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Betänkandet (SOU 2013:62) Förbudet mot dubbla 
förfaranden 

—och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet 

 

Tullverket är positivt till förslaget om en ny förfarandeform, två sanktioner i en 

domstol, som innebär att brottmålsprocess och skatte- och tulltilläggsprocess i 

vissa fall fogas samman i en domstolsprocess. Det nya förfarandet kommer att 

stärka rättssäkerheten när både en straffrättslig och en administrativ sanktion 

aktualiseras. 

 

Tullverket anser att risken för att ett uttag av tulltillägg enligt 8 kap. och ett 

ansvar för brott enligt 10 kap. tullagen (2000:1281) ska avse samma fysiska 

person enbart är teoretisk. Det finns därför inte anledning att föra in särskilda 

bestämmelser som reglerar den situationen, vare sig i 8 kap. tullagen eller i den 

nya lag som föreslås reglera förfarandet med två sanktioner i allmän domstol.  

 

Tullverket anser också att det av bestämmelsen i 8 kap. 6 a § tullagen klart ska 

framgå att det bara är tullbrott i olika former som omfattas, inte smuggling. Ett 

sådant förtydligande kan enkelt ske genom ett tillägg av orden ”leda till” före 

ordet ”tulltillägg”. 

 

Tullverket anser att bestämmelsen i 78 a § tullförordningen (2000:1306) inte 

bör genomföras då en anmälningsskyldighet mellan två olika verksamheter 

inom en och samma myndighet inte behöver regleras på förordningsnivå utan 

lika väl kan regleras på myndighetsnivå, dvs. av Tullverket.  

 

Tullverket har inget att erinra mot förslaget att de särskilt förordnade tjänste-

männen vid Tullverket, s.k. tullåklagare, i likhet med de allmänna åklagarna 

ska ta upp tulltillägg i sina strafförelägganden, i de fall förutsättningarna för 

detta är för handen. Tullverkets bedömning är dock att sådana ärenden inte 

kommer att bli särskilt vanligt förekommande, bl.a. för att antalet tulltillägg 

som påförs fysiska personer totalt sett är litet, cirka tio per år. 
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Tullverket har inte några synpunkter på utredningens förslag om vad som ska 

anses vara normalt tillgängligt kontrollmaterial i skatteförfarandet. Tullverket 

har inte heller några synpunkter på att de generella nivåerna på skattetillägg 

inte bör förändras enligt utredningen. 

 

Tullverkets synpunkter på förslagen rörande tredjemanskontroll och ersättning 

för ombudskostnader lämnas i ett särskilt yttrande. 

Ärendet handläggning 

I den slutliga handläggningen av ärendet har deltagit generaltulldirektören 

Therese Mattsson (beslutande), chefsjuristen Charlotte Zackari, juristen Fredrik 

Mogren och verksjuristen Annkatrin Hübinette (föredragande). 
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