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Föreskrifter 

om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd 

(TFS 2012:3) om tullfrihet m.m.; 
 

beslutade den 18 december 2017. 

 

Tullverket föreskriver1 med stöd av 25 § förordningen (1994:1605) om 

tullfrihet m.m. och 1 kap. 5 § tullförordningen (2016:287) i fråga om 

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

dels att 2 kap. 5, 7, 8, 11, 13, 30 §§ och 3 kap. 12 § ska upphöra att 

gälla, 

dels att bilagan till författningen ska upphöra att gälla, 

dels att 3 kap. 8 § samt rubriken närmast före 3 kap. 8 § ska ha följande 

lydelse. 

Tullverket meddelar även att de allmänna råden till artikel 3 i rådets 

förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet 

av ett gemenskapssystem för tullbefrielse samt de allmänna råden till 3 

kap. 8 § ska ha följande lydelse. 

 

 

2 kap.  

 

4 § 

 

–  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

 

Allmänna råd till artikel 3 i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 

16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för  

tullbefrielse2 

 
Fastställande av normal bostad 

Vid tillämpning av artikel 3 i förordning (EG) nr 1186/2009 bör en persons nor-

mala bostad fastställas på grundval av en helhetsbedömning av samtliga relevanta 

faktiska omständigheter som visar var den berörda personen har inrättat sitt sta-

digvarande intressecentrum. 

Vid bedömningen tas hänsyn till både personlig och yrkesmässig anknytning 

till en bestämd plats.  

 
1 Dnr STY 2017-504. 
2 Senaste lydelse TFS 2016:13. 
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I det fall den berörda personen har både personlig och yrkesmässig anknytning 

till ett tredjeland och personlig anknytning till en medlemsstat bör, vid fastställan-

det av huruvida den berörda personen har sin normala bostad i tredjeland, i sam-

band med helhetsbedömningen av relevanta faktiska omständigheter särskild vikt 

tillmätas den period under vilken den berörda personen har vistats i detta tredje-

land. 

 

Personlig anknytning  

Flera faktorer har betydelse vid bedömningen av personlig anknytning till en 

bestämd plats såsom exempelvis familjeband, bostadsförhållanden, ekonomiska 

intressen, folkbokföring och sociala förmåner.  

Med familj avses i detta fall make, maka, registrerad partner, sambo, barn och 

föräldrar som personen bor tillsammans med.  

 

Yrkesmässig anknytning  

Vid bedömningen av yrkesmässig anknytning till en bestämd plats är anställnings-

formen en faktor som bör beaktas. En tillsvidareanställning bör bedömas ge en 

starkare anknytning till en plats än en tidsbegränsad anställning. 

  

3 kap. 

 

Främmande stats militära styrka och Natohögkvarter 

 

8 §  När någon begär tullfrihet enligt 4 § tredje stycket lagen (1994:1547) 

om tullfrihet m.m. ska den som är ansvarig vid den militära styrkan eller 

Natohögkvarteret lämna en skriftlig uppgift om att omständigheterna är 

sådana som kan medföra tullfrihet.  

 

Allmänna råd  
Skriftlig uppgift enligt 3 kap. 8 § kan utgöras av formulär 302 som fastställts med 

stöd av avtalet mellan parterna i Nordatlantiska fördraget om status för deras 

styrkor (Nato SOFA). 

Skriftlig uppgift för tullfri import av tjänstefordon på egna hjul kan utgöras av 

formuläret ”Triptyque” som intagits i bilaga till Nato SOFA. 

I de fall något av dessa formulär inte används bör den skriftliga uppgiften utgö-

ras av blanketten Application for duty-free import (Tv 740.26). 

 

 

 

Denna författning träder i kraft den 1 februari 2018. 

  

TULLVERKET 

 

THERESE MATTSSON 

 

Maria Åhlin 

(Enheten för EU och internationell 

samordning) 


