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Föreskrifter  

om ändring i Tullverkets föreskrifter (TFS 1996:21) om 

Tullverkets befogenheter vid inre gräns; 
 

beslutade den 30 augusti 2016. 

 

Med stöd av 8 och 9 §§ förordningen (1996:702) om Tullverkets befogen-

heter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen 

föreskriver
1
 Tullverket i fråga om föreskrifter och allmänna råd (TFS 

1996:21) om Tullverkets befogenheter vid inre gräns, 

dels att 8 § upphör att gälla, 

dels att 3, 4 a, 5 b och 7 §§ ska ha följande lydelse. 

 

3 §
2
  En resande som kommer till det svenska tullområdet från ett annat 

EU-land och för med sig varor för vilka anmälningsskyldighet gäller en-

ligt 4 § lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns 

mot ett annat land inom Europeiska unionen, ska resa in på en ort som är 

en tullplats och ska utan dröjsmål där anmäla varorna för närmaste tull-

tjänsteman eller tullkontor enligt vad som sägs i det följande. 

På en tullplats där ett tullfilter har anordnats ska den som för med sig 

varor enligt första stycket anmäla sig vid det tullkontor som markerats 

med en skylt med en röd punkt och texten "Varor att deklarera". I annat 

fall ska den resande vända sig till närmaste tulltjänsteman eller tullkontor. 

Om inte någon tulltjänsteman är anträffbar och tullkontoret är stängt 

ska anmälan ske på det sätt som framgår av de anvisningar som Tullverket 

meddelar på särskilda för ändamålet uppsatta skyltar eller på annat lämp-

ligt sätt. Om en tulltjänsteman finns ombord på fartyget ska en sådan 

anmälan göras till tulltjänstemannen om denne begär det. 

Anmälan ska i förekommande fall även avse sådana varor som den re-

sande vid samma inresa för med sig i buss eller annat transportmedel. Vid 

inresa med flyg ska anmälan även avse bagage som anländer vid ett senare 

tillfälle på grund av omständigheter som den resande inte har kunnat råda 

över (eftersänt bagage) och som förs genom tullfiltret av den resande själv 

eller, om detta inte är möjligt, utan dennes medverkan. Detsamma gäller 

för sådant direktincheckat bagage som avses i 4 a §. 
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4 a §
3
  Incheckat bagage som kommer från ett annat EU-land med luftfar-

tyg och som avses i 3 § ska anmälas på den första flygplats inom det 

svenska tullområdet som är en internationell unionsflygplats, under förut-

sättning att bagaget ska lastas ur luftfartyget på den flygplatsen. 

Flyg- och bagagehanteringsföretag ska ordna hanteringen av incheckat 

bagage på ett sådant sätt att Tullverkets kontrollverksamhet enligt lagen 

(1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat 

land inom Europeiska unionen är möjlig att genomföra. 

 

5 b §
4
  Incheckat bagage som ska föras till ett annat EU-land med luftfar-

tyg och som avses i 5 § ska anmälas på den sista flygplats inom det svens-

ka tullområdet som är en internationell unionsflygplats, under förutsätt-

ning att bagaget ska lastas om till ett annat luftfartyg på den flygplatsen. 

Flyg- och bagagehanteringsföretag ska ordna hanteringen av incheckat 

bagage på ett sådant sätt att Tullverkets kontrollverksamhet enligt lagen 

(1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat 

land inom Europeiska unionen är möjlig att genomföra. 

 

7 §
5
  Den som vid inresa till det svenska tullområdet från ett annat EU-

land medför en hund eller katt för annat ändamål än handel ska anmäla in-

förseln till Tullverket enligt vad som sägs i 3 §. Anmälan kan göras munt-

ligt till en tulltjänsteman eller vid ett tullkontor. 

En anmälan kan även göras genom ett anvisat formulär på Tullverkets 

webbplats. Om en sådan anmälan görs behöver djuret inte anmälas enligt 

första stycket. En anmälan enligt detta stycke ska kunna styrkas vid för-

frågan av en tulltjänsteman genom att den resande uppger det anmälnings-

nummer som erhållits vid anmälan på Tullverkets webbplats. 

 

 

 

Denna författning träder ikraft den 15 september 2016.  

 

TULLVERKET 

 

THERESE MATTSSON 

 
Jonas Karlsson 

(Enheten för nationell samordning) 
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