.ex. brandväggar och virusskydd, för att skydda ditt datorsystem mot obehörigt intrång och säkra din dokumentation.  

 

3.7.1  
För fråga a bör dina åtgärder bestå av följande: 

 En uppdaterad säkerhetsplan som beskriver vilka åtgärder som vidtagits för att skydda ditt datorsystem mot intrång och avsiktlig 

förstörelse eller förlust av information. 

 Närmare uppgifter om huruvida du använder flera system i flera anläggningar och hur de styrs.  

 Vem som ansvarar för skyddet och driften av företagets datorsystem (ansvaret bör inte vara begränsat till en enda person utan till flera 

personer som kan kontrollera varandras åtgärder).  

 Uppgifter om brandväggar, virusprogram och annat skydd mot skadlig programvara. 

 En plan för kontinuitet i verksamheten/beredskapsplan för systemkrascher. 

 Backuprutiner, inklusive återställande av alla berörda program och uppgifter efter ett avbrott på grund av ett systemfel. 

 Loggar där varje användare och dennes åtgärder registreras.  

 Huruvida sårbarhetshanteringen av systemet utförs regelbundet och av vem. 

 

För fråga b anger du hur ofta ditt system testas med avseende på obehörig åtkomst, hur resultat registreras och hur du hanterar incidenter 

när systemet har varit utsatt för fara.  
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3.7.2  
Dina förfaranden för behörighet för tillträde bör omfatta följande: 

 Hur du utfärdar behörighet för tillträde till datorsystemen och på vilken tillträdesnivå. (Tillträde till känslig information bör vara 

begränsad till den personal som är behörig att ändra och tillföra information.)  

 Format för att ange lösenord, hur ofta de ska ändras och vem som utfärdar dem. 

 Borttagning/underhåll/uppdatering av användaruppgifter. 

 

 

 

Underavsnitt 3.8 – Dokumentationssäkerhet 

 

3.8.1  
Dina åtgärder bör normalt omfatta följande: 

 

 Registrering och säkerhetskopiering, inklusive skanning och mikrofiche, och begränsning av tillträde.  

 En uppdaterad säkerhetsplan som beskriver vilka åtgärder som vidtagits för att skydda dokumentationen mot intrång och avsiktlig 

förstörelse eller förlust av information. 

 Arkivering och säker lagring av dokument, inklusive ansvarsfördelning för hantering av dessa. 

 Hantering av incidenter som äventyrar dokumentsäkerheten. 

 

3.8.2  
Dina åtgärder bör bestå av följande:  

 

 Test av ditt system mot obehörigt tillträde och registrering av resultat. 

 Plan för kontinuitet i verksamheten/beredskapsplan för systemkrascher. 

 Dokumenterad korrigerande åtgärd vidtagen till följd av faktiska incidenter. 

 

Avsnitt IV – Ekonomisk solvens  
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(Artikel 39 c i unionens tullkodex. artikel 26 i genomförandeförordningen, del 2 avsnitt III i AEO-riktlinjerna och punkt 3 i bilaga 2 till 

AEO-riktlinjerna) 

 

Med solvens avses god ekonomisk ställning som är tillräcklig för att du ska kunna fullgöra dina åtaganden med hänsyn till 

affärsverksamhetens särdrag och baseras på de tre senaste åren. Om du har varit etablerad i mindre än tre år ska solvensen bedömas på 

grundval av tillgänglig bokföring och tillgängliga uppgifter (se fråga 4.3). Denna bokföring ska endast avse den sökande som gör AEO-

ansökan. Alla kända uppgifter som påverkar din solvens under överskådlig framtid bör ges i fråga 4.4. 

 

4.1  
Ange närmare uppgifter om eventuella insolvens-, konkurs- eller likvidationsförfaranden som ditt företag varit föremål för under de tre 

senaste åren. 

 

4.2  
De bevis eller uppgifter som krävs kan också bestå av eventuella förpliktelser eller bestämmelser, nettoomsättningstillgångarna eller 

nettotillgångarna och i vilken utsträckning immateriella tillgångar ingår.  

 

Under vissa omständigheter kan det vara normal praxis för ett företag att ha negativa nettotillgångar, till exempel när företag bildas av ett 

moderbolag för att bedriva forskning och utveckling och skulderna finansieras med ett lån från moderbolaget eller ett finansinstitut. I ett 

sådant fall behöver negativa nettotillgångar inte vara ett tecken på att företaget inte kan betala sina skulder. Tullmyndigheterna kan 

emellertid kräva ytterligare bevis, till exempel ett åtagande från långivaren, hänvisning till en bankgaranti från ett moderbolag eller ett 

lånelöfte från banken, för att anse kravet vara uppfyllt eller, om du är en enskild näringsidkare eller ett handelsbolag, en förteckning över 

eventuella personliga tillgångar som används för att styrka företagets solvens. 

 

OBS! För att fastställa din ekonomiska solvens kan tullmyndigheten kräva att du lämnar in aktuella årsredovisningar. 

Tullmyndigheten kan behöva granska din fullständiga årsredovisning eller kontobesked för de tre senaste åren under sitt besök. 

Tullmyndigheten kan också begära att få se den senaste internredovisningen för att fastställa den mest aktuella finansiella 

situationen. 
 

 

Avsnitt V – Praktiska normer i fråga om kunskaper eller yrkeskvalifikationer  

(Artikel 39 d i unionens tullkodex, artikel 27 i genomförandeförordningen, del 2 avsnitt IV i AEO-riktlinjerna) 
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Obs! 

 

Det här avsnittet handlar om kriteriet för praktiska normer i fråga om kunskaper eller kvalifikationer för godkända ekonomiska aktörer. 

Det ska endast fyllas i om du ansöker om ett AEOC-tillstånd.  

 

För att uppfylla det kriterium som anges i artikel 27 i genomförandeförordningen måste du eller den person som har hand om dina 

tullfrågor uppfylla någon av följande praktiska normer i fråga om kunskaper: Styrkt praktisk erfarenhet på minst tre år i tullfrågor eller en 

kvalitetsstandard för tullfrågor som har antagits av ett europeiskt standardiseringsorgan. Annars måste du eller den person som har hand 

om dina tullfrågor ha fullbordat utbildning i tullagstiftning som motsvarar och är relevant för graden av din medverkan i tullrelaterad 

verksamhet, varvid utbildningen tillhandahållits av någon av de enheter som anges i artikel 27.1 b i genomförandeförordningen.   

 

Med den person som har hand om tullfrågor menas i det här sammanhanget den person som avses i punkt 1.1.3 i 

egenbedömningsformuläret och de förklarande anmärkningarna till formuläret. 

 

5.1.1.  
Möjliga sätt att styrka den praktiska erfarenheten på minst tre år i tullfrågor beskrivs ingående i 2.IV.2.1 i AEO-riktlinjerna. 

 

5.1.2.  
När dessa förklarande anmärkningar utarbetas har arbetet med kvalitetsstandarder för tullfrågor som har antagits av ett europeiskt 

standardiseringsorgan ännu inte avslutats.  

 

5.2.1. 
När det gäller utbildning i tullagstiftning som motsvarar och är relevant för graden av din medverkan i tullrelaterad verksamhet, bör det 

påpekas att sådan utbildning kanske inte erbjuds i alla medlemsstater. Den ekonomiska aktören kan genomgå utbildning i vilken EU-

medlemsstat som helst.  

 

 

Avsnitt VI – Säkerhets- och skyddskrav  

(Artikel 39 e i unionens tullkodex, artikel 28 i genomförandeförordningen, del 2 avsnitt 5 i AEO-riktlinjerna och punkt 4 i bilaga 2 till 

AEO-riktlinjerna) 

 

Obs! 
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Detta avsnitt handlar om säkerhets- och skyddskriterier för AEO. Det ska endast fyllas i om du ansöker om ett AEOS-tillstånd. 

Egenbedömningen för detta krav ska omfatta alla anläggningar som är relevanta för den sökandes tullrelaterade verksamhet. 

 

Du ska visa en hög nivå av medvetenhet om säkerhets- och skyddsåtgärder, internt och i dina affärsrelationer med kunder, leverantörer 

och externa tjänsteleverantörer, med beaktande av din roll i den internationella leveranskedjan.  

 

Du bör inte förväxla detta med hälso- och säkerhetskrav (se AEO-riktlinjerna). 

Normalt väntas att alla förfaranden som avses i detta avsnitt är av tillräcklig hög nivå och så utförliga att de a) tydligt anger både den 

ansvariga personen och dennes ersättare, och b) gör det möjligt för ersättaren att handla så som den ansvariga personen bestämt.  

 

Alla förfaranden ska dokumenteras och göras tillgängliga för tullmyndigheten vid dess granskning av AEO-kriterierna och alltid 

kontrolleras på plats. 

 

Av de dokument som du ska lägga fram, särskilt vid 6.1.2 a och b, bör följande framgå: 

 Din roll i den internationella leveranskedjan. 

 Ditt företags slag och storlek. 

 Risk för och hot mot din verksamhet. 

 

 

 

Underavsnitt 6.1 – Allmänna uppgifter om säkerhet och skydd  

 

6.1.1. Enligt artikel 28.1 h i genomförandeförordningen måste det utses en kontaktperson som är behörig för säkerhets- och 

skyddsrelaterade frågor. I det här sammanhanget avses med säkerhet och skydd endast de frågor som ingår i AEO-kriteriet. Observera att 

detta inte handlar om ”säkerhet i arbetet”, eftersom det ligger utanför räckvidden för säkerhets- och skyddskriteriet.  

 

6.1.2 a  

 

Tullmyndigheterna väntar sig att du eller ditt säkerhetsföretag, om du anlitar ett sådant, har genomfört en dokumenterad bedömning av 

risker och hot. Om du inte kan lägga fram denna bedömning vid deras besök kan detta leda till en automatisk rekommendation om att 

ansökan ska avslås. 
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Risk- och hotbedömningen ska omfatta alla anläggningar som är relevanta för din tullrelaterade verksamhet. Syftet med bedömningen är 

att fastställa risker och hot som kan uppstå i den del av den internationella leveranskedjan där du är verksam och undersöka de åtgärder 

som vidtagits för att minimera risker och hot. Den bör omfatta alla säkerhetsrisker för din roll i den internationella leveranskedjan och 

t.ex. omfatta 

 

 fysiska hot mot anläggningar och varor,  

 risker ur skattesynpunkt, 

 kontraktsvillkor för affärspartner i din leveranskedja. 

 

I en sådan bedömning bör följande tas upp: 

 De varor som du handlar med.  

 Särskild hantering av flygfrakt/flygpost i förekommande fall (åtkomst, hantering, lagring osv.). 

 Anläggningar och byggnader, för lagring, tillverkning osv. 

 Personal, inklusive tillsättning, användning av tillfälligt anställd personal, hyrd arbetskraft. 

 Varutransporter, lastning och lossning. 

 Datorsystem, räkenskaper och dokument. 

 Nyligen rapporterade säkerhetsincidenter på något av ovanstående områden. 

 

Du bör också visa hur ofta dokumentet ses över och uppdateras och det bör också framgå av rutinerna hur incidenter ska rapporteras och 

hur ofta framtida översyn ska göras. Tullmyndigheten ska också söka bevis på hur och när du informerar både personal och besökare om 

dessa rutiner. 

 

6.1.2 b 
Om du inte kan lägga fram en säkerhetsplan eller risk- och hotbedömning vid tullmyndigheternas besök kan besöket avbrytas i förtid eller 

ansökan avslås. 

Det ska finnas ett program för översyn av säkerhetsplanen med protokoll över ändringar som daterats och undertecknats av den ansvarige. 

 

6.1.3  
Du bör bifoga en beskrivning av minst de fem största förmodade risker som du har identifierat. Tullmyndigheterna kommer att förvänta 

sig att du har bedömt och inkluderat dessa risker i din risk- och hotbedömning, med uppgift om deras sannolikhet, följder och 

motåtgärder. Exempel på detta kan vara 
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 smuggling av olagliga varor, 

 produktkontaminering, 

 manipulering av varor för export, 

 obehörigt tillträde osv. 

 

 

6.1.4  

Beskriv kortfattat rutinerna för inrättande av säkerhetsåtgärder och genomförandet, övervakningen och granskningen av dessa. Du måste 

identifiera den ansvarige och dennes uppgift. Det ska finnas en person på lämplig nivå inom organisationen som har det övergripande 

ansvaret för alla säkerhetsåtgärder och de befogenheter som behövs för att vid behov genomföra lämpliga säkerhetsåtgärder. Om inte, 

ange de involverade avdelningarna och den övergripande samordningen och ledningen.  

Om externa säkerhetstjänster används ska den ansvarige förvalta kontraktet och se till att det finns ett särskilt avtal om servicenivå som 

uppfyller AEO-kraven enligt frågorna i detta avsnitt.  

Den ansvarige ska kunna förklara alla säkerhetsåtgärder och ha lämpliga förfaranden för att upprätta, se över och uppdatera dessa. Denna 

person är normalt ansvarig för att utarbeta de dokument som krävs enligt fråga 6.1.2 a och b.  

Tullmyndigheterna väntar sig att förfarandena är tillräckliga för att varje person som företräder den ansvarige både ska kunna ta på sig 

ansvaret och utföra uppdraget. 

 

6.1.5  

Även om säkerhetsåtgärderna i många fall kan vara platsspecifika kan ledningsrutinerna för inrättande, genomförande, övervakning och 

översyn av åtgärderna harmoniseras i alla anläggningar. Om åtgärderna inte är harmonierade kan tullmyndigheten behöva göra flera 

platsbesök.  

 

6.1.6 a och b 

Du bör ha dokumenterade förfaranden för hur personal och om möjligt även besökare kan rapportera säkerhetsincidenter, t.ex. obehörigt 

tillträde, stölder, användning av ej kontrollerad personal. Detta bör även omfatta hur detta ska göras, till vem det ska rapporteras och var 

de personer som tar emot sådana rapporter befinner sig. Dina förfaranden bör också omfatta en närmare beskrivning av hur sådana 

incidenter ska undersökas, rapporteras och av vem. 

Om du har svarat ”nej” anger du hur du tänker hantera detta och inom vilken tidsram.  

Om du har svarat ”ja” ska du redovisa för hur du informerar din personal om säkerhetsanvisningar och ge närmare uppgifter om hur du 

ser till att din personal har sett dem. Du bör också förklara hur dina besökare uppmärksammas på säkerhetsanvisningar. 

Se också fråga 6.3.2. 
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”Säkerhetsanvisningar” bör inte förväxlas med eventuella anvisningar som krävs för hälsa och säkerhet. De ska klargöras för besökare 

och personal. 

 

6.1.7 a och b 

Denna fråga avser den internationella leveranskedjans säkerhet och inte hälso- och säkerhetsincidenter.  

Exempel:  

 Lagerförluster. 

 Brutna förseglingar. 

 Skadade skydd mot manipulation. 

Om incidenter har inträffat förväntar tullmyndigheten sig att dina säkerhets- och skyddsförfaranden har setts över och ändrats för att vidta 

åtgärder. Du måste också kunna visa hur din personal och besökare därefter har informerats om dessa ändringar. 

Om en översyn av dina säkerhets- och skyddsåtgärder leder till ändringar ska dessa registreras som en revision med uppgift om datum och 

vilken/vilka delar som reviderats. 

 

6.1.8 a, b och c 

Du bör se till att bevara originaldokumentationen, inbegripet granskningsrapporten, om den är tillgänglig, eftersom detta kan komma att 

efterfrågas av tullmyndigheterna vid deras besök på plats. Den besökande tulltjänstemannen kommer att beakta relevant certifiering när 

granskningen utformas och genomförs. 

Exempel: 

 Säkerhetsgodkänd speditör/postoperatör (certifikat och granskningsrapport). 

 Känd avsändare (certifikat och granskningsrapport). 

 TAPA (certifikat och granskningsrapport). 

 ISO (certifikat och kvalitetshandbok). 

 ISPS. 

 

6.1.9 

Ditt svar ska t.ex. omfatta närmare uppgifter om farliga kemikalier, värdefullt gods eller punktskattepliktiga varor och förklara om dessa 

förekommer regelbundet eller ej.  

Exempel: 

 Särskilda förpackningar. 

 Särskilda krav på lagring. 
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Se också 6.5.1 (logistikprocesser). 

 

6.1.10 a och b 
I ditt svar bör du uppge företagets/företagens namn och adress och ange i hur många år du har anlitat det eller dem som säkerhetsföretag 

och om de utför några andra tjänster för dig.  

Om företaget har gjort en hotbedömning ska du i ditt svar också bekräfta att eventuella upptäckta risker har införlivats i din risk- och 

hotbedömning enligt fråga 6.1.2 a.  

I dokumenten ska också datum för när bedömningen gjordes och för genomförandet av eventuella rekommendationer anges. Dokumentet 

ska också göras tillgängligt vid tullmyndighetens besök. 

 

6.1.11  
I ditt svar ska du ange de olika kundernas/försäkringsbolagets krav och vilka varor som berörs av särskilda krav, t.ex. på förpackningar 

eller lagring. 

Om du har många olika produkter och krav räcker det med en sammanfattning av dessa. De kommer att undersökas närmare vid besöket. 

 

Underavsnitt 6.2 – Byggnadssäkerhet  

 

För att uppfylla det kriterium som anges i artikel 28.1 i genomförandeförordningen ska du se till att de byggnader som används för 

verksamheten i samband med AEOS-tillståndet ger skydd mot olagligt intrång och har konstruerats av material som motstår obehörigt 

tillträde. 

 

6.2.1 a, b och c 

Detta gäller också om din anläggning har synliga yttre gränser, t.ex. stängsel och grindar. Tullmyndigheterna väntar sig att alla yttre och 

inre fönster, grindar och stängsel är försedda med låsanordningar eller andra anordningar för tillträdesövervakning eller kontroll, t.ex. 

interna eller externa inbrottslarm eller övervakningskamera (intern-tv). 

För frågorna a till c – närmare uppgifter om hur detta skydd fungerar, hur ofta byggnader och stängsel kontrolleras, och att 

säkerhetsincidenter rapporteras och hanteras ska finnas i det dokument som krävs enligt svar 6.1.2 a eller b. Ange här stycke, avsnitt eller 

sida (utgåva/datum) i det dokumentet.  

 

6.2.2 a och b 
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Du bör göra en förteckning över alla ingångar, helst med hänvisning till anläggningsplanen; ta med alla reservutgångar och ange 

reservtrappor. Skilj mellan ingångar för lastning och lossning och intag för konsumtionsvaror, platser för allmänhetens tillträde samt 

rastplatser för förare, och ange var det finns lokaler för säkerhetsvakter/vaktlokaler. 

I din beskrivning av kontrollen av dessa ska du, där det är lämpligt för den berörda typen av övervakningskamera (t.ex. fast kamera eller 

kameror med möjlighet till panorering, lutning och zoomning), ange hur de kontrolleras och om bilden används proaktivt eller reaktivt. 

Förutom externa tillträdeskontroller bör du också beskriva interna tillträdeskontroller och i tillämpliga fall även internt tillträde inom 

anläggningar som delas med andra. 

Ange om anläggningen används dygnet runt hela veckan (t.ex. vid skiftarbete) eller under ordinarie arbetstid. 

 

6.2.3 
Ge också i förekommande fall närmare uppgifter om eventuella reservgeneratorer eller anordningar som ska säkerställa ständigt tänd 

belysning vid avbrott i den lokala eltillförseln och hur detta underhålls. 

 

6.2.4  
Hur nycklar identifieras och vilka rutiner det finns för att förhindra missbruk och hantera eventuella förluster. 

Det bör finnas förfaranden för att endast ge behörig personal tillgång till nycklar till låsta byggnader, anläggningar, lokaler, 

säkerhetszoner, arkiveringsskåp, kassaskåp, fordon och maskiner. Följande bör också ingå i dina rutiner: 

  Den plats som är särskilt avsedd för förvaring av nycklar. 

  Den person som är ansvarig för nycklarnas säkerhet. 

  Registrering av när nycklarna kvitterats ut, av vem och varför, och när de lämnats tillbaka. 

  Hantering av förluster och nycklar som inte lämnats tillbaka. 

 

Lämna närmare uppgifter om eventuella stängningsrutiner och i förekommande fall vilka som är huvudinnehavare av nycklar och 

ansvarar för att stänga anläggningen på kvällen och öppna den igen nästa arbetsdag. 

Lämna också uppgifter om andra nyckelanordningar, t.ex. ”radionycklar” (används t.ex. för fjärrstyrning av bommarna till en 

parkeringsplats), som används och till vilka de har lämnats ut. 

 

6.2.5 a, b, c och d 

Följande bör ingå i dina rutiner: 

 Hur du kontrollerar/registrerar besökare som kommer till din anläggning med privatfordon. 

 Hur du kontrollerar tjänstefordon inom din anläggning. 
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 Särskilda parkeringsplatser för besökare och personal som inte ligger nära bevakade delar, t.ex. lastningskajer, för att undvika stöld, 

hinder eller störningar. 

 Kontroll av att parkeringsbestämmelserna följs. 

 

a) Ange om besökares bilar är åtskilda från tjänstebilar. Du bör också ta med uppgifter om andra fordon som har tillfälligt tillträde till 

anläggningen/anläggningarna, t.ex. taxibilar eller personalbussar.  

b) Du bör se till att det finns förfaranden för regelbunden översyn och uppdatering av tillstånden med hänsyn till byte av tjänstebilar. 

Ange om parkeringstillstånd utfärdas för personalen samt vilka anordningar som finns för parkeringsplatsens in- och utfarter, t.ex. 

bommar som öppnas med passerkort. 

c) Beskriv alla processer eller rutiner som används för kontroll av fordonen, t.ex. om bommarna är bemannade under rusningstid, för att 

förhindra att flera bilar kör in under en bomöppning (tailgating) och för att alla fordon ska kontrolleras. 

d) Beskriv alla skriftliga bestämmelser om bilparkeringen och hur personalen informeras om dessa. Bekräfta om dessa bestämmelser har 

tagits med i säkerhetsbedömningen. 

 

 

Underavsnitt 6.3 – Tillträde till anläggningen  

 

För att förhindra manipulering av varor ska den sökande i enlighet med artikel 28.1 b i genomförandeförordningen ha infört lämpliga 

åtgärder för att förhindra att obehöriga får tillträde till kontor, avsändnings-/ankomstområden, lastningsplatser, fraktgodsområden och 

andra relevanta platser.  

 

6.3.1 a och b 

Beskriv processen kortfattat och klargör vid behov om några platsspecifika processer ingår. För en ansökan som gäller flera anläggningar 

kan det vara bra att beskriva eller bifoga en bild med en allmän översikt över anläggningarna. Du bör i dina rutiner dokumentera vem som 

har tillträde till vilka områden, byggnader och lokaler och hur detta kontrolleras, t.ex. med hjälp av knappsatser eller passerkort. För 

tillträdesrestriktioner ska risk- och hotbedömningen i 6.1.2 a beaktas.  

Dina system ska kunna upptäcka försök till obehörigt tillträde och övervaka dessa. 

Beskriv det system som används för att identifiera personalen och särskillnaden gentemot besökare, t.ex. identitetskort. 

  

6.3.2 a och b 

I ditt svar ska du bekräfta uppgifterna utifrån risk- och hotbedömningen i 6.1.2 a och b. Du ska ge närmare uppgifter om eventuellt 

samarbete med andra säkerhetsorganisationer/ brottsbekämpande organisationer som utbyter kunskaper i sådana frågor.  
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Se också det svar du gett i 6.1.6 och de förklarande anmärkningarna däri. 

 

6.3.3  
En plan över anläggningen ska finnas tillgänglig för tullmyndigheten. Även om en plan inte är obligatorisk hjälper alla typer av bilder 

dem vid förberedelserna för granskningen och kan bidra till att minska den tid som krävs på anläggningarna.  

Planen kan eventuellt vara eller innehålla en satellit-/internetbild av anläggningen. 

Alla bilder eller planer som läggs fram bör ange framställningsdatum och för övrigt innehålla unika uppgifter som möjliggör identifiering 

för att bilda en verifieringskedja för en AEO-ansökan.  

 

6.3.4  
Du bör vara särskilt uppmärksam på eventuella företag vid din anläggning som bara hyr lokaler och inte är inblandade i leveranser till 

eller för dig. Hyresgäster kan innebära särskilda säkerhetsproblem, och alla arrangemang, t.ex. för separat entré och boende inom ditt 

område, bör beskrivas kortfattat. 

  

Se också 6.12. 

 

 

Underavsnitt 6.4 – Lastenheter 

 

För att uppfylla kriterierna i artikel 28.1 c i genomförandeförordningen måste det vidtas åtgärder för hantering av varor som omfattar 

skydd mot obehörigt införande eller utbyte, felaktig hantering av varor och mot manipulering av lastenheter. 

 

Lastenheter utgörs av containrar, tankfartyg, varubilar, lastbilar, fordon, rörledningar osv. i vilka dina varor transporteras. Det bör finnas 

förfaranden som gör det möjligt att kontrollera lastenheternas integritet före lastning. Närmare uppgifter om lastenheternas 

ägare/leverantörer måste finnas tillgängliga vid besöket. 

 

6.4.1  

Lastenheternas integritet bör exempelvis skyddas genom att de står under ständig övervakning eller förvaras i ett säkert, låst utrymme 

eller genom att inspektera dem före användning. Endast vederbörligen identifierade och behöriga personer bör ha tillträde till 

lastenheterna. Följande bör ingå i dina rutiner: 

 Hur tillträdet till det utrymme där lastenheterna finns kontrolleras (t.ex. personal, externa fraktförare etc.). 

 Att endast behöriga personer har tillträde. 
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 Hur enheterna ständigt övervakas, t.ex. genom utsedd ansvarig personal och ersättare. 

 

6.4.2   

Följande bör ingå i dina rutiner: 

 Vem som är den ansvarige till vilken incidenter rapporteras. 

 Hur incidenter rapporteras och registreras. 

 Vilka åtgärder som bör vidtas, bl.a. rapportering till ordningsmakten/ledningen. 

 Hur befintliga rutiner ses över och ändras. 

 Meddelande till personalen om eventuella ändringar. 

Tullmyndigheten förväntas få se bevis på dessa kontroller vid besöket. 

 

6.4.3 a och b 

Beskriv vilken typ av förseglingar som används och vilka standarder som uppfylls genom just dessa förseglingar. Ange tillverkarens 

namn samt rutinerna för utlämning av förseglingar och för registrering av att de lämnats ut, hur de används och avlägsnas.  

Dokumentera rutinerna för hantering av brutna och manipulerade förseglingar. 

6.4.4  

Beroende på vilken typ av lastenhet som används bör en inspektion som omfattar följande sju punkter utföras (även på dragenheten):  

 Främre vägg.  

 Vänster sida.  

 Höger sida.  

 Golv.  

 Tak/innertak.  

 Inner- och ytterdörrar.  

 Utsida, underrede.  

 

6.4.5 a–d  

Underhåll bör ske kontinuerligt och inte bara vid skador eller incidenter. Om underhållet genomförs externt eller utan överinseende av 

företagets personal bör lastenhetens integritet kontrolleras när den återkommer till era anläggningar. Följande bör ingå i dina rutiner: 

 Krav på att din personal ska kontrollera enheternas integritet när de återkommer. 

 Vilka kontroller som ska utföras, när och av vem. 

 Hur personalen informeras om dina rutiner. 
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 Kontroller av förvaltningen och hur ofta de görs för att säkerställa att enheterna kontrolleras på nytt. 

 

Klargör om du rutinmässigt kontrollerar alla lastenheter både innan inkommande last tas emot och innan varor som ska skickas lastas, och 

om du har infört rutiner enligt de dokument som avses i 6.1.2 a och b. 

 

Underavsnitt 6.5 – Logistikprocess 

 

6.5.1 a–d 

Detta omfattar transport av dina importerade och/eller exporterade varor mellan dina anläggningar och gränsen, inom hela EU och inom 

olika delar av anläggningar. 

Du bör göra en förteckning över alla använda transportmedel som börjar eller slutar i dina anläggningar och går in i den internationella 

leveranskedjan. Ange vilket transportmedel som använts. 

Se också 6.12 (Externa tjänster) om du anlitar externa tjänsteleverantörer. 

 

 

 

Underavsnitt 6.6 – Inkommande varor  

 

För att uppfylla kriterierna i artikel 28.1 b i genomförandeförordningen bör lämpliga kontrollåtgärder för tillträde vara införda så att inga 

obehöriga får tillträde till avsändningsområden, lastningsplatser och lastzoner. 

 

6.6.1 a och b 

Dessa rutiner bör tillämpas från det att en beställning har gjorts och till dess att leverans har gjorts till den internationella leveranskedjan. 

Dokumenterade förfaranden bör visa varuflödet och tillhörande dokument och omfatta andra berörda parter, t.ex. leverantörer, 

förpackningsföretag, transportföretag osv. 

 

6.6.2  

Om företaget har avtalat om säkerhetsåtgärder med inhemska leverantörer och/eller leverantörer inom och utanför EU ska personalen 

känna till dessa avtal och det bör inrättas rutiner för att kontrollera att de följs. Du bör beskriva processen för information om säkerhet till 

personalen, ange hur ofta det förekommer fortbildning och tänka på vilken bevisning som ska läggas fram för den besökande 

tulltjänstemannen och för AEO-granskning. 
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Följande bör också ingå i dina rutiner:  

 Att utse personal som ansvarar för att ta emot föraren och varorna vid ankomsten. 

 Att ha en plan över väntade ankomster. 

 Hantering av oväntade ankomster.  

 Registrering av de transportdokument och tullhandlingar som medföljer varorna.  

 Att jämföra varorna med de åtföljande transportdokumenten och tullhandlingarna.  

 Att kontrollera alla förseglingars integritet.  

 Att registrera att kontroller genomförts och resultatet av kontrollerna. 

 Att informera tullmyndigheterna efter behov om att varorna inkommit så att de kan genomföra de nödvändiga kontrollerna av 

transporten. 

 Vägning/räkning och avprickning av varorna efter plocklistan/inköpsordern. 

 Kvalitetsprovning. 

 Att varorna är märkta så att de kan identifieras innan de placeras i lager.  

 Upptäckt och rapportering av avvikelser eller fel i kvalitetskontroller.  

 Information till inköpsavdelningen och administrationen om att varorna har tagits emot.  

 

Detta kan bero på om du t.ex. handlar med värdefullt gods eller högriskvaror. Avtalen kan innebära att varorna 

 måste anlända i samma skick som de lämnade leverantören, 

 alltid ska vara förseglade, 

 inte har brutit mot några säkerhets- eller skyddskrav. 

 

Följande bör ingå i dina rutiner: 

 Att informera den personal som ansvarar för att ta emot inkommande varor om sådana säkerhetsåtgärder så att de vet vad de ska 

göra, särskilt om en oriktighet har upptäckts. 

 Att se över och uppdatera dessa rutiner regelbundet.  

 Förvaltningskontroller/övervakningskontroller för att säkerställa att personalen följer dessa krav. 

 

6.6.3 a och b  

Då den förseglade lastenheten anländer ska det finnas åtgärder som säkerställer att förseglingen hanteras korrekt. Åtgärderna kan bestå av 

en visuell inspektion för att se a) att förseglingen faktiskt är intakt, och b) att det inte finns något som tyder på att den manipulerats. När 
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den ansvariga personen har förvissat sig om detta genom en visuell inspektion kan förseglingen testas mekaniskt genom att en lämplig 

kraft utövas för att kontrollera att förseglingen fortfarande är intakt. 

 

6.6.3 c 

Om ditt företag handlar med särskilda typer av varor som kräver särskilda säkerhetsåtgärder (t.ex. flygfrakt/flygpost) ska dina förfaranden 

innehålla information om hur du tillämpar dem/kontrollerar att de tillämpas. Om du t.ex. är säkerhetsgodkänd speditör ska du ange om 

och hur du kontrollerar åkarens deklaration och identitet vid transport av säkrad flygfrakt/flygpost från en känd avsändare.  

 

6.6.5  
Beroende på vilket slags varor du handlar med är kanske avprickning, vägning eller kvantifiering inte möjlig. En alternativ metod för 

redovisning av inkommande varor bör beskrivas och också hur efterlevnad styrks.  

 

6.6.6  

Följande bör ingå i dina rutiner: 

 Hur och på grundval av vilka handlingar, när och av vem de mottagna varorna förs in i lagerredovisningen. 

 Kontroll av varor mot lastförteckningar och inköpsorder.  

 Registrering av varor i lager, snarast möjligt efter deras ankomst.  

 

6.6.7 a och b 

Det bör finnas en uppdelning mellan funktionerna beställning (inköp) av varor, mottagning (lager), registrering av varor i systemet 

(administration) och betalning av fakturor. Detta är beroende av företagets storlek och komplexitet. 

 

Underavsnitt 6.7 – Lagring av varor 

 

Detta underavsnitt omfattar endast lagring av varor som ingår i en internationell leveranskedja. 

 

6.7.1–6.7.5 

 

Följande bör ingå i dina rutiner: 

 Ett fastställt säkert område för lagring av varorna, som kontrollerande personal känner till. 

 Endast behörig personal har tillträde till lagerområdet. 

 Regelbunden inventering. 
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 Kontroll av inkommande varor, överföring till andra anläggningar, permanent och tillfälligt bortförande. 

 Åtgärder som ska vidtas om oriktigheter, avvikelser, förluster eller stöld upptäcks. 

 Hantering och bearbetning av varor och returnering av dessa till lager. 

 Åtskillnad i tillämpliga fall av olika typer av varor, t.ex. unionsvaror, icke-unionsvaror, värdefullt gods, farligt gods, 

flygfrakt/flygpost. 

 Omedelbart underhåll och uppdatering av lagerredovisningen, bl.a. varornas placering. 

 Alla aspekter av lageranläggningens fysiska säkerhet. 

 

Säkerhetsstandarden beror på typen av varor och företagets storlek och komplexitet; detta kan sträcka sig från ett enda rum i en 

kontorsbyggnad till ett stort företag med flera anläggningar i olika medlemsstater. 

 

6.7.6 

Om underleverantör används, ange det företag/de företag som ansvarar för lagringen. 

 

Underavsnitt 6.8 – Produktion av varor 

 

Detta underavsnitt omfattar endast produktion av varor som ingår i en internationell leveranskedja. 

Besvara bara frågorna 6.8.1–6.8.4 om det är tillämpligt för ditt företag. Produktion kan i detta sammanhang omfatta flera olika 

verksamheter, från tillverkning utifrån råvaror till sammansättning av inköpta delar.  

 

6.8.1 a och b 

Ange i din beskrivning om den personal som arbetar inom produktionsområdet är heltidsanställda vid företaget eller tillfällig inhyrd 

personal. Beskriv produktionsplatsen i din anläggning och ange om möjligt var den ligger på en anläggningsplan. Se också 

anmärkningarna i 6.2.3. 

 

6.8.2  

Styrk i tillämpliga fall ditt svar genom hänvisning till den risk- och hotbedömning som avses i fråga 6.1.2 a och b. Uppföljning bör 

styrkas med lämplig undertecknad och daterad dokumentation. 

 

6.8.3  
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Ange alla tekniska hjälpmedel som används för förpackningarnas integritet (t.ex. viktkontroll eller övervakningskamera). Ange också alla 

processer som används för säkring av enskilda förpackningar och hur förpackningarna grupperas, t.ex. på lastpallar. Ge närmare uppgifter 

om när mottagaren (adress/land) blir känd och hur detta kontrolleras.  

 

6.8.4 

Din beskrivning bör innehålla uppgifter om eventuella kontrakt eller servicenivåavtal med den tredje parten. Tullmyndigheten kommer att 

vilja se dessa. 

Detta omfattar också var förpackningarna kan säkras. 

 

Underavsnitt 6.9 – Lastning av varor 

 

6.9.1 a och b samt 6.9.2 a, b och c 

 

Det bör finnas personal som ansvarar för att övervaka lastningen för att förhindra att varor lastas utan övervakning eller lämnas kvar. 

Följande bör ingå i dina rutiner:  

  Att utse personal som ansvarar för att ta emot föraren och lasta varorna.  

  Att det alltid finns utsedd personal. 

  Förfarande när det inte finns någon utsedd personal, t.ex. tillsättning av ersättare.  

  Att lastning endast sker i närvaro av behörig personal. 

  Vägning, räkning, avprickning och märkning av varor. 

  Hantering av avvikelser/oriktigheter. 

  Anbringande av förseglingar och registrering i dokument/bokföring, säkerställande av att förseglingar har använts för berörda 

varor, att de uppfyller fastställda standarder och anbringas enligt rättsliga krav. 

  Registrering av de transportdokument och tullhandlingar som medföljer varorna i din bokföring.  

 Jämförelse av varorna med de åtföljande transportdokumenten och tullhandlingarna.  

 Registrering av att kontroller genomförts och resultatet av kontrollerna. 

 Att informera tullmyndigheterna efter behov om att varorna avgår så att de kan kontrollera transporten. 

 Att informera försäljningsavdelningen och administrationen om att varorna har avgått. 

 Hur (på grundval av vilka handlingar), när och av vem de lastade varorna förs in i lagerredovisningen.  

 Kontroll av varor mot lastförteckningar och säljorder.  

 Registrering av varor som tas ut från lagret, så snart som möjligt efter det att varorna tagits ut. 
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 Bekräftelse av att varorna tagits emot och eventuella oriktigheter från kundernas sida.  

 I förekommande fall exportbevis. 

 

6.9.3  

Detta är endast tillämpligt om dina kunder har kommit överens med dig om särskilda krav, t.ex. att alla varor måste förseglas, packas och 

märkas på ett särskilt sätt på grund av röntgenkrav. Om så är fallet ska personalen informeras om dessa avtal, och dina rutiner bör omfatta 

förvaltnings/övervakningskontroller för att se att personalen följer dessa krav. Dessa rutiner bör ses över och uppdateras regelbundet.  

 

Se också svaret i 6.1.11. 

 

6.9.7  
Handlingar som styrker detta avsnitt bör referera till tillämpligt område i den risk- och hotbedömning som avses i fråga 6.1.2. a och b. 

Oriktigheter kan bl.a. bestå av kundreturer, obehöriga förare och trasiga skydd mot manipulation, etc. 

 

Underavsnitt 6.10 – Säkerhetskrav på affärspartner 

 

För att uppfylla det kriterium som anges i artikel 28.1 d i genomförandeförordningen ska du ha vidtagit åtgärder för att tydligt 

identifiera dina affärspartner och säkerställa, med hjälp av lämpliga avtalsarrangemang eller andra lämpliga åtgärder i enlighet 

med din affärsmodell, att dessa affärspartner säkrar sin del av den internationella leveranskedjan. 

 

Affärspartner kan vara leverantörer (av varor eller tjänster) eller kunder.  

 

6.10.1  
Du ska styrka ditt svar med handlingar. Tullmyndigheten väntar sig att få se alla handlingar du har som stöd för ditt svar. Dessa 

handlingar omfattar bl.a. din förteckning över genomförda kontroller. Dessa bör hållas tillgängliga för inspektion vid besöket. 

 

 

6.10.2 a och b 

Du är i första hand ansvarig för din del av den internationella leveranskedjan, för varor som du har kontroll över och för de anläggningar 

du driver. Säkerheten i den internationella leveranskedjan är emellertid också beroende av säkerheten hos dina affärspartner. Därför ska 

du göra allt som står i din makt för att se till att dina affärspartner uppfyller säkerhetskraven för godkända ekonomiska aktörer.   
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De krav som ställs på dina leverantörer kan exempelvis vara att alla varor ska märkas, förseglas och förpackas på ett visst sätt, omfattas 

av röntgenkontroller osv. och att de följer alla fastställda internationella standarder.  

 

Om sådana krav föreligger bör dina rutiner omfatta följande: 

 Om möjligt, regelbundna besök i leverantörens anläggningar för att kontrollera att kraven följs.  

 Att informera din personal om dessa överenskommelser för kontroll av att kraven är uppfyllda när varorna inkommer. 

 Bestämmelser om att personalen ska rapportera oriktigheter/incidenter. 

 Förvaltningskontroller/övervakningskontroller för att säkerställa att personalen följer dessa krav. 

 Korrigerande åtgärder vidtas till följd av upptäckta brott mot dessa arrangemang. 

 Dessa rutiner ses över och uppdateras regelbundet. 

 

Tullmyndigheten väntar sig att få se alla handlingar du har som stöd för ditt svar. Dessa handlingar omfattar bl.a. din förteckning över 

genomförda kontroller. Dessa bör hållas tillgängliga för inspektion vid besöket. 

 

 

6.10.3  

Du ska styrka ditt svar med handlingar. Tullmyndigheten väntar sig att få se alla handlingar du har som stöd för ditt svar. Dessa 

handlingar omfattar bl.a. din förteckning över genomförda kontroller. Dessa bör hållas tillgängliga för inspektion vid besöket. 

Vi väntar oss att alla sådana brott omnämns i de dokument som avses i 6.1.2 a och b tillsammans med en lämplig revidering och 

ytterligare motåtgärder. 

 

Underavsnitt 6.11 – Personalsäkerhet 

 

För att uppfylla kriterierna i artikel 28.1 e och g i genomförandeförordningen ska du 

a) i den mån nationell lagstiftning medger detta, utföra säkerhetskontroller av personer som kan få anställning som är känslig från 

säkerhetssynpunkt, och utför, med regelbundna intervall och när det motiveras av omständigheterna, bakgrundskontroller av i nuläget 

anställda som har sådana befattningar, 

b) se till att personal med ansvarsområden av betydelse för säkerhetsfrågor regelbundet deltar i program för att öka dess medvetenhet om 

sådana säkerhetsfrågor. 

 

6.11.1 a, b och c 

Din anställningspolitik bör ta hänsyn till dina säkerhetskrav utifrån din riskbedömning. Följande bör ingå i dina rutiner: 
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 Att genomföra bakgrundskontroller av dina nya och befintliga anställda som ska arbeta på eller flytta till befattningar som är 

känsliga i säkerhetshänseende. 

 Att vid tillsättningen begära och inhämta referenser. 

 Att identifiera säkerhetsrelaterade befattningar och utföra nödvändiga kontroller som innefattar såväl avtjänade som ej avtjänade 

domar. 

 Att kräva att personalen underrättar sin chef om förelägganden/borgen, pågående domstolsförfaranden och fällande domar.  

 Att upphäva tillträdet till datorer och kräva återlämnande av passerkort när personal säger upp sig eller avskedas. 

 Att personalen informerar om eventuell annan anställning. 

All uppföljning bör vederbörligen styrkas genom initialer och datum på en lämplig förteckning över genomförda kontroller. 

 

6.11.2 a och b  

Det bör finnas rutiner enligt de dokument som avses i 6.1.2 a och b. Dessa rutiner bör beskriva hur arbetssökande kontrolleras innan de 

erbjuds anställning samt introduktions- och utbildningsprocessen, i vilken företagets säkerhetsanvisningar ska ingå. All ny personal bör 

skriva under på att de förstår vad som gäller. Förfarandena bör också omfatta vilka åtgärder som ska vidtas om befintliga anställda 

överförs till områden som är känsliga ur säkerhetssynpunkt. 

 

6.11.3 a, b, c och d 

All personal bör få lämplig utbildning om säkerhets- och skyddskrav, som information om säkerhetsregler, upptäckt av 

intrång/manipulering och rapportering av incidenter och de risker som är förknippade med internationella leveranskedjor. En enhet eller 

en grupp av personer (intern eller extern) bör ansvara för utbildning av personalen. Utbildningen bör uppdateras om den ändras och all 

utbildningsverksamhet bör dokumenteras. 

Ett lämpligt servicenivåavtal bör tecknas med alla externa leverantörer. Se också 6.12.1. 

 

6.11.4 a och b 

Företaget bör ha fastställt säkerhetskrav för anlitande av tillfällig personal. Följande bör ingå i dina rutiner: 

 Avtal med bemanningsföretag i vilka nivån på de säkerhetskontroller som personalen genomgår före och efter tillsättningen 

specificeras. 

 Användning endast av kända bemanningsföretag som uppfyller kraven. 

 Samma säkerhetsnormer för både tillfällig och fast personal (se anmärkning 6.11.1). 

Du måste göra alla sådana avtal tillgängliga vid besöket. 
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Tullmyndigheten förväntar sig att all tillfällig personal har kontrollerats enligt samma normer som fast personal. Eftersom sådan personal 

oftast tillhandahålls av ett externt bemanningsföretag bör dessa omfattas av servicenivåavtal (se även 6.12), och det bör finnas rutiner för 

att säkerställa att normerna i servicenivåavtalen följs av företaget och dokumenteras i din redovisning. 

 

Underavsnitt 6.12 – Externa tjänster 

 

Enligt artikel 28.1 f i genomförandeförordningen krävs att du har lämpliga säkerhetsrutiner för alla kontrakterade externa 

tjänsteleverantörer. Sådana tjänsteleverantörer kan omfatta områden som transport, säkerhetsvakter, städning och underhåll. 

 

6.12.1 a, b och c 

För frågorna a och b Inför vårt besök bör du ha alla avtal och servicenivåavtal som omfattar identitetskontroller av anställda och annat 

som rör sådana externa tjänster i beredskap. Vid besöket bör du ha en förteckning över alla företagen och ange vilka tjänster de 

tillhandahåller. 

För fråga c – Beskriv hur du övervakar avtalet, hanterar eventuella oriktigheter och ser över rutinerna. Styrk i tillämpliga fall ditt svar 

genom hänvisning till den risk- och hotbedömning som avses i fråga 6.1.2 a och b. Uppföljning bör styrkas med lämplig undertecknad 

och daterad dokumentation. 
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Bilaga 1 

Samtycke till att lämna ut AEO-uppgifter på TAXUD:s webbplats 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Härmed samtycker jag till att informationen i AEO-tillståndet offentliggörs i förteckningen över godkända ekonomiska aktörer.  
 
 
Underskrift…………………………………… 
Befattning……………………… 
(Det ifyllda formuläret bör undertecknas av en styrelseledamot/företagsledare/enskild näringsidkare, men i det här fallet 
rekommenderar vi att samtycke lämnas av en person som är behörig att underteckna.) 
Datum:…………………………………………. 

 

Samtycke till utbyte av uppgifter som finns i tillstånd till status som godkänd ekonomisk aktör, för att säkerställa 

tillämpningen av internationella avtal eller arrangemang med tredjeländer om ömsesidigt erkännande av status som 

godkänd ekonomisk aktör och säkerhetsrelaterade åtgärder 
 

 
 
 
 

Jag ger härmed mitt samtycke till utbyte av uppgifter som finns i tillstånd till status som godkänd ekonomisk aktör, för att 
säkerställa tillämpningen av internationella avtal eller arrangemang med tredjeländer om ömsesidigt erkännande av status som 
godkänd ekonomisk aktör och säkerhetsrelaterade åtgärder. 
 
 
 
 
Underskrift…………………………………… 
Befattning……………………… 
(Det ifyllda formuläret bör undertecknas av en styrelseledamot/företagsledare/enskild näringsidkare, men i det här fallet 
rekommenderar vi att samtycke lämnas av en person som är behörig att underteckna.) 
Datum:…………………………………………. 

 
  

 
 
 
 
 

Var vänlig lämna också följande uppgifter, om du har gett ditt samtycke för ömsesidigt erkännande: 
 
Transkriberat namn:……………………………….. 
Transkriberad gatuadress och nummer:…………………. 
Transkriberat postnummer och ort:…………… 
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Endast latinska tecken bör användas i enlighet med http://www.unicode.org/charts/PDF/U0000.pdf 

 

 

Bilaga 2 

 

 Tabell över vilka kriterier som gäller för olika aktörer i den internationella leveranskedjan 
   

    
Till-

verkare 
Exportör Speditör 

Lager-

havare 
Tullombud 

Frakt-

förare 
Importör 

                  

0 Allmänna uppgifter               

0.1. 
Riktlinjer för godkända 

ekonomiska aktörer          

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

0.2. Delaktiga avdelningar 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

                  

1 Uppgifter om företaget               

1.1. 

Allmänna uppgifter 

(1.1.1 till 1.1.11 

behöver bara fyllas i 

om svaren inte redan 

finns bland de 

obligatoriska 

uppgifterna i AEO-

ansökan) 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

1.1.1. 

Företagets namn och 

adress, datum för 

bildandet och 

företagsform 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

1.1.2. 
Fullständiga uppgifter 

om de största 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-
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aktieägarna samt om 

styrelseledamöter 

och/eller 

företagsledning 

tillstånd tillstånd tillstånd 

1.1.3. 

Namn på den person som 

har hand om den 

sökandes tullfrågor  

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

1.1.4. 

Företagsverksamhet och 

position i den 

internationella 

leveranskedjan  

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

1.1.5. 
Uppgift om 

verksamhetsorter 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

1.1.6. Närstående företag 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

1.1.7. 

Beskrivning av 

företagets interna 

organisation och varje 

avdelnings 

uppgifter/ansvarsområde

n 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

1.1.8. 
Personer som ingår i 

företagsledningen 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

1.1.9. Antal anställda 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

1.1.10a

  

Samtycke 

offentliggörande på 

TAXUD:s webbplats 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

1.1.10b 
Samtycke ömsesidigt 

erkännande 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

    Tillverkare Exportör Speditör 
Lager-

havare 
Tullombud Fraktförare Importör 

1.2. Affärsvolym                
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1.2.1. 
Årsomsättning – vinst 

eller förlust 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

1.2.2. Lagringsanläggningar                                         

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

1.2.3. 
Antal tulldeklarationer 

och värdet av dessa             

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

1.2.4. Tull- och skattebelopp                                           

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

1.2.5. 

Förväntade strukturella 

förändringar i 

företaget               

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

                  

1.3. Tullstatistik               

1.3.1. Ombud för tullfrågor                                  

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

    
AEOC-/AEOS-

tillstånd 
  

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

1.3.2. 
Klassificering av varor 

enligt tulltaxan                     

AEOC-/AEOS-

tillstånd* 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

    

AEOC-/AEOS-

tillstånd   

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

1.3.3. 
Fastställande av 

tullvärde                        

AEOC-/AEOS-

tillstånd* 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd

* 

    

AEOC-/AEOS-

tillstånd 
  

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

1.3.4. Varornas ursprung                                          
AEOC-/AEOS-

tillstånd* 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

    

AEOC-/AEOS-

tillstånd   

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

1.3.5. 
Antidumpningstullar 

eller utjämningstullar             

AEOC-/AEOS-

tillstånd* 
      

AEOC-/AEOS-

tillstånd   

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

                  

2 Tidigare efterlevnad                

2.1. Upptäckta överträdelser AEOC-/AEOS- AEOC- AEOC-/AEOS- AEOC- AEOC-/AEOS- AEOC-/AEOS- AEOC-
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av tull- och 

skattebestämmelserna                        

tillstånd /AEOS-

tillstånd 

tillstånd /AEOS-

tillstånd 

tillstånd tillstånd /AEOS-

tillstånd 

2.2. 

Ansökningar om andra 

tillstånd och 

certifieringar från 

tullmyndigheterna     

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

                  

3 
Sökandens redovisnings- 

och logistiksystem 
              

3.1. Verifieringskedja                

3.1.1. 
Översiktlig beskrivning 

av verifieringskedja                       

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

                  

3.2. 
Redovisnings- och 

logistiksystem  
              

3.2.1. It-utrustning                                             

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

3.2.2. 

Åtskillnad mellan 

unionsvaror och icke-

unionsvaror   

AEOC-

tillstånd  

AEOC-

tillstånd  

AEOC-

tillstånd  

AEOC-

tillstånd  

AEOC-

tillstånd  

AEOC-

tillstånd  

AEOC-

tillstånd  

3.2.3. 

Plats där 

dataverksamheten 

bedrivs                         

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

                  

    
Till-

verkare 
Exportör Speditör 

Lager-

havare 
Tullombud 

Frakt-

förare 
Importör 

3.3. Internkontrollsystem                

3.3.1. 
Interna 

kontrollförfaranden                             

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

3.3.2. 
Revision av interna 

kontrollrutiner                    

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 
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3.3.3. Kontroll av datafiler                              

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

3.4. Varuflöde                

3.4.1. Registreringsförfarande                                    

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

  

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

    

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

3.4.2. Kontroll av lagervolym                                   

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

  

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

    

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

                  

3.5. Tullrutiner                

3.5.1. 
Kontroll av 

tulldeklarationer                    

AEOC-/AEOS-

tillstånd* 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd

* 

AEOC-/AEOS-

tillstånd* 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd

* 

AEOC-/AEOS-

tillstånd* 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd

* 

3.5.2. 
Rapportering av 

oriktigheter                          

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

3.5.3. Handelslicenser                                 
AEOC-/AEOS-

tillstånd* 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd

* 

AEOC-/AEOS-

tillstånd* 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd

* 

AEOC-/AEOS-

tillstånd* 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd

* 

3.5.4. 

Varor som omfattas av import- 
och exportlicenser knutna till 

förbud eller restriktioner 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 
AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

3.5.5 

Varor som omfattas av 
förordningen om dubbla 

användningsområden 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 
AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

         

3.6. 

Förfaranden för backup, 

återhämtning och 

reservrutiner samt 

arkivering  

              

3.6.1. 
Backup och arkivering 

av data                           

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 
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3.6.2. Arkiveringstid                                  

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

3.6.3. Beredskapsplaner                                        

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

                  

3.7. Skydd för datorsystem               

3.7.1. Intrångsskydd                  

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

3.7.2. Behörighetshantering                         

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

3.7.3. Huvudserver                                             

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

                  

3.8. Dokumentationssäkerhet                

3.8.1. 
Skydd mot obehörig 

åtkomst till dokument        

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

3.8.2. 
Incidenter med obehörig 

åtkomst                            

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

3.8.3. 
Behörighet för olika 

personalkategorier            

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

3.8.4. 
Säkerhetskrav på 

utomstående parter        

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

    Tillverkare Exportör Speditör 
Lager-

havare 
Tullombud Fraktförare Importör 
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4 Ekonomisk solvens               

4.1. Insolvensförfarande 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

4.2. Ekonomisk ställning 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

4.3. Nystartat företag 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

4.4. 
Ekonomisk solvens under 

överskådlig framtid 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-/AEOS-

tillstånd 

AEOC-

/AEOS-

tillstånd 

                  

5 

Praktiska normer i 

fråga om kunskaper 

eller 

yrkeskvalifikationer 

       

5.1. 
Praktiska normer i 

fråga om kunskaper 
       

5.1.1. 

Praktisk erfarenhet av 

tullfrågor på minst tre 

år 

AEOC-

tillstånd 

 

 

AEOC-

tillstånd 

AEOC-

tillstånd 

AEOC-

tillstånd 

AEOC-

tillstånd 

AEOC-

tillstånd 

AEOC-

tillstånd 

5.1.2. 

Kvalitetsstandard 

avseende tullfrågor som 

antagits av ett 

europeiskt 

standardiseringsorgan. 

AEOC-

tillstånd 

AEOC-

tillstånd 

AEOC-

tillstånd 

AEOC-

tillstånd 

AEOC-

tillstånd 

AEOC-

tillstånd 

AEOC-

tillstånd 

5.2. Yrkeskvalifikationer        

5.2.1. 

Fullbordat utbildning i 

tullagstiftning som 

motsvarar och är 

relevant för graden av 

AEOC-

tillstånd 

AEOC-

tillstånd 

AEOC-

tillstånd 

AEOC-

tillstånd 

AEOC-

tillstånd 

AEOC-

tillstånd 

AEOC-

tillstånd 
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din medverkan i 

tullrelaterad 

verksamhet 

         

6 
Säkerhets- och 

skyddskrav  
              

6.1. 
Allmänna uppgifter om 

säkerhet och skydd  
              

6.1.1 
Behörig person för säkerhets- 

och skyddsrelaterade frågor 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

6.1.2. 
Bedömning av risker och 

hot                              

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

6.1.3. Säkerhetsrisker                                          
AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

6.1.4. 
Genomförande av 

säkerhetsåtgärder                     

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

6.1.5. 
Harmonisering av 

säkerhetsåtgärder                      

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

6.1.6. Säkerhetsföreskrifter                                   
AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

6.1.7. Säkerhetsincidenter                                      
AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

6.1.8. 

Certifiering i fråga om 

säkerhet av annan 

statlig myndighet eller 

offentligt organ 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

6.1.9. 

Särskilda säkerhets- 

och skyddskrav för 

varorna 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

6.1.10 
Riskbedömning utförd av 

utomstående part                        

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

6.1.11 
Säkerhetskrav från 

utomstående part 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

         

6.2. Byggnadssäkerhet                
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6.2.1. 
Skydd av anläggningens 

yttre gränser 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstån

d 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstån

d 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstån

d 

6.2.2. Tillträdesmöjligheter                                    

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstån

d 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstån

d 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstån

d 

6.2.3. Belysning 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstån

d 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstån

d 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstån

d 

6.2.4. Tillgång till nycklar                                          

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstån

d 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstån

d 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstån

d 

6.2.5. 
Parkering av 

privatfordon                             

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstån

d 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstån

d 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstån

d 

                  

6.3. 
Tillträde till 

anläggningen  
              

6.3.1. Behörighetskontroll                                         

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstån

d 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstån

d 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstån

d 

6.3.2. 
Rutiner vid obehörigt 

tillträde            

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstån

d 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstån

d 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstån

d 

6.3.3. 
Planritningar över 

anläggningarna                                 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstån

d 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstån

d 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstån

d 

6.3.4. 
Företag som finns på 

samma plats                       

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstån

d 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstån

d 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstån

d 

                  

                  

                  

    
Till-

verkare 
Exportör Speditör 

Lager-

havare 
Tullombud 

Frakt-

förare 
Importör 
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6.4. 

Lastenheter (såsom 

containrar och 

transportboxar) 

              

6.4.1. 
Regler för tillträde 

till lastenheter                         

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

6.4.2. 

Åtgärder för att säkra 

lastenheternas 

integritet            

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

6.4.3. 
Användning av 

förseglingar                                           

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

6.4.4. 

Förfaranden för 

inspektion av 

lastenheter                 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

6.4.5. 

Ägare/användare och 

underhåll av 

lastenheter          

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

         

6.5. Logistikprocesser               

6.5.1. Transportmedel                                     
AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

                  

                  

6.6. Inkommande varor                

6.6.1. 
Rutiner för kontroll av 

inkommande gods                

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

6.6.2. 

Säkerhetsåtgärder som 

vidtagits tillsammans 

med leverantörer                    

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

6.6.3. 
Kontroll av 

förseglingar                     

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

6.6.4. 
Enhetlig märkning av 

varor                                

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

6.6.5. Avprickning och vägning                          
AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

6.6.6. Rutiner för mottagning AEOS- AEOS- AEOS- AEOS- AEOS- AEOS- AEOS-
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av varor                      tillstånd tillstånd tillstånd tillstånd tillstånd tillstånd tillstånd 

6.6.7. 
Interna 

kontrollförfaranden                             

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

                  

6.7. Varulager                

6.7.1. Lagerområden                          

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 
AEOS-

tillstånd* 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd

* 

6.7.2. 
Tilldelning av 

lagerplats                        

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 
AEOS-

tillstånd* 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd

* 

6.7.3. 
Interna 

kontrollförfaranden                             

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 
AEOS-

tillstånd* 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd

* 

6.7.4. 
Åtskild lagring av 

olika typer av gods                      

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 
AEOS-

tillstånd* 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd

* 

6.7.5. 
Skydd mot obehörigt 

tillträde                  

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 
AEOS-

tillstånd* 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd

* 

6.7.6. 

Övervakning av lagring 

som lagts ut på 

entreprenad         

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd AEOS-

tillstånd* 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 
AEOS-

tillstånd

* 

                  

6.8. Produktion av varor                

6.8.1. 
Områden som används för 

produktion av varor                         

AEOS-

tillstånd 
            

6.8.2. 

Säkerhetsåtgärder mot 

obehörigt tillträde 

till produktionsområdet     

AEOS-

tillstånd             

6.8.3. Packning av varor                                     

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd

* 

          

6.8.4. 
Packning utlagd på 

entreprenad                                

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd

* 
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Till-

verkare 
Exportör Speditör 

Lager-

havare 
Tullombud 

Frakt-

förare 
Importör 

6.9. Lastning av varor                

6.9.1. Hantering av lastning                                 
AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 
  

6.9.2. 
Försegling av utgående 

varor                              

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 
  

6.9.3. 
Säkerhetskrav som 

kunder ställer                       

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

6.9.4. 
Övervakning av lastning 

av varor                        

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

6.9.5. Avprickning och vägning                         
AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

6.9.6. 
Rutiner för lastning av 

varor                      

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

6.9.7. Kontrollåtgärder                                      
AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

                  

6.10. 
Säkerhetskrav på 

affärspartner 
              

6.10.1. 

Kontroll av 

affärspartnernas 

identitet                      

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

6.10.2. 
Säkerhetskrav på 

affärspartner  

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

6.10.3. 
Brott mot 

säkerhetsarrangemang                        

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

                  

6.11. Personalsäkerhet               

6.11.1 
Säkerhetskrav i 

anställningspolicyn 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

6.11.2 
Säkerhetskontroller av 

anställda                           

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

6.11.3 
Säkerhets- och 

skyddsutbildning                           

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 
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6.11.4 

Säkerhetskrav för 

eventuell inhyrd 

personal   

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

                  

6.12. Externa tjänster               

6.12.1 
Utläggning av tjänster 

på entreprenad                               

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

AEOS-

tillstånd 

         
* I tillämpliga fall 
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Hot, risker och möjliga lösningar 

 
Detta dokument innehåller en förteckning över de viktigaste riskerna i samband med AEO-tillståndet och övervakningsprocessen samt en 

förteckning över möjliga lösningar för att hålla dessa risker under kontroll. Möjliga lösningar som föreslås för en indikator kan tillämpas på mer 

än ett identifierat riskområde. Förslaget till förteckning är varken uttömmande eller slutgiltigt och de möjliga lösningarna kommer att variera från 

fall till fall. De kommer att påverkas av och måste stå proportion till aktörens storlek, typ av varor, typ av automatiserat system och grad av 

modernisering hos aktören. 

 

Egenbedömningsformuläret fylls i av de ekonomiska aktörerna i början av ansökningsprocessen. Syftet är att ge en ögonblicksbild av aktörernas 

verksamhet och förfaranden och deras relevans för AEO-tillståndet. Dokumentet ”Hot, risker och möjliga lösningar” riktar sig till både 

tullmyndigheter och ekonomiska aktörer. Syftet med dokumentet är att underlätta kontrollen och granskningen av att AEO-kriterierna är 

uppfyllda genom att jämföra uppgifterna i egenbedömningsformuläret med riskområden som identifierats och möjliga lösningar för att hantera 

dem.  

 

 

1. Tidigare efterlevnad (avsnitt 2 i egenbedömningsformuläret) 

Kriterium: Vederbörligen styrkta uppgifter om den sökandes tidigare efterlevnad av tullmyndighetens krav (artikel 39 a i unionens tullkodex och 

artikel 24 i genomförandeförordningen) 

 

Indikator Riskbeskrivning Möjliga lösningar Referenser  

Efterlevnad av 

tullreglerna 

Bristande efterlevnad i fråga om 

– att fylla i tulldeklarationer, 

t.ex. genom felaktig 

klassificering, värdering, 

ursprungsangivelse,  

– att använda tullförfaranden, 

– skatteregler,   

– att vidta åtgärder i samband 

med förbud och restriktioner, 

handelspolitik,  

Aktören har en aktiv policy för efterlevnad, dvs. aktören har infört och 

tillämpar interna regler för efterlevnad.  

Skriftliga driftsinstruktioner är att föredra när det gäller ansvar för att 

kontrollera att transaktioner är korrekta, fullständiga och görs i rätt tid samt för 

att informera tullmyndigheterna om oriktigheter/fel och även om misstanke om 

brottslig verksamhet.  

Förfaranden för att utreda och rapportera upptäckta fel samt för att granska och 

förbättra processer. 

Den person i företaget som är behörig/ansvarig bör identifieras tydligt och ett 

system för att hantera semester och annan frånvaro bör införas.  

SAQ – 2.1  
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– att föra in varor i 

gemenskapens tullområde. 

Tidigare bristande efterlevnad 

ökar risken för att framtida 

regler och förordningar kommer 

att ignoreras/överträdas. 

Otillräcklig kännedom om 

överträdelser av 

tullmyndighetens krav. 

Interna åtgärder för efterlevnad, användning av revisionsresurser för att 

pröva/försäkra sig om att förfaranden tillämpas korrekt. 

Interna instruktioner och utbildningsprogram för att se till att personalen är 

medveten om tullreglerna. 

 

2.  Den sökandes redovisnings- och logistiksystem (avsnitt 3 i egenbedömningsformuläret) 

Kriterium: Ett tillfredsställande system för affärsbokföring och, i tillämpliga fall, transportbokföring, vilket möjliggör lämpliga tullkontroller 

(artikel 39 b i unionens tullkodex och artikel 25 i genomförandeförordningen) 

  

2.1. Redovisningssystem (delavsnitt 3.2 i egenbedömningsformuläret)  

Indikator Riskbeskrivning Möjliga lösningar Referenser  

Datormiljö  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrerat 

redovisnings-

system 

Risken för att ett 

redovisningssystem inte följer 

de allmänt vedertagna 

redovisningsprinciper som 

tillämpas i medlemsstaten.  

Felaktig och/eller ofullständig 

bokföring av transaktioner i 

redovisningssystemet. 

Bristande avstämning mellan 

lager och redovisning. 

Bristande uppdelning av 

uppgifter mellan funktioner. 

Bristande fysiskt eller 

elektroniskt tillträde till 

tullbokföring och, i lämpliga 

fall, transportbokföring. 

Uppdelningen av uppgifter mellan funktioner bör undersökas i nära samband 

med sökandens storlek. Ett mikroföretag som t.ex. utför vägtransporter med ett 

litet antal dagliga operationer: packning, hantering, lastning/lossning av varor 

kan tilldelas lastbilsföraren. En eller flera andra personer bör dock ansvara för 

att ta emot varorna, registrera dem i det administrativa systemet och betala/ta 

emot fakturor. 

Införa ett varningssystem som upptäcker misstänkta transaktioner.  

 

Utveckla ett gränssnitt genom tullklarerings- och redovisningsprogram för att 

undvika skrivfel.  

 

Införa ett affärssystem (ERP).  

 

Utveckla utbildning och ta fram instruktioner för att använda programmet. 

 

Tillåta dubbelkontroll av information. 

SAQ – 3.2 

ISO 9001:2015, 

avsnitt 6 
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Bristande möjlighet att 

genomföra revision. 

Företagets redovisningssystem 

är uppbyggt på ett sätt som gör 

det svårt att genomföra en 

revision. 

Komplexa förvaltningssystem 

erbjuder möjligheter att dölja 

olagliga transaktioner. 

Inga historiska data tillgängliga. 

 

 

2.2. Verifieringskedja (delavsnitt 3.1 i egenbedömningsformuläret)  

 

Indikator Riskbeskrivning Möjliga lösningar Referenser  

Verifierings-

kedja 

Avsaknad av en 

tillfredsställande 

verifieringskedja försvårar en 

effektiv revisionsbaserad 

tullkontroll. 

Bristande kontroll över 

systemets säkerhet och tillträde. 

Samråd med tullmyndigheterna innan nya tullredovisningssystem införs för att 

se till att de är förenliga med tullreglerna.  

Testa och garantera att det finns en verifieringskedja under förhandsrevisionen. 

SAQ 3.1 

ISO 9001:2015, 

avsnitt 6 

 

2.3.  Logistiksystem som skiljer mellan unionsvaror och icke-unionsvaror  

Indikator Riskbeskrivning Möjliga lösningar Referenser  

Blandade 

unions- och 

icke-

unionsvaror 

Avsaknad av logistiksystem 

som skiljer mellan unionsvaror 

och icke-unionsvaror. 

Utbyte av icke-unionsvaror 

Interna kontrollförfaranden 

 

Integritetskontroller av registrerade uppgifter för att kontrollera att registrerade 

uppgifter är korrekta. 

SAQ 3.2.2 

 

2.4. Internt kontrollsystem (delavsnitt 3.3 i egenbedömningsformuläret)  

Indikator Riskbeskrivning Möjliga lösningar Referenser  

Interna Sökanden har otillräcklig Utnämning av en kvalitetsansvarig person som har ansvar för företagets SAQ 3.3 



Bilaga 2 

till TAXUD/B2/047/2011 – REV6 

 199 

kontrollförfaranden kontroll över 

affärsprocesserna. 

Obefintliga/svaga interna 

kontrollförfaranden skapar 

möjligheter till bedrägeri, 

otillåten eller olaglig 

verksamhet. 

Felaktig och/eller ofullständig 

bokföring av transaktioner i 

redovisningssystemet. 

Felaktig och/eller ofullständig 

information i tulldeklarationer 

eller andra uppgifter till 

tullmyndigheten. 

 

förfaranden och interna kontroller. 

Se till att varje avdelningschef är helt medveten om interna kontroller i sin 

egen avdelning. 

Registrera datumen för interna kontroller eller revisioner och åtgärda upptäckta 

brister genom korrigerande åtgärder. 

Meddela tullmyndigheterna om bedrägeri, otillåten eller olaglig verksamhet 

upptäcks. 

Göra relevanta interna kontrollförfaranden tillgängliga för berörd personal.  

Skapa en mapp/fil där varje varutyp länkas till sin egen tillhörande 

tullinformation (tulltaxenummer, tullsatser, ursprung och tullförfarande) 

beroende på den berörda volymen av varor. 

Ge en eller flera personer ansvar för att hantera och uppdatera tillämpliga 

tullregler (inventering av regler): dvs. uppdatera uppgifter i affärssystem 

(ERP), avvecklings- eller redovisningsprogram. 

Informera och utbilda personalen om felaktigheter och hur de kan förebyggas. 

Ha förfaranden för att registrera och korrigera fel och transaktioner. 

ISO 9001:2015, 

avsnitten 5, 6, 7 

och 8  

 

2.5.  Varuflöde (delavsnitt 3.4 i egenbedömningsformuläret) 

Indikator Riskbeskrivning Möjliga lösningar Referenser  

Allmänt Bristande kontroll över 

lageromsättningen skapar 

möjligheter att lägga in farligt 

och/eller terroristrelaterat gods 

på lagret eller ta ut varor utan 

vederbörlig registrering. 

Information om relevant personal och inlämning av deklaration som planerat. 

Redovisning av lageromsättning. 

Regelbundna lageravstämningar. 

System för att utreda lageravvikelser. 

Förmåga att göra åtskillnad i datorsystemet mellan varor som är klarerade och 

som fortfarande omfattas av tullar och skatter. 

SAQ – 3.4 

ISO 9001:2015, 

avsnitt 6 

Inkommande 

varuflöde 

 

Bristande avstämning mellan 

beställda varor, mottagna varor 

och bokföringsposter. 

Redovisning av inkommande varor.  

Avstämning mellan inköpsorder och mottagna varor. 

System för att returnera/avvisa varor, redovisa och rapportera under- eller 

överleverans och upptäcka samt korrigera felaktiga inmatningar i 

lagerredovisningen.  

Formalisera importförfarandena. 

Göra regelbundna inventeringar. 
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Göra stickprovsbaserad konsekvenskontroll mellan införsel/utförsel av varor. 

Säkra förvaringsutrymmen (särskilt skalskydd, särskilda åtkomstrutiner) för att 

förhindra utbyte av varor. 

Lagring Bristande kontroll över 

lageromsättningen. 

Tydlig anvisning av lagerområden. 

Regelbundna inventeringsförfaranden. 

Säkra lagerområden för att skydda mot utbyte av varor. 

SAQ – 3.4 

ISO 9001:2015, 

avsnitt 6 

Produktion Bristande kontroll över de lager 

som används i 

tillverkningsprocessen. 

Övervaka och styra kontrollen över avkastningsgraden. 

Kontroller av variationer, avfall, biprodukter och förluster.  

Säkra lagerområden för att motverka utbyte av varor. 

SAQ – 3.4 

ISO 9001:2015, 

avsnitt 6 

Utgående 

varuflöde 

Leverans från 

lager samt 

transport och 

överföring av 

varor 

 

Bristande avstämning mellan 

lagerredovisning och 

bokföringsposter. 

 

Personer har utnämnts för att attestera/övervaka försäljnings-

/frisläppandeprocessen. 

Formalisera exportförfarandena. 

Kontroller före frisläppande för att jämföra frisläppandeordern med de varor 

som ska lastas.  

System för att hantera underleveranser och variationer. 

Standardförfaranden för att hantera returnerade varor – inspektion och 

redovisning. 

Kontrollera frisläppande av deklarationen vid tullförfaranden som har 

ekonomisk inverkan.  

SAQ – 3.4 

ISO 9001:2015, 

avsnitten 6 och 7 

 

 

2.6.   Tullrutiner (delavsnitt 3.5 i egenbedömningsformuläret) 

Indikator Riskbeskrivning Möjliga lösningar Referenser  

Allmänt Felaktig användning av rutiner. 

Ofullständiga och felaktiga 

tulldeklarationer och 

ofullständig och felaktig 

information om andra 

tullrelaterade verksamheter. 

 

Användning av oriktiga eller 

inaktuella stående uppgifter, 

Införa formella förfaranden för att hantera/följa varje tullverksamhet och 

formalisera specifika klienter (klassificering av varor, ursprung, värde osv.). 

Syftet med dessa förfaranden är att säkerställa kontinuerlig verksamhet hos 

tullavdelningen även när den utsedda personalen är frånvarande. 

Använda bindande klassificeringsbesked som fastställer tullar och importskatter 

och tillämpliga förordningar (sanitära, tekniska, handelspolitiska åtgärder osv.). 

Använda bindande ursprungsbesked, som innehåller administrationens råd om 

ursprunget för den produkt som du vill importera eller exportera, särskilt när de 

olika produktionsstadierna har ägt rum i olika länder, huruvida det går att få 

SAQ – 3.5 

ISO 9001:2015, 

avsnitt 6 
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t.ex. artikelnummer eller 

tulltaxenummer.  

– Felaktig klassificering av 

varor. 

– Felaktigt tulltaxenummer. 

– Felaktigt tullvärde. 

 

Bristande rutiner för att 

informera tullmyndigheterna 

om identifierade oriktigheter i 

enlighet med tullreglerna.  

 

Det bindande 

klassificeringsbeskedet (BKB) 

är nu också bindande för 

innehavaren av beskedet. 

Tulldeklarationen måste 

innehålla en hänvisning till det 

bindande 

klassificeringsbeskedet (artikel 

33 i unionens tullkodex). 

förmånsbehandling inom ramen för en konvention eller internationellt avtal. 

Inrätta formella förfaranden för att fastställa och deklarera tullvärde 

(värderingsmetod, beräkning, fält i deklarationen som ska fyllas i och dokument 

som ska tas fram). 

Införa förfaranden för att anmäla alla oriktigheter till tullmyndigheterna. 

 

Representation 

genom tredje 

parter 

Bristande kontroll. Rutiner bör införas för att kontrollera tredje parters arbete (t.ex. 

tulldeklarationer) och upptäcka representanters oriktigheter eller överträdelser. 

Det räcker inte med att helt förlita sig på tjänster som läggs ut på 

underleverantörer. 

Kontrollera kompetensens hos den representant som används. 

Om ansvaret för att fylla i tulldeklarationer läggs ut på underleverantör bör det 

finnas särskilda bestämmelser i avtalet om kontroll av tulluppgifter, krävs ett 

särskilt förfarande för att överföra de uppgifter som deklaranten behöver för att 

fastställa tulltaxan (t.ex. varornas tekniska specifikationer, prover osv.). 

Om en godkänd exportör vill lägga ut export av varor externt, kan ett tullombud 

anlitas och få tillstånd att agera som bemyndigad företrädare, förutsatt att 
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ombudet kan styrka varornas ursprung. 

Införa formella förfaranden för intern kontroll för att kontrollera att de 

tulluppgifter som används är korrekta. 

Licenser för 

import och/eller 

export med 

anknytning till 

handelspolitiska 

åtgärder eller 

handel med 

jordbruks-

produkter 

Felaktig användning av varor. Standardförfaranden för att registrera licenser. 

Regelbundna interna kontroller av licenser med avseende på giltighet och 

registrering. 

Uppdelning av ansvar mellan registrering och intern kontroll. 

Normer för att rapportera oriktigheter. 

Förfaranden för att se till att varor används i enlighet med licensen.  

 

 

 

2.7  Andra krav än skattemässiga (delavsnitt 3.5.4 i egenbedömningsformuläret) 

Indikator Riskbeskrivning Möjliga lösningar Referenser 

Andra än 

skattemässiga 

aspekter 

Felaktig användning av varor 

som omfattas av förbud eller 

restriktioner eller 

handelspolitiska åtgärder.   

Förfaranden för hantering av varor med andra aspekter än skattemässiga. 

Lämpliga rutiner och förfaranden bör införas 

för att skilja mellan varor som omfattas av andra krav än skattemässiga och 

andra varor, 

för att kontrollera om transaktionerna genomförs i enlighet med gällande 

lagstiftning rörande andra aspekter än skattemässiga, 

för att hantera varor som omfattas av förbud eller restriktioner eller 

handelspolitiska åtgärder, inklusive varor som kan ha dubbla 

användningsområden, 

för att hantera licenser enligt de enskilda kraven. 

– Utbildning i medvetenhet för anställda som hanterar varor som omfattas av 

andra aspekter än skattemässiga. 

SAQ – 3.5.4 

 

 

2.8  Förfaranden för säkerhetskopiering, återhämtning och reservrutiner samt arkivering (delavsnitt 3.6 i egenbedömningsformuläret) 

Indikator Riskbeskrivning Möjliga lösningar Referenser  

Krav på Det är svårt att genomföra en Presentation av ett ISO 27001-certifikat visar hög it-säkerhetsstandard. ISO 9001:2015, 
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register-

hållning och 

arkivering 

revision på grund av förlust av 

information eller dålig 

arkivering. 

Bristande 

säkerhetskopieringsrutiner. 

Bristande förfaranden för att 

arkivera den sökandes 

redovisning och information. 

Avsiktlig förstörelse eller 

förlust av relevant information. 

Förfaranden för säkerhetskopiering, återhämtning och dataskydd mot skada eller 

förlust. 

Beredskapsplaner för att täcka avbrott eller systemfel. 

Förfaranden för att testa säkerhetskopiering och återhämtning. 

Spara tullarkiv och kommersiella handlingar i säkra anläggningar. 

Ha ett klassificeringssystem. 

Tillämpa lagstadgade arkiveringsperioder. 

 

Säkerhetskopiering bör göras dagligen, antingen stegvis eller fullständigt. 

Fullständiga säkerhetskopieringar bör göras minst en gång i veckan. Minst tre av 

de senast på varandra följande säkerhetskopieringarna bör alltid finnas 

tillgängliga. Säkerhetskopiering bör företrädesvis göras på distans genom en 

elektroniskt säker metod på en lagringsanläggning som ligger på ett avstånd av 

minst 300 meter. Krypteringsnyckeln bör också säkerhetskopieras och lagras på 

en annan plats än lagringsanläggningen.     

 

avsnitt 6 

ISO 27001:2013 

ISO-standarder för 

it-säkerhet 

 

 

2.9 Informationssäkerhet – skydd för datorsystem (delavsnitt 3.7 i egenbedömningsformuläret)  

Indikator Riskbeskrivning Möjliga lösningar Referenser  

Allmänt 

 

 

Obehörigt tillträde till och/eller 

intrång i den ekonomiska 

aktörens datorsystem och/eller 

program. 

Personalen bör ha tillgång till en policy, förfaranden och normer för it-säkerhet. 

Presentation av ett ISO 27001-certifikat visar hög it-säkerhetsstandard. 

Informationssäkerhetspolicy. 

Person ansvarig för informationssäkerheten. 

– Göra en bedömning av informationssäkerheten eller identifiera problem i 

samband med it-risker. 

Förfaranden för att bevilja åtkomsträttigheter för behöriga personer. 

Åtkomsträttigheterna ska återkallas omedelbart vid ändrad tjänst eller när 

anställningen upphör.  

– Åtkomst till data baserat på behov av kännedom.  

Använda krypteringsprogram när det är lämpligt. 

Brandväggar. 

SAQ – 3.7 

ISO 27001:2013 
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Virusskydd. 

Lösenordsskydd på alla persondatorer och eventuellt också för viktiga program. 

Om anställda lämnar sin arbetsplats ska datorn alltid säkras med nyckelord. 

Lösenord bör bestå av minst åtta tecken, med en blandning av minst två stora 

och små bokstäver, siffror och andra tecken. Ju längre lösenordet är, desto 

starkare är det. Användarnamn och lösenord bör aldrig delas med andra.  

Testa mot obehörig åtkomst. 

Ge enbart behörig personal tillträde till serverrum. 

Gör testintrång regelbundet. Intrångstester ska dokumenteras. 

Införa förfaranden för att hantera incidenter. 

 

Allmänt 

 

Avsiktlig förstörelse eller 

förlust av relevant information. 

Beredskapsplan för förlust av uppgifter. 

Säkerhetskopieringsrutiner för avbrott/systemfel. 

Förfaranden för att ta bort åtkomsträttigheter. 

Förfaranden för att begränsa användningen av privata konsumentprodukter som 

USB-minnen, cd-skivor, dvd-skivor och annan personlig elektronisk 

kringutrustning.  

Begränsa användningen av internet till enbart webbplatser som är lämpliga för 

affärsverksamhet.  

 

ISO 28001:2007, 

avsnitt A 3 

ISO 27001:2013 

 

 

2.10  Informationssäkerhet – dokumentationssäkerhet (delavsnitt 3.8 i egenbedömningsformuläret)  

Indikator Riskbeskrivning Möjliga lösningar Referenser  

Allmänt Missbruk av den ekonomiska 

aktörens informationssystem 

kan äventyra leveranskedjan. 

 

Avsiktlig förstörelse eller 

förlust av relevant information. 

Presentation av ett ISO 27001-certifikat visar hög it-säkerhetsstandard. 

Förfaranden för godkänd åtkomst till handlingar. 

Arkivering och säker lagring av handlingar. 

Förfaranden för att hantera incidenter och vidta åtgärder. 

Registrering och säkerhetskopiering av dokument, inbegripet skanning.  

Beredskapsplan för att hantera förluster. 

Möjlighet att använda krypteringsprogram vid behov. 

Handelsagenter ska vara medvetna om säkerhetsåtgärder vid resor (aldrig titta 

på känsliga handlingar under transport). 

SAQ – 3.8 

ISO 28001:2007, 

avsnitt A 4 

ISO 27001:2013 
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Inrätta åtkomstnivåer för strategisk information efter olika personalkategorier. 

Säker hantering av utrangerade datorer. 

Arrangemang med affärspartner för att skydda/använda dokumentation. 

Säkerhets- 

och 

skyddskrav 

som ställs på 

andra 

Missbruk av den ekonomiska 

aktörens informationssystem 

kan äventyra leveranskedjan. 

Avsiktlig förstörelse eller 

förlust av relevant information. 

Krav på uppgiftsskydd ingår i avtal. 

Förfaranden för att kontrollera och revidera kraven i avtal. 

 

 

 

3.  Ekonomisk solvens (avsnitt 4 i egenbedömningsformuläret) 

Kriterium: Erkänd ekonomisk solvens (artikel 39 c i unionens tullkodex och artikel 26 i genomförandeförordningen) 

 

3.1.  Erkänd solvens 

Indikator Riskbeskrivning Möjliga lösningar Referenser 

Insolvens/underlåtenhet 

att uppfylla finansiella 

åtaganden. 

Finansiell sårbarhet som kan 

leda till bristande 

efterlevnad i framtiden. 

Undersök den sökandes årsredovisningar och finansiella transaktioner för att 

analysera sökandens förmåga att betala sina skulder. I de flesta fall kan den 

sökandes bank redogöra för den sökandes ekonomiska solvens.  

Interna övervakningsförfaranden för att förhindra finansiella hot. 

 

 

 

 

4.  Säkerhets- och skyddskrav (avsnitt 6 i egenbedömningsformuläret) 

Kriterium: Lämpliga säkerhets- och skyddsnormer (artikel 39 e i unionens tullkodex och artikel 28 i genomförandeförordningen)  

 

4.1 Säkerhetsbedömning som genomförs av den ekonomiska aktören (egenbedömning) 

 

Indikator Riskbeskrivning Möjliga lösningar Referenser  

Egenbedömning Bristande medvetenhet om 

säkerhets- och skyddskraven 

i alla berörda avdelningar i 

Egen bedömning av risk och hot utförs, granskas/uppdateras regelbundet och 

dokumenteras. 

Noggrann identifiering av säkerhets- och skyddsrisker till följd av företagets 

SAQ – 6.1.2 

ISO 28001:2007, 

avsnitt A.4 
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företaget. verksamheter. 

Bedöma riskerna i samband med säkerhet och skydd (i procent sannolikhet 

eller risknivå liten/medelstor/stor). 

Se till att alla relevanta risker täcks av förebyggande och/eller korrigerande 

åtgärder. 

ISPS-koden 

Bilaga 6-B 

”Checklista för 

kända avsändare” 

kriterier för 

flygfraktssäkerhet 

för 

säkerhetsgodkänd 

speditör/känd 

avsändare 

Säkerhetshantering 

och intern 

organisation  

Otillräcklig samordning i 

säkerhets- och skyddsfrågor 

inom sökandens företag. 

Utse ansvarig person med tillräckliga befogenheter för att samordna och 

genomföra lämpliga säkerhetsåtgärder i samtliga berörda avdelningar inom 

företaget. 

Införa säkerhetspolicy med formella förfaranden för att hantera/följa varje 

logistikverksamhet ur säkerhets- och skyddssynpunkt.  

– Införa förfaranden för att garantera säkerhet och skydd för varor under 

semester eller annan typ av frånvaro för den utsedda personalen. 

 

SAQ – 6.1.4 

ISO 28001:2007, 

avsnitt A.3 

ISO 9001:2015, 

avsnitt 5 

ISPS-koden 

 

Interna 

kontrollförfaranden  

Otillräcklig kontroll i den 

sökandes företag av 

säkerhets- och skyddsfrågor 

Införa interna kontrollförfaranden för säkerhets- och 

skyddsförfaranden/frågor. 

 

Förfaranden för att registrera och utreda säkerhetsincidenter, bl.a. genom att 

ompröva risk- och hotbedömningen och vidta åtgärder när så är lämpligt. 

SAQ – 6.1.7 

ISO 28001:2007, 

avsnitt A.3, A.4 

ISPS-koden 

 

Interna 

kontrollförfaranden 

Otillräcklig kontroll i den 

sökandes företag av 

säkerhets- och skyddsfrågor 

Registreringen kan göras i en fil som t.ex. innehåller uppgifter om datum, 

observerad avvikelse, namn på den person som upptäckt avvikelsen, 

motåtgärd, den ansvarige personens underskrift. 

Ge företagets anställda tillgång till registret över säkerhets- och 

skyddsincidenter. 

 

ISO 28001:2007, 

avsnitt A.3, A.4 

ISPS-koden 

 

Säkerhets- och 

skyddskrav som 

särskilt gäller varor 

Manipulering av varor Införa ett varuspårningssystem.  

Särskilda förpacknings- och lagringskrav för farliga varor.  

 

ISPS-koden 
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4.2. Tillträde till anläggningen (delavsnitt 6.3 i egenbedömningsformuläret) 

Indikator Riskbeskrivning Möjliga lösningar Referenser 

Rutiner för 

tillträdeskontroll av 

inkommande 

fordon, personer 

och varor 

Obehörigt tillträde eller 

införsel av fordon, personer 

eller varor till anläggningen 

och/eller i närheten av last- 

och transportområdet. 

Antalet fordon med tillträde till anläggningarna bör vara så begränsat som 

möjligt.  

Personalparkeringen bör därför helst ligga utanför säkerhetsavgränsningen.  

Dessutom kan man om möjligt se till att lastbilar väntar i ett separat område 

utanför säkerhetsområdet före och efter lastning. Endast incheckade lastbilar 

ges tillträde till lastningsområdet på begäran, under den tid det tar att lasta 

fordonet. 

Det är rimligt att använda id-brickor. Brickorna bör ha foton. Om brickorna 

inte har foton, bör de åtminstone ha uppgifter om aktörens namn eller vilka 

anläggningar de är giltiga för (risk för missbruk om de tappas bort). 

Användningen av brickor måste övervakas av en ansvarig person. Besökare 

bör få tillfälliga id-brickor och inte få röra sig utan sällskap inom området. 

Uppgifter om alla inkommande besökare/förare, ankomst-/avfärdstidpunkt 

och ledsagare bör registreras och lagras i lämplig form (t.ex. loggbok, it-

system) och förtecknas. 

Brickor får inte användas två gånger i rad, för att undvika att brickan lämnas 

över till en följeslagare. 

Tillträdeskontroll med koder: rutiner för att byta kod regelbundet. 

Brickor och koder bör endast vara giltiga under den anställdes arbetstider. 

Standardiserade förfaranden för att återlämna alla tillträdesbefogenheter. 

Besökare bör bli mötta och övervakas av företaget för att förhindra eventuell 

otillåten verksamhet. 

Identifieringsbrickor för besökare måste bäras synligt. 

Tala med okända personer. 

Företagskläder så att det går att känna igen okända personer. 

Vid tillfälligt arbete (t.ex. underhåll) ska det finnas en förteckning över 

godkända anställda från underleverantören. 

SAQ – 6.3 

ISO 28001:2007, 

avsnitt A.3 

ISPS-koden 

Standardförfaranden 

vid intrång 

Inga åtgärder när intrång 

upptäcks. 

Införa förfaranden för fall av intrång eller obehörigt tillträde.  

Utföra intrångstester och registrera testresultaten och vid behov vidta 

ISO 28001:2007, 

avsnitt A.3 
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korrigerande åtgärder.  

Använda incidentrapporter eller annan lämplig metod för att registrera 

incidenter och vidtagna åtgärder. 

Vidta avhjälpande åtgärder till följd av incidenter i samband med obehörigt 

tillträde. 

ISPS-koden 

 

 

4.3.  Fysisk säkerhet (delavsnitt 6.2 i egenbedömningsformuläret) 

Indikator Riskbeskrivning Möjliga lösningar Referenser  

Anläggning

ens yttre 

gränser 

Otillräckligt skydd mot intrång 

i anläggningen.  

När så är lämpligt finns en säker yttre inhägnad, med regelbundna inspektioner 

för att kontrollera integritet och skador samt med planerat underhåll och 

planerade reparationer. 

När så är lämpligt kontrollerade områden endast för behörig personal som har 

skrivits in och kontrollerats på tillfredsställande sätt.  

Säkerhetspersonalen utför oregelbundna patruller. 

 

SAQ – 6.2 

ISO 28001:2007, 

avsnitt A.3 

ISPS-koden 

Grindar och 

portar 

Förekomst av obevakade 

grindar eller portar. 

Alla grindar eller portar som används bör vara säkrade genom lämpliga 

åtgärder, dvs. övervakningskameror och/eller system för tillträdeskontroll 

(belysning, bommar osv.). 

Övervakningskameror är bara användbara om inspelningarna går att utvärdera 

och kan leda till reaktioner i realtid. 

När så är lämpligt införa förfaranden för att garantera skyddet för ingångar.  

ISO 28001:2007, 

avsnitt A.3 

ISPS-koden 

Låsanordnin

gar 

Otillräckliga låsanordningar på 

externa eller interna dörrar, 

fönster, grindar och stängsel.  

Instruktion/förfarande för användning av nycklar har införts och gjorts 

tillgängligt för den berörda personalen. 

Endast behörig personal har tillgång till nycklar för låsta byggnader, platser, 

rum, säkra områden, arkivskåp, kassaskåp, fordon, maskiner och flygfrakt. 

Göra regelbundna inventeringar av lås och nycklar. 

Registrera försök till obehörig åtkomst och kontrollera denna information 

regelbundet. 

Fönster och dörrar bör vara låsta när ingen arbetar i det berörda 

rummet/kontoret. 

 

SAQ – 6.2.4 

ISO 28001:2007, 

avsnitt A.3 
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Belysning Otillräcklig belysning vid 

externa eller interna dörrar, 

fönster, grindar, stängsel och 

parkeringsplatser. 

Tillräcklig belysning inomhus och utomhus. 

När så är lämpligt använda reservgeneratorer eller alternativa energikällor för 

att se till att belysningen alltid fungerar, även vid lokala elavbrott.  

Det ska finnas planer för att underhålla och reparera utrustning. 

 

SAQ – 6.2.4 

 

Förfaranden 

för tillgång 

till nycklar 

Inga lämpliga förfaranden för 

tillgång till nycklar. 

Obehörig tillgång till nycklar. 

Ett kontrollförfarande för tillgång till nycklar bör införas. 

Nycklar bör endast lämnas ut efter registrering och lämnas tillbaka omedelbart 

efter användning. Det måste även registreras att nyckeln lämnas tillbaka. 

ISO 28001:2007, 

avsnitt A.3.3 

 

Interna 

åtgärder för 

fysisk 

säkerhet 

Obehörigt tillträde till 

anläggningens inre delar. 

Införa en process för att särskilja mellan de olika personalkategorierna i 

anläggningen (dvs. jackor, brickor). 

Tillträdet ska kontrolleras och anpassas efter den anställdes tjänst. 

 

ISO 28001:2007, 

avsnitt A.3, A.4 

ISPS-koden 

Parkering av 

privatfordon 

Inga tillfredsställande 

förfaranden för parkering av 

privata fordon. 

Otillräckligt skydd mot intrång 

i anläggningen. 

Antalet fordon med tillträde till anläggningarna bör vara så begränsat som 

möjligt.  

Särskilt angivna parkeringsområden för besökare och personal ligger långt ifrån 

alla lasthanterings- eller lagringsområden. 

Identifiering av risker för och hot om obehörigt tillträde för privata fordon till 

skyddade områden. 

Fastställda regler/förfaranden för tillträde för privata fordon i den sökandes 

anläggningar. 

Om det inte finns separata parkeringsplatser för besökare och anställda bör 

besökares bilar ha ett identifieringsmärke.  

 

Underhåll 

av yttre 

gränser och 

byggnader 

Bristande skydd av 

anläggningarna mot externa 

intrång till följd av bristande 

underhåll. 

Regelbundet underhåll av anläggningens yttre gränser och byggnader varje 

gång en avvikelse upptäcks. 

ISO 28001:2007, 

avsnitt A.3 

 

 

4.4.  Lastenheter (delavsnitt 6.4 i egenbedömningsformuläret) 

Indikator Riskbeskrivning Möjliga lösningar Referenser  

Rutiner för tillträde 

till lastenheter 

Inga lämpliga förfaranden 

för tillgång till lastenheter. 

Obehörigt tillträde till 

Identifiering av risker för och hot om obehörigt tillträde till 

transportområden, lastningsplatser och lastområden. 

Införa förfaranden för tillträde till transportområden, lastningsplatser och 

SAQ – 6.4.1 

ISO 28001:2007, 

avsnitt A.3 
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lastenheter.  lastområden. 

Lastenheter placeras i ett säkert område (t.ex. ett instängslat område, ett 

område med kameraövervakning, eller med övervakning av 

säkerhetspersonal) eller andra åtgärder vidtas för att säkerställa lastenhetens 

integritet. 

Tillträde till det område där lastenheterna finns är begränsat till behöriga 

personer. 

– Delad planering mellan transportavdelningen och varumottagningen. 

ISPS-koden 

Rutiner för att 

skydda 

lastenheternas 

integritet 

Manipulering av lastenheter  Förfaranden för att övervaka och kontrollera lastenheters integritet. 

Förfaranden för att registrera, utreda och vidta avhjälpande åtgärder när 

intrång eller manipulering har upptäckts.  

Övervakning med övervakningskameror när så är lämpligt. 

SAQ -6.4.2 

ISO 28001:2007, 

avsnitt A.3.3 

ISPS-koden 

Användning av 

förseglingar 

Manipulering av lastenheter Använda containerförseglingar som är förenliga med ISO/PAS 17712 eller 

annat lämpligt system för att garantera lastens integritet under transport.  

Förseglingar lagras på en säker plats. 

Register förs över förseglingar (även använda förseglingar). 

Regelbunden avstämning mellan register och förseglingar.  

– När så är tillämpligt komma överens med affärspartner om kontroll av 

förseglingar (integritet och antal) vid ankomst. 

SAQ – 6.4.3 

ISO/PAS 17712 

Förfaranden för att 

inspektera 

lastenhetens 

struktur, inklusive 

ägande av 

lastenheter 

Dolda utrymmen i 

lastenheterna kan användas 

för smuggling. 

 

Ofullständig kontroll över 

lastenheterna. 

 

Förfaranden för att granska lastenhetens integritet före lastning.  

När så är lämpligt använda sjupunktsinspektionsprocessen (främre vägg, 

vänster sida, höger sida, golv, innertak/yttertak, innerdörrar/ytterdörrar, 

utsida/underrede före lastning).  

Andra former av inspektioner beroende på typen av lastenhet. 

 

SAQ – 6.4.4,  

SAQ – 6.4.5 

ISO 28001:2007, 

avsnitt A.3 

 

Underhåll av 

lastenheter 

 

Manipulering av lastenheter Regelbundet program för rutinunderhåll. 

Om underhållet utförs av en tredje part, förfaranden för att granska 

lastenhetens integritet efter det.  

SAQ – 6.4.5 

ISO 28001:2007, 

avsnitt A.3 

 

Standardförfaranden 

vid intrång i eller 

Inga åtgärder när intrång 

eller manipulering upptäcks. 

Lämpliga rutiner för åtgärder som ska vidtas vid upptäckt av intrång eller 

manipulering. 

ISO 28001:2007, 

avsnitt A.3 
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manipulering av 

lastenheter 

 

 

4.5  Logistikprocesser (delavsnitt 6.5 i egenbedömningsformuläret) 

Indikator Riskbeskrivning Möjliga lösningar Referenser  

Transportmedel 

för införsel 

till/utförsel ur 

gemenskapens 

tullområde 

Bristande kontroll över 

transporten av varor. 

Använda spårningsteknik som kan visa ovanliga uppehåll eller förseningar som 

kan ha påverkat varornas säkerhet. 

Särskilda förfaranden för att välja fraktförare/speditörer. 

– Komma överens med affärspartner om att kontrollera förseglingar (integritet 

och antal) när varorna anländer till deras anläggningar. 

SAQ – 6.5 

 

 

 

4.6  Inkommande varor (delavsnitt 6.6 i egenbedömningsformuläret) 

Indikator Riskbeskrivning Möjliga lösningar Referenser  

Rutiner för 

kontroll av 

inkommand

e transporter 

Införsel, utbyte eller förlust av 

mottagna varor 

 

Okontrollerade inkommande 

varor som kan innebära en 

säkerhets- eller skyddsrisk. 

Ha ett schema för förväntade ankomster. 

Förfaranden för att hantera oväntade ankomster. 

Utföra konsekvenskontroller mellan inkommande varor och inmatningar i 

logistiksystemet. 

Förfaranden för att testa transportmedlets integritet. 

 

SAQ – 6.6.1 

ISO 9001:2015, 

avsnitt 6.2.2 

ISO 28001:2007, 

avsnitt A.3 

Rutiner för 

kontroll av 

säkerhetskra

v som ställs 

på andra 

Bristande kontroll över 

mottagning av varor som kan 

innebära en säkerhets- eller 

skyddsrisk. 

Införsel, utbyte eller förlust av 

mottagna varor 

 

Förfaranden för att se till att anställda är medvetna om säkerhetskraven. 

Lednings-/övervakningskontroller för att se till att säkerhetskraven uppfylls. 

SAQ – 6.6.2 

ISO 28001:2007, 

avsnitt A.3 

Kontroll vid 

mottagande 

av varor 

Bristande kontroll över 

mottagning av varor som kan 

innebära en säkerhets- eller 

skyddsrisk. 

Införsel, utbyte eller förlust av 

Personal utses för att ta emot föraren vid ankomsten och övervaka lossningen 

av varorna. 

Använda förhandsinformation om ankomsten. 

Förfaranden för att se till att den utsedda personalen är närvarande hela tiden 

och att varorna inte lämnas obevakade. 

SAQ – 6.6.3 

ISO 28001:2007, 

avsnitt A.3 
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mottagna varor Göra konsekvenskontroller mellan inkommande varor och 

transportdokumenten. 

Ha lämpliga system och förfaranden för att kontrollera åkarens deklaration och 

identifiering, vid transport av säkrad flygfrakt/flygpost från en känd avsändare. 

 

Försegling 

av 

inkommand

e varor 

Bristande kontroll över 

mottagning av varor som kan 

innebära en säkerhets- eller 

skyddsrisk. 

Införsel, utbyte eller förlust av 

mottagna varor 

Förfaranden för att kontrollera förseglingarnas integritet och att förseglingens 

nummer stämmer överens med numret i dokumenten. 

 

Utse behörig person. 

SAQ – 6.6.3 

ISO 28001:2007, 

avsnitt A.3 

ISO/PAS 17712 

Administrati

va och 

fysiska 

förfaranden 

för 

mottagandet 

av varor 

Bristande kontroll över 

mottagning av varor som kan 

innebära en säkerhets- eller 

skyddsrisk. 

Införsel, utbyte eller förlust av 

mottagna varor  

Kontroller för att jämföra varorna med åtföljande transport- och tulldokument, 

plocklistor och inköpsorder.  

Fullständighetskontroller genom vägning, räkning och kontrollräkning samt 

kontroller av enhetlig märkning av varor. 

Uppdatera lagerregister så snart som möjligt vid ankomst.  

Placera varor som innehåller någon avvikelse i ett särskilt och säkert område 

och införa en metod för att hantera dessa varor.  

SAQ – 6.6.4, 6.6.5, 

6.6.6 

ISO 9001:2015, 

avsnitt 7 

Interna 

kontrollförf

aranden  

Inga åtgärder när avvikelser 

eller oriktigheter upptäcks. 

Förfaranden för att registrera och undersöka oriktigheter som ofullständiga 

leveranser, förstörd utrustning för att förhindra manipulering, samt granska 

förfaranden och vidta avhjälpande åtgärder. 

SAQ – 6.6.7 

 

 

4.7  Lagring av varor (delavsnitt 6.7 i egenbedömningsformuläret) 

Indikator Riskbeskrivning Möjliga lösningar Referenser 

Tilldelning av 

lagringsplats 

Otillräckligt skydd mot 

intrång på lagerområdet. 

Förfaranden som styr tillträdet till området för varulagring. 

Ett område eller områden utses för varulagring med ett övervakningssystem 

med övervakningskameror eller andra lämpliga kontroller. 

 

 

SAQ – 6.7.1 och 

6.7.2 

 

Varor som ska 

lagras utomhus 

Manipulering av varorna Tillfredsställande belysning måste användas och vid behov även 

kameraövervakning.  

Varornas integritet måste kontrolleras och dokumenteras före lastning. 
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Visa om möjligt varornas destination så sent som möjligt (notera t.ex. 

destinationen med streckkoder i stället för klartext). 

Interna 

kontrollförfaranden 

Inga förfaranden för att 

garantera säkerhet och skydd 

för lagrade varor. 

Inga åtgärder när avvikelser 

eller oriktigheter upptäcks. 

Förfaranden för regelbunden lagerinventering och registrering samt utredning 

av oriktigheter/avvikelser inbegripet översyn av förfaranden och vidtagande 

av avhjälpande åtgärder. 

Instruktioner om anmälan av varor och om hur och på vilket sätt 

inkommande varor ska kontrolleras.  

SAQ – 6.7.3 

ISO 9001:2015, 

avsnitt 2 

Åtskild lagring av 

olika varor 

Obehörigt utbyte och/eller 

manipulering av varorna. 

Placering av varor registreras i lagerredovisningen.  

Om så är lämpligt ska olika varor – t.ex. varor som omfattas av restriktioner 

eller förbud, unionsvaror/icke-unionsvaror, farliga varor, varor med högt 

värde, utomeuropeiska/inhemska varor, flygfrakt, lagras separat.  

 

SAQ – 6.7.4 

Certifikat från 

TAPA 

(Technology 

Asset Protection 

Association) 

Ytterligare 

säkerhets- och 

skyddsåtgärder 

mot tillträde till 

varor 

Obehörigt tillträde till 

varorna. 

Behörigt tillträde till lagringsområdet endast för utsedd personal.  

Besökare och tredje parter bör få tillfälliga id-brickor och inte få röra sig utan 

sällskap inom området. 

Uppgifter om alla inkommande besökare/tredje parter, ankomst-

/avfärdstidpunkt och ledsagare bör registreras och lagras i lämplig form (t.ex. 

loggbok, it-system). 

– Om aktören har ett eget lagerområde i en annan aktörs anläggning bör detta 

område säkras genom regelbunden kommunikation mellan de berörda 

aktörerna och genom besök och kontroller på plats av den godkända 

ekonomiska aktören. 

SAQ – 6.7.5 

ISO 28001:2007, 

avsnitt A.3 

ISPS-koden 

4.8  Produktion av varor (delavsnitt 6.8 i egenbedömningsformuläret) 

Indikator Riskbeskrivning Möjliga lösningar Referenser  

Tilldelning av 

produktionsplacering 

Ytterligare 

säkerhets- och 

skyddsåtgärder mot 

tillträde till varor 

Inga förfaranden för att 

garantera säkerhet och 

skydd för tillverkade varor. 

 

Obehörigt tillträde till 

varorna.  

Ett område avsätts för produktion av varor med lämpliga tillträdeskontroller. 

Behörigt tillträde till produktionsområdet endast för utsedd personal. 

Besökare och tredje parter ska bära väl synliga västar och får inte röra sig 

utan sällskap inom området. 

Förfaranden för att garantera säkerhet och skydd för produktionsprocesser. 

SAQ – 6.8.2 

 

ISO 28001:2007, 

avsnitt A.3 
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Interna 

kontrollförfaranden 

Inga förfaranden för att 

garantera säkerhet och 

skydd för tillverkade varor. 

Manipulering av varorna. 

Säkerhetsprocesser och säkerhetsförfaranden bör fastställas för att trygga 

integriteten i produktionsprocessen, t.ex. behörigt tillträde endast för utsedda 

personer, övervakning av produktionsprocessen genom system och/eller 

personal. 

ISO 28001:2007, 

avsnitt A.3 

Packning av varor Bristande kontroll över 

förpackningen av 

produkterna. 

Införsel, utbyte eller förlust 

av tillverkade varor. 

När så är möjligt bör produkterna förpackas på ett sådant sätt att det är lätt att 

upptäcka manipulering. Ett exempel kan vara att man använder specialtejp 

med varumärken på. Tejpen ska i så fall övervakas. En annan lösning är att 

använda tejp som inte går att avlägsna utan att lämna rester efter sig. 

Det går också att använda tekniska hjälpmedel för att garantera 

förpackningens integritet, t.ex. genom kameraövervakning och viktkontroll. 

Visa om möjligt varornas destination så sent som möjligt (notera t.ex. 

destinationen med streckkoder i stället för klartext). 

SAQ – 6.8.3 

 

Kvalitetsinspektion Bristande kontroll över 

flöde av varor.  

Införsel, utbyte eller förlust 

av tillverkade varor. 

Utföra slumpmässiga säkerhets- och skyddskontroller av producerade varor 

vid varje produktionssteg. 

 

 

4.9  Lastning av varor (delavsnitt 6.9 i egenbedömningsformuläret) 

Indikator Riskbeskrivning Möjliga lösningar Referenser 

Rutiner för 

kontroll av 

utgående 

transporter 

Bristande kontroll över 

leverans av varor som kan 

innebära en säkerhets- eller 

skyddsrisk. 

Kontrollera de lastade varorna (konsekvenskontroll/räkning/vägning/lastnings- 

och försäljningsorder mot informationen från logistikavdelningen). Kontrollera 

att logistiksystemet innehåller 

förfaranden för mottagande av transportmedel, 

sträng tillträdeskontroll för lastningsområdet. 

SAQ – 6.9.1 

ISO 28001:2007, 

avsnitt A.3 

Rutiner för 

kontroll av 

säkerhetskra

v som ställs 

av andra 

Brott mot överenskomna 

säkerhetsarrangemang som kan 

leda till leverans av farliga 

eller osäkra varor. Leverans av 

varor som inte registrerats i ett 

logistiksystem och över vilka 

kontroll saknas. 

Förfaranden för att se till att anställda är medvetna om kundens säkerhetskrav. 

Lednings-/övervakningskontroller för att se till att säkerhetskraven uppfylls.  

SAQ – 6.9.3 

ISO 28001:2007, 

avsnitt A.3 
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Övervaknin

g av 

varulastning 

Bristande övervakning över 

lastning av varor som kan 

innebära en säkerhets- eller 

skyddsrisk. 

Fullständighetskontroller genom vägning, räkning och kontrollräkning samt 

enhetlig märkning av varor. 

Förfaranden för att anmäla förare före ankomst. 

Personal utses för att ta emot föraren och övervaka lossningen av varorna. 

Förare har ingen oövervakad tillgång till lastningsområdet. 

Förfaranden för att se till att den utsedda personalen är närvarande hela tiden 

och att varorna inte lämnas obevakade. 

Utnämning av en eller flera ansvariga personer för att utföra kontroller av 

rutiner. 

SAQ – 6.9.4 

ISO 28001:2007, 

avsnitt A.3 

Försegling 

av utgående 

varor 

Om varor avsänds utan att vara 

förseglade kan detta leda till 

införsel, utbyte eller förlust av 

varor som det är svårt att 

upptäcka.   

Förfaranden för att övervaka, applicera, kontrollera och registrera förseglingar. 

Utse behörig person. 

Använda containerförseglingar som är förenliga med ISO/PAS 17712. 

SAQ – 6.9.2 

ISO 28001:2007, 

avsnitt A.3 

ISO/PAS 

11712:116 

ISO PAS 17712 

 

 

Administrati

va 

förfaranden 

vid lastning 

av varor 

Leverans av varor som inte 

registrerats i ett logistiksystem 

och över vilka kontroll saknas 

och som därmed innebär en 

säkerhets- eller skyddsrisk. 

Kontroller för att jämföra varorna med åtföljande transport- och tulldokument, 

lastnings-/plocklistor och inköpsorder. 

Uppdatera lagerregister så snart som möjligt vid avsändning.    

 

SAQ – 6.9.5 och 

6.9.6 

 

Interna 

kontrollförf

aranden 

Inga åtgärder när avvikelser 

eller oriktigheter upptäcks. 

Förfaranden för att registrera och undersöka oriktigheter som ofullständiga 

leveranser, förstörd utrustning för att förhindra manipulering, kundreturer, samt 

översyn av förfaranden och vidtagande av avhjälpande åtgärder. 

SAQ – 6.9.7 

ISO 28001:2007, 

avsnitt A.3 

 

 

4.10 Säkerhetskrav på affärspartner (delavsnitt 6.10 i egenbedömningsformuläret) 

Indikator Riskbeskrivning Möjliga lösningar Referens 
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Identifiering 

av 

affärspartner 

Ingen mekanism för att tydligt 

identifiera affärspartnerna. 

Förfaranden för att identifiera reguljära affärspartner och okända 

klienter/kunder.   

Förfaranden för att välja och hantera affärspartner om transporten utförs av en 

tredje part. 

Införa ett förfarande för att välja underleverantörer utifrån en förteckning över 

reguljära och irreguljära affärspartner. 

Underleverantörer kan väljas på grundval av urvalskriterier eller till och med 

på en företagsspecifik certifiering (som kan inrättas på grundval av ett 

frågeformulär för certifiering). 

 

 

Säkerhetskrav 

som ställs på 

andra 

Brott mot överenskomna 

säkerhetsarrangemang kan 

leda till att farliga eller osäkra 

varor tas emot eller levereras.  

Bakgrundskontroller används för att välja reguljära affärspartner, t.ex. genom 

att använda internet eller kreditvärderingsinstitut. 

Säkerhetskrav (t.ex. att alla varor ska vara märkta, förseglade, förpackade, 

märkta på ett visst sätt, röntgade) är inskrivna i avtal med reguljära 

affärspartner. 

Krav på att avtal inte ska läggas ut på ytterligare underentreprenad till okända 

tredje parter, framför allt i fråga om transport av säkrad flygfrakt/flygpost.   

Slutsatser från experter/externa revisorer som inte avser reguljära affärspartner, 

om efterlevnad av säkerhetskraven. 

Bevis på att affärspartner har relevanta ackrediteringar/certifikat för att visa att 

de uppfyller internationella säkerhetsnormer. 

Förfaranden för att utföra ytterligare säkerhetskontroller av transaktioner med 

okända eller affärspartner eller sådana man inte regelbundet handlar med. 

Rapportering och utredning av alla säkerhetsincidenter som berör affärspartner 

och registrering av avhjälpande åtgärder som vidtagits. 

 

SAQ – 6.10 

ISO 28001:2007, 

avsnitt A.3 

 

4.11 Personalsäkerhet (delavsnitt 6.11 i egenbedömningsformuläret) 

Indikator Riskbeskrivning Möjliga lösningar Referenser 

Riktlinjer för 

rekrytering 

även för tillfällig 

Infiltration av personal som 

kan utgöra en säkerhetsrisk. 

Bakgrundskontroller av arbetssökande, t.ex. tidigare anställningar och 

referenser. 

Ytterligare kontroller av nya eller befintliga anställda som förflyttas till 

SAQ – 6.11.2, 

SAQ – 6.11.4 
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personal tjänster som är känsliga ur säkerhetshänseende, t.ex. poliskontroll av ej 

avtjänade domar. 

Krav på att anställda ska informera om andra anställningar, 

förelägganden/borgen, pågående domstolsförfaranden och fällande domar. 

Regelbundna bakgrundskontroller/nya utredningar av befintlig personal. 

Avlägsnande av datoråtkomst, återlämning av passerkort, nycklar och/eller 

bricka när personal avslutar sin anställning. 

Kontroller av tillfällig personal ska följa samma normer som för 

tillsvidareanställda. 

Avtal med bemanningsföretag ska innehålla uppgifter om kraven på utförda 

säkerhetskontroller.  

Förfaranden för att se till att bemanningsföretag uppfyller dessa krav.  

ISO 

28001:2007, 

avsnitt A.3 

Personalens 

säkerhetsnivå och 

säkerhetsmedvetande 

Bristande kännedom om 

säkerhetsförfaranden för 

olika processer 

(inkommande varor, 

lastning, lossning osv.) som 

leder till att farliga eller 

osäkra varor 

godtas/lastas/lossas. 

Personalens medvetenhet om säkerhetsåtgärder/säkerhetsarrangemang om 

olika processer (inkommande varor, lastning, lossning osv.). 

Upprätta ett register för att redovisa säkerhets- och skyddsavvikelser och 

diskutera detta med personalen regelbundet. 

Förfaranden för att anställda ska kunna identifiera och rapportera misstänkta 

incidenter. 

Broschyrer om säkerhets- och skyddsfrågor kan placeras ut i vissa områden 

och sättas upp på en anslagstavla. 

Visa säkerhets- och skyddsreglerna i relevanta områden (lastning/lossning 

osv.). Skyltarna måste vara synliga både internt (i anläggningarna) och externt 

(platser anvisade för förarna, tillfälligt anställda, olika partner). 

ISO 

28001:2007, 

avsnitt A.3 

Säkerhets- och 

skyddsutbildning 

Bristande mekanismer för 

att utbilda personal i 

säkerhets- och skyddskrav 

och därmed bristande 

medvetenhet om 

säkerhetskraven.  

Personer ansvariga för att identifiera utbildningsbehov, säkerställa leverans 

och bevara utbildningsregister. 

Utbilda anställda i att upptäcka potentiella interna hot mot säkerheten, 

upptäcka intrång/manipulering och förebygga obehörigt tillträde till säkra 

anläggningar, varor, fordon, automatiserade system, förseglingar och register. 

Utföra tester med ”osäkra” varor eller tillfällen. 

Säkerhets- och skyddsutbildning kan ingå i industrisäkerhetsutbildning för att 

nå alla anställda. 

Säkerhets- och skyddsutbildningar måste dokumenteras och uppdateras 

SAQ – 6.11.3 

 

ISO 

28001:2007, 

avsnitt A.3 
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regelbundet utifrån händelser som har inträffat i företaget (t.ex. varje år). 

Ny personal bör få intensiv utbildning på grund av deras bristande kunskap 

och medvetenhet. 

 

4.12 Externa tjänster (delavsnitt 6.12 i egenbedömningsformuläret) 

Indikator Riskbeskrivning Möjliga lösningar Referenser 

Externa 

tjänster 

används för 

olika 

områden, dvs. 

förpackning 

av produkter, 

säkerhet osv.  

Infiltration av personal som 

kan utgöra en säkerhetsrisk. 

 

Bristande kontroll över flöde 

av varor. 

Säkerhetskrav, t.ex. identitetskontroller av anställda, kontroll av begränsat 

tillträde har skrivits in i avtal. 

Övervaka att kraven efterlevs. 

Använda andra brickor för extern personal. 

Begränsad eller kontrollerad åtkomst till datorsystem. 

Övervaka externa tjänster när så är lämpligt.  

Inrätta säkerhetsarrangemang och/eller revisionsförfaranden för att garantera 

varornas integritet. 

Vid tillfälligt arbete (t.ex. underhåll) ska det finnas en förteckning över godkända 

anställda från underleverantören. 

SAQ 6.12 

ISO 28001:2007, 

avsnitt A.3 
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Säkerhetsdeklaration
1
 

för godkända ekonomiska aktörer 

AEO 

 

 
 

Namn (företag)       

Gatuadress       

Ort       

Land       

Postnummer       

Tfn       

E-post        

 
Jag intygar att 
 

 varor som produceras, lagras, vidarebefordras eller transporteras enligt order från godkända ekonomiska aktörer 

(AEO), som levereras till godkända ekonomiska aktörer eller hämtas för leverans från godkända ekonomiska 

aktörer 

o produceras, lagras, bearbetas och lastas i säkra verksamhetsanläggningar och säkra lastnings- och 

transportområden 

o skyddas mot obehörig åtkomst under produktion, lagring, beredning, lastning och transport 

 tillförlitlig personal anställs för produktion, lagring, beredning, lastning och transport av dessa varor 

 affärspartner som agerar för min räkning är informerade om att även de måste garantera säkerheten i 

leveranskedjan enligt vad som anges ovan.  

 

 

Namn på behörig person
2

       Företagsstämpel 
(när sådan krävs) 

Befattning       

Underskrift       

Datum för utfärdandet       

 

 

Denna deklaration utfärdades till 

 

Namn (företag)       

Gatuadress       

Ort       

Land       

Postnummer       

 

                                                 
1
 Texten bör ändras efter behov för att ta hänsyn till parternas olika affärsmodeller och roller i den internationella 

leveranskedjan. 

 
2
 Behörig person som är införd i handelsregistret. 
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Exempel på uppgifter som ska delas med tullmyndigheterna  

 

 

 

Enligt artikel 23.2 i unionens tullkodex ska ”innehavaren av AEO-tillståndet utan dröjsmål 

underrätta tullmyndigheterna om alla händelser som inträffat efter det att beslutet fattats och 

som kan inverka på beslutets upprätthållande eller innehåll.”   

 

Syftet med det här dokumentet är att hjälpa godkända ekonomiska aktörer att identifiera några 

av de situationer som kan påverka både innehållet i AEO-tillståndet och/eller de kriterier som 

aktörerna måste uppfylla enligt artikel 39 i unionens tullkodex. 

 

Denna bilaga är inte en heltäckande checklista utan ett vägledande verktyg för att 

hjälpa aktörerna i deras kontakter med tullmyndigheterna för att hantera sina AEO-

tillstånd  
 

Om den ekonomiska aktören anser att ett sakförhållande som inte anges i förteckningen nedan 

kan inverka på dess AEO-tillstånd, måste tullmyndigheten underrättas om detta. Att de 

behöriga tullmyndigheterna informeras befriar inte heller den ekonomiska aktören från andra 

rapporteringsskyldigheter.  

 

Omfattningen av den information som ska anmälas till tullmyndigheterna beror på vilken typ 

av AEO-tillstånd som innehas: AEOC- eller AEOS-tillstånd. 

 

Innehavare av AEOC-tillstånd behöver inte uppfylla de krav som anges i artikel 39 e i 

unionens tullkodex och i artikel 28 i genomförandeförordningen, medan innehavare av 

AEOS-tillstånd inte berörs av kraven i artikel 39 d i unionens tullkodex och artikel 27 i 

genomförandeförordningen.  

 

 

 

Exempel på uppgifter som ska överföras till tullmyndigheterna 

 

 

Allmänna uppgifter 

Alla förändringar som gäller 

 företagets namn, 

 rättslig ställning, 

 sammanslagning eller uppdelning, 

 etableringsort, 

 postadress (om den inte är samma som etableringsadressen),  

 postadress för kommunikation om avtal om ömsesidigt erkännande (om den inte är samma 

som etableringsadressen), 

 kontaktperson, 

 försäljning eller nedläggning av verksamhet, 
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 ekonomisk verksamhetssektor och/eller roll i leveranskedjan. 

 

 

Efterlevnad (artikel 39 a i unionens tullkodex + artikel 24 i genomförandeförordningen)  

 

– Varje allvarlig eller upprepad överträdelse av tullagstiftning, skatteregler eller allvarligt brott 

som rör den ekonomiska verksamheten (t.ex. att vara dömd för bedrägeri, muta, korruption), som 

utförs av  

 den sökande, 

 de personer som leder det företag som lämnar ansökan eller som utövar kontroll över dess 

ledning, 

 den anställde som har hand om den sökandes tullfrågor. 

 

 

– Förändringar i företagets ledning eller struktur, t.ex. ny ägare, ny person som ansvarar för den 

sökande eller utövar kontroll över dess ledning eller ny personal som ha hand om tullfrågor.  

 

– Eventuella pågående straffrättsliga förfaranden som rör en överträdelse av tullagstiftningen, 

skattereglerna eller brott som rör den ekonomiska verksamheten. 

  

  

Tillfredsställande system för affärsbokföring  

och transportbokföring (artikel 39 b unionens tullkodex + artikel 25 i 

genomförandeförordningen) 

 

– Ändringar eller uppdateringar av berör redovisnings- eller logistiksystemen. 

– Fel i redovisningssystemet (t.ex. förlust av bokföringsuppgifter, bristande spårbarhet osv.). 

– Redovisningen har inte certifierats av en extern revisor. 

 

– Förlust av bokföring. 

– Fel i dubbelkontrollerade revisioner. 

 

– Förlust eller förstörelse av bokföringsarkiv, kommersiella arkiv och transportarkiv. 

 

– Förlust eller förstörelse av elektronisk backup av bokföring, kommersiella uppgifter och 

transportuppgifter. 

 

– Oförmåga att skilja mellan unionsvaror och icke-unionsvaror, t.ex. på grund av att den 

programvara som används har kraschat. 

 

– Oförmåga att hantera interna kontroller. 

– Upptäckt av en stor oriktighet under en intern kontroll. 

– Korrigerande åtgärder för att avhjälpa stora oriktigheter som har upptäckts. 
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– Ny process för att handla med en produkt som kräver licenser och tillstånd i enlighet med 

handelspolitiska åtgärder eller som avser handel med jordbruksprodukter. 

 

– Ny förvaringsplats för arkiv.  

 

– Användning av fel råvarukod. 

– Användning av fel tullvärde. 

– Bearbetning av varor i tillfällig lagring av misstag. 

– Varje problem i tillfällig lagring eller tullagring som är relaterat till tullverksamhet.  

– Bearbetning av varor i transiteringsförfarande av misstag. 

– Ackumulering av misstag i arbetet upptäcks. 

– Förbud eller restriktioner respekteras inte. 

 

– Intrång upptäckt i it-system. 

– Stor störning i it-säkerhetsåtgärder. 

– Större funktionsfel i it-systemet. 

 

 

– Ny process för att handla med produkter som omfattas av förbud eller restriktioner.  

 

 

Ekonomisk solvens (artikel 39 c unionens tullkodex + artikel 26 i 

genomförandeförordningen) 

 

– Den ekonomiska aktören omfattas av insolvensförfaranden.  

 

– Betalningshändelser i fråga om tullar eller andra avgifter och skatteregler i samband med import 

eller export av varor. 

 

– Varje negativ förändring i den finansiella ställningen, inbegripet negativa nettotillgångar som 

inte går att återvinna. 

– Förlust av viktiga klienter. 

– Förlust av viktiga marknader. 

– Förlust av kommersiell franchising, koncessioner, marknadsförings- och/eller 

råvaruhandelslicenser. 

– Negativa rapporter/revisionsresultat från extern revisor i årliga ekonomiska revisioner. 
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Praktiska normer i fråga om kunskaper eller  

yrkeskvalifikationer (artikel 39 d unionens tullkodex + artikel 27 i 

genomförandeförordningen) 

 

– Eventuella förändringar i fråga om den person som ansvarar för tullfrågor.  

 

– Förlust/förvärv av en kvalitetsstandard avseende tullfrågor som antagits av ett europeiskt 

standardiseringsorgan. 

 

– Om det utses en ny anställd med ansvar för tullfrågor ska bevis överlämnas på att denne har 

relevant utbildning i tullfrågor.  

 

 

Säkerhets- och skyddsnormer (artikel 39 e i unionens tullkodex + artikel 28 i 

genomförandeförordningen) 

 

– Förvärv av nya lokaler/nya byggnader/flytt. 

 

– Ny säkerhetsplan. Ny process eller nya säkerhetsåtgärder för åtkomst till kontor, 

avsändningsområden, lastningsplatser och lastzoner. 

–Varje allvarlig säkerhetsincident (t.ex. intrång av obehöriga personer, inbrott osv.) och 

korrigerande åtgärder som har vidtagits för att hantera detta. 

 

– Information om ett säkerhetsproblem i samband med tillämpningen av interna processer (t.ex. 

sjupunktsinspektion som visar falskt golv/falsk botten, ovanliga reparationer osv.). 

– Allvarlig incident under varutransport. 

 

 

– Svårigheter att säkra affärspartner. 

– Upptäckt av bedrägeri eller felbehandling/olämpligt uppträdande från affärspartners sida. 

 

– Information från bakgrundskontroller av den anställda som inverkar negativt på säkerheten och 

skyddet.  

– Svårigheter med att säkra externa tjänsteleverantörer.  

 

– Svårigheter med att genomföra ett program för ökat säkerhetsmedvetande som har planerats och 

presenterats för tullmyndigheten vid en tidigare granskning. 

 

– Ändringar i fråga om kontaktpersonen för säkerhets- och skyddsfrågor, t.ex. ny kontaktperson, 

namnändringar osv.  
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Relaterade ämnen 

 

– Vilka ändringar kan påverka uppfyllandet av flera kriterier? 
 

Vissa förändringar kan påverka uppfyllandet av flera kriterier i tillståndet eller tillstånden.  

I så fall rekommenderas starkt att den godkända ekonomiska aktören informerar den behöriga 

tullmyndigheten i god tid i förväg om situationen och undersöker vilka lösningar som är bäst 

för att hantera den.  

 

– Vilken information kan påverka villkoren för att ansökan ursprungligen godkändes? 

 

Ibland kommer en godkänd ekonomisk aktör att ändra sin ekonomiska verksamhet efter att ha 

blivit godkänd, t.ex. genom att upphöra med den verksamhet som berör tullfrågor eller genom 

att upphöra med verksamhet som hänger ihop med den internationella leveranskedjan (t.ex. 

när den godkända ekonomiska aktören uteslutande bedriver verksamhet på nationell/europeisk 

nivå).   

 

De godkända ekonomiska aktörerna väntas informera sin utfärdande tullmyndighet om den 

här typen av ändringar för att hitta den lämpligaste lösningen för att hantera varje enskild 

situation.  

 

– Hur kan en godkänd ekonomisk aktör övervaka sitt godkännande internt för att vara 

säker på att inte missa någon viktig upplysning som måste meddelas?  

 

Den godkända ekonomiska aktörens kontaktperson kommer att spela en viktig roll i 

övervakningen av att aktören fortlöpande uppfyller AEO-kravet inom företaget. Beroende på 

företagets storlek kan man organisera sig på olika sätt för att säkerställa en relevant 

övervakning av AEO-tillståndet (t.ex. regelbundna möten, regelbundna uppdateringar av 

förfaranden inom de berörda avdelningarna i företaget, användning av ett elektroniskt 

dokumenthanteringssystem osv.).  

 

– Vem ska underrättas om dessa ändringar? 
 

Varje behörig tullmyndighet får avgöra vilka förfaranden som är bäst att följa (lokal 

kontaktpunkt, regional kontaktpunkt, nationell kontaktpunkt), beroende på myndighetens 

storlek och organisation. 

Det rekommenderas starkt att de behöriga tullmyndigheterna utser en kontaktpunkt i 

tullmyndigheten som ska underrättas om alla upplysningar från aktörerna.  

 

Vad gäller när AEO-tillståndet omfattar anläggningar i mer än en medlemsstat?  

 

– Hur ska informationen överlämnas till de behöriga tullmyndigheterna 
 

De behöriga tullmyndigheterna bör fastställa vilka metoder för att översända upplysningarna 

som de godtar och informera den godkända ekonomiska aktören om den kontaktpunkt som 

har utsetts i förvaltningen. De behöriga tullmyndigheterna kan rekommendera de bästa 

metoderna för att meddela dessa ändringar (t.ex. e-post, formella skrivelser eller en mall).  
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– Ändringarnas inverkan på den utfärdande tullmyndighetens övervakning av 

godkännandet: 
 

– Den utfärdande tullmyndigheten ska utgå från de upplysningar som den godkända 

ekonomiska aktören lämnar och fastställa om det behöver vidtas några särskilda åtgärder, t.ex. 

i form av en övervakningsrevision eller en omprövningsrevision. 

– Den utfärdande tullmyndigheten kan också komma fram till att det inte behövs några 

ytterligare åtgärder, om förändringarna kan anses som mindre. 

 


