
Utdrag ur Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2012:3) om tullfrihet m.m. 

2 kap.  

 

Flyttsaker 

 

2 § 

Den som begär tullfrihet enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 1186/2009 ska 

lämna en skriftlig försäkran på blanketten Försäkran för flyttsakstullfrihet (Tv 740.41) 

om att omständigheterna är sådana som kan medföra tullfrihet. 

    I det fall tullfrihet begärs för ett transportmedel eller för en vara med ett värde 

överstigande 100 000 kronor ska handlingar lämnas som styrker att den person det 

gäller flyttar sin normala bostad till gemenskapens tullområde samt att dennes normala 

bostad har varit belägen utanför gemenskapens tullområde under en sammanhängande 

tidsperiod av minst tolv månader. 

    Vidare ska handlingar lämnas som styrker att transportmedlet eller den vara som har 

ett värde överstigande 100 000 kronor har tillhört, och har använts av den person det 

gäller i hans tidigare normala bostad under minst sex månader före inflyttningen till 

gemenskapens tullområde. 

Varor som importeras för undersökning, analys eller provning 

 

29 § 

När någon begär tullfrihet enligt artikel 95 i förordning (EG) nr 1186/2009 

ska den som är ansvarig för verksamheten lämna en skriftlig uppgift om den avsedda 

användningen. 

     Av den skriftliga uppgiften ska framgå för vilka varor tullfrihet yrkas, ändamålet 

med importen, motivering till yrkad kvantitet samt inom vilken tid undersökningen, 

analysen eller provningen ska utföras. 

     Vidare ska det av den skriftliga uppgiften framgå om restprodukter uppkommer och 

hur dessa kommer att hanteras efter avslutad undersökning, analys eller provning. 

Handlingen ska lämnas i original till tullkontoret när varan deklareras för övergång 

till fri omsättning. 

     Den som har tillstånd att lämna elektroniska dokument till Tullverket enligt 2 kap. 

2 § tullagen (2000:1281) får i enlighet med tullkontorets anvisningar 

översända handlingen i elektronisk form eller per telefax och skicka in denna i 

pappersform i efterhand. 

3 kap. 

Flyttsaker 

 

16 § 

Den som begär tullfrihet enligt 7 och 8 §§ förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m. ska  

lämna en skriftlig försäkran på blanketten Försäkran för flyttsakstullfrihet (Tv 740.41) om att  

omständigheterna är sådana som kan medföra tullfrihet. 

    I det fall tullfrihet begärs för en vara med ett värde överstigande 100 000 kronor, 

annan än den som anges i tredje stycket, ska handlingar lämnas som styrker att den 

person det gäller återvänder till Sverige för stadigvarande vistelse samt att denne 

återvänder hit efter att på grund av sitt arbete ha vistats i tredjeland i minst ett år. Vidare 

ska handlingar lämnas som styrker att varan ägs av den person det gäller och har 

begagnats i tredjeland av ägaren eller medlem av ägarens hushåll. 

    I det fall tullfrihet begärs för ett transportmedel ska handlingar lämnas som styrker 

att den person det gäller återvänder till Sverige för stadigvarande vistelse samt att denne 

återvänder hit efter att på grund av sitt arbete ha vistats i tredjeland i minst ett år. Vidare 

ska handlingar lämnas som styrker att transportmedlet under minst ett år innan ägaren 

återvänder till Sverige har tillhört vederbörande och begagnats i tredjeland av ägaren eller 

medlem av ägarens hushåll i normal utsträckning. 

 

 

 

BILAGA 2 



19 §  

 

I 7 § förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m. förstås med  

    person som återvänder: person som återvänder till Sverige efter avslutad 

vistelse i tredjeland för stadigvarande vistelse i Sverige som inte endast är tillfällig, 

    på grund av sitt arbete: begreppet omfattar såväl arbetstagare som egenföretagare, 

    vistas i tredjeland: en oavbruten vistelse i tredjeland eller en vistelse i tredjeland med 

avbrott för besök i gemenskapen, 

    varor om de ägs av den person för vilken de förtullas: varor som vid tidpunkten för 

personens återvändande 

– ägs av vederbörande eller 

– utgör ägarens och dennes makes gemensamma bohag eller annan gemensamt ägd 

lös egendom eller makes giftorättsgods enligt 7 kap. äktenskapsbalken (1987:230) 

– utgör ägarens och dennes registrerade partners gemensamma bohag eller annan 

gemensamt ägd lös egendom eller registrerad partners egendom motsvarande 

giftorättsgods enligt 3 kap. 1 § lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap i enlighet 

med övergångsbestämmelserna i lagen (2009:260) om upphävande av lagen 

(1994:1117) om registrerat partnerskap jämförd med 7 kap. äktenskapsbalken 

– utgör ägarens och dennes sambos gemensamma bohag eller annan gemensamt ägd 

lös egendom, varvid med sambor avses två personer som bor tillsammans på sådant vis 

att sambolagen (2003:376) kan tillämpas på deras förhållande, 

    behov: behovet av varan i tredjeland före och i Sverige efter återvändandet för ägaren 

ensam eller för ägaren tillsammans med samtidigt återvändande hushållsmedlemmar, 

    medlem av dennes (ägarens) hushåll: familjemedlem, samboende, anställd eller 

annan som har gemensamt hushåll med ägaren, 

    vistats i tredjeland i minst ett år: en tid av minst 365 dagar varvid inräknas den totala 

tiden för vistelsen i tredjeland med avdrag för annan tid för vistelse i gemenskapen än 

korta avbrott, i vistelsen i tredjeland inräknas i sin helhet dag då personen delvis vistas i 

tredjeland i samband med att denne påbörjar, avbryter eller avslutar vistelsen i 

tredjeland samt  

    bortse från korta avbrott: avbrott i vistelsen i tredjeland för besök i gemenskapen 

under viss tid varefter personen återvänder till tredjeland, sådana avbrott får inräknas i 

tiden för vistelsen i tredjeland med sammanlagt högst 72 dagar för varje period av 

vistelsen i tredjeland om 365 dagar, om tiden för ett och samma avbrott överstiger 72 

dagar inräknas sådan tid dock inte till någon del i vistelsen i tredjeland. 

 

Allmänna råd 
I definitionen person som återvänder avses med ”för stadigvarande vistelse i Sverige” att 

personen ska ha för avsikt att stadigvarande bo i Sverige. En person som endast har för avsikt att 

stanna här tillfälligt, t.ex. för semester, studier eller arbete som ska vara i högst ett år, bör inte 

anses återvända till Sverige i den mening som avses i 7 § förordningen (1994:1605) om 

tullfrihet m.m. 


