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Rättsligt ställningstagande om tillämpningen av vissa 

tidsfrister i förordning (1994:1605) om tullfrihet m.m. 

vid Storbritanniens utträde ur Europeiska Unionen 

 

Bakgrund och frågeställning 

Storbritannien anmälde den 29 mars 2017 sin avsikt att utträda ur unionen i enlighet med 

artikel 50 i Fördraget om Europeiska unionen. I en situation där Storbritannien på 

utträdesdagen blir ett tredjeland aktualiseras frågor om hur vissa tidsfrister i förordning 

(1994:1605) om tullfrihet m.m. (TFF) ska tillämpas. De aktuella tidsfristerna återfinns i 7 och 

8 §§ i nämnda förordning.  

I 7 § p. 1 TFF regleras att tullfrihet gäller för andra varor än spritdrycker, vin, starköl och 

tobaksvaror, om de inte införs i handelssyfte, och 

   1. deklareras för övergång till fri omsättning för en person som har hemvist i Sverige och 

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

I 8 § TFF regleras att för motorfordon, husvagnar, fartyg och luftfartyg gäller, utöver de 

villkor som anges i 7 §, att transportmedlet under minst ett år innan ägaren återvänder till 
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Sverige ska ha tillhört denne och använts i tredjeland av ägaren eller medlem av ägarens 

hushåll i normal utsträckning. 

Frågan gäller hur bestämmelserna ska tillämpas när vistelsetiden och ett transportmedels 

användning, i stället för i ett tredjeland, har skett i Storbritannien under motsvarande tid 

före utträdet ur Europeiska Unionen. 

Tullverkets bedömning 

Tidsfrister i 7 och 8 §§ TFF 

Tullverket bedömer att de ovan nämnda tidsfristerna i 7 och 8 §§ TFF ska tillämpas som om 

Storbritannien har varit ett tredjeland även tiden före utträdet ur Europeiska Unionen.  

Skattefrihet 

Vidare bedömer Tullverket att 2 kap. 2 § lag (1994:1551) om frihet från skatt vid import, 

m.m. också ska tillämpas när tullfrihet beviljats i enlighet med 7 och 8 §§ TFF. 

Ärendets handläggning 

I detta ärende har rättschefen Karin Erlingsson beslutat. Föredragande har varit 

verksjuristen Pierre Duras. 
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