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Användarguide för ePIC för tullen
Vad är en RIN?
En RIN är en unik identifierare som är relaterad till alla exporter som hanteras inom ePICsystemet. En RIN är en tiosiffrig alfanumerisk identifierare. Giltighetsperioden för en RIN kan
vara upp till ett kalenderår och alla RIN går ut den 31 december under exportåret. Om
exportören önskar exportera ett och samma ämne till samma importland under följande år
krävs en ny RIN.
Under giltighetsperioden för RIN så kan en exportör exportera relevant ämne/blandning/vara
till det definierade importlandet upprepade gånger (dvs. RIN gäller inte bara för en specifik
leverans utan under en tidsperiod), under förutsättning att alla rättsliga krav uppfylls.
Från kundens perspektiv kan RIN ha två olika statusar: ”Export tillåten” eller ”Export ej
tillåten”.
Typ av anmälan
En aktiv RIN krävs för att export av en kemikalie/blandning/vara som omfattas av denna
lagstiftning ska kunna ske. Exportörer kan ansöka om en RIN under två speciella
omständigheter, som identifieras på resultatsidan genom informationen om Typ av anmälan:
•
•

Exportanmälan är det vanligaste fallet. De kvantiteter som får levereras under denna
typ av RIN är – ur EU:s synvinkel – obegränsade. En RIN för en exportanmälan börjar
alltid med siffran 1.
En speciell RIN identifierar exporter av PIC-kemikalier som (av olika skäl) inte är
föremål för exportanmälan men som ändå kräver en RIN för att underlätta tullens
process. En speciell RIN börjar alltid med 0.

Åtkomst till ePIC och data om exporter
När användaren öppnar kundgränssnittet för ePIC, visas programmets startsida (Bild 1). Det
består av två huvudblock: menyn på vänster sida och området där du hämtar och visar data
om exporten.
Bild 1: ePIC – tullens startsida
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Menyn till vänster innehåller länkar som kan vara användbara för tulltjänstemän:
•
•
•

Lista över kemikalier som omfattas av EU-förordning nr 649/2012 (PIC-förordning)
Lista med kontakter till utsedda nationella myndigheter inom EU – i händelse att
ytterligare exportförtydligande krävs
Länk till informationspunkten för Echa – vid tekniska problem med programmet

För att kunna inhämta data om huruvida export kan ske eller ej ska tulltjänstemannen ange
RIN (som ska finnas tillgänglig i ruta 44 i det administrativa enhetsdokumentet och välja
slutligt destinationsland i listrutan (Bild 2).
Bild 2: Ange data

När båda fälten är ifyllda ska användaren klicka på knappen Kontrollera för att hämta data.
Resultatet av sökningen kommer att bli något av följande:
1. RIN är aktiv och export kan ske. Meddelandet ”Export allowed” (export tillåten)
visas tillsammans med följande uppgifter:
a.
b.
c.
d.

Typ av anmälan
Giltighetstid för export
Kemiskt namn
Numeriska identifierare för kemikalien (EG/CAS/CUS/CN-koder) – baserat på
tillgänglighet
e. Exportörens kontaktuppgifter
f. Förväntad exportdag
g. Importland
h. Exporterande EU-medlemsstat
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Bild 3: Export tillåten

2. RIN är inaktiv och export kan inte ske. Meddelandet ”Export not allowed" (export ej
tillåten) visas tillsammans med följande uppgifter:
a. Exporttyp
b. Kemiskt namn
c. Numeriska identifierare för kemikalien (EG/CAS/CUS/CN-koder) – baserat på
tillgänglighet
d. Exportörens kontaktuppgifter
e. Förväntad exportdag
f. Importland
g. Exporterande EU-medlemsstat
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Bild 4: Export ej tillåten

3. Den angivna datakombinationen är inte giltig. Om den datakombination som
angetts inte hänvisar till en befintlig kombination av RIN + importland visas följande
felmeddelande: “RIN and/or importing country not found” (RIN och/eller importland har
inte hittats).
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