
Tullverkets författningssamling i elektronisk form 

 
 

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets 
författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta 
versionen så är det den tryckta versionen som gäller.  

 
 

TFS 2019:6 
i sammanställd version (grundförfattning med inarbetade ändringar) 
ändringar införda t.o.m. TFS 2022:1 
som utkom från trycket den 25 mars 2022 
 

 

Åberopade bemyndiganden 

TFS 2019:6; 20 § förordningen (2016:1332) med instruktion för Tullverket. 
 
TFS 2021:1; 20 § förordningen (2016:1332) med instruktion för Tullverket. 
 
TFS 2022:1; 20 § förordningen (2016:1332) med instruktion för Tullverket. 
 

 

 

Tullverkets föreskrifter om uniformer 

 

Föreskrifternas tillämpningsområde 

1 §  Dessa föreskrifter gäller Tullverkets uniformer samt bärande av uniform av anställda vid 
Tullverket. 

Uniform 

2 §  En uniform består av uniformspersedlar enligt särskilt beslut, myndighetsemblem och 
gradbeteckningar. 
  



Myndighetsemblem 

3 §  Hur Tullverkets myndighetsemblem ska vara utformade grafiskt framgår av bilaga 1 till 
föreskrifterna. 

Gradbeteckningar 

4 §  Tullverkets gradbeteckningar ska indelas i gradbeteckningsgrupper. Hur grupperna ska 
indelas, vilka befattningar som ska ingå i grupperna och hur gradbeteckningarna ska 
utformas grafiskt framgår av bilaga 2 till föreskrifterna.  

Bärande av uniformer 

5 §  En anställd vid Tullverket får i tjänsten endast bära en uniform som Tullverket tilldelat 
den anställde.  
 
6 §  Uniformer får endast bäras av anställda vid Tullverket. 
 
7 §  En uniform ska bäras  

– vid klarerings- och kontrollarbete där det förekommer direkt kontakt med 
allmänheten, eller  

– efter särskilt beslut. 
Första stycket första strecksatsen omfattar inte representationsuniformer. 

 
8 §  En anställd vid Tullverket som utför arbetsuppgifter på ett annat lands territorium enligt 
lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete eller ett gränstullsamarbetsavtal får 
bära en svensk tulluniform om inte något annat följer av avtalet eller annan författning.  

En svensk tulluniform får efter särskilt beslut även bäras på ett annat lands territorium i 
andra fall än som anges i första stycket.  

Undantag  

9 §  Undantag från skyldigheten att bära uniform enligt 7 § första stycket får medges genom 
särskilt beslut. Genom sådant beslut får även medges undantag från 4–6 §§ och 8 § första 
stycket om det finns särskilda skäl.  
 
10 §  Rätt att besluta om uniformer regleras i arbetsordningen för Tullverket. 
 
  



    Bilaga 1 

Grafisk återgivning av Tullverkets myndighetsemblem 

(Ej skalenligt återgivna)  
 

Namn Placering Bild 

Frontplatta Vänster bröst 

 

   

EU-SWE Höger bröst 

 

   

Båge Vardera ärm 

 

   

Tullverkets 
vapen 

Vardera ärm 

 



Tullverkets 
vapen med 
text 

Vardera ärm 

 

   

Mössmärke Båtmössa/vintermössa 
TVM15 

 

   

Mössmärke 
text 

Endast stickad luva 

 

   

   



Ryggplatta Rygg på vissa  
utrustningsplagg 

 

   

Ryggplatta 
prisma 

Rygg på vissa  
utrustningsplagg 

 

 



Bilaga 2 
                 (TFS 2022:1) 

Gradbeteckningar, gradbeteckningsgrupper och befattningar  

 
Grupp I 

 

 
 

Generaltulldirektör.1 

  
Grupp II 

 

 
 

Överdirektör.2 

  
Grupp III 

 

 

Avdelningschef, chef för verks-
ledningsstaben och säkerhetschef, 
samt efter särskilt beslut av 
generaltulldirektören.3 

  
  

Grupp IV 
 

 

Biträdande avdelningschef, 
enhetschef och beredskapschef, 
samt efter särskilt beslut av 
generaltulldirektören.4 

  
  

 
1 Senaste lydelse TFS 2021:1. 
2 Senaste lydelse TFS 2021:1. 
3 Senaste lydelse TFS 2022:1. 
4 Senaste lydelse TFS 2022:1. 



Grupp V 
 

 
 

Biträdande enhetschef, samt efter 
särskilt beslut av generaltulldirek-
tören.5 
 

Grupp VI 
 

 

Vakthavande befäl, samt efter 
särskilt beslut av general-
tulldirektören.6 
 

  
  

Grupp VII 
 

 
 

Inre befäl.7 
 

  
Grupp VIII 

 

 
 

Gruppchef och insatsledare.8 

Grupp IX 
 

 
 

Ställföreträdande gruppchef och 

sakkunnig.9 

  

 
5 Senaste lydelse TFS 2021:1. 
6 Senaste lydelse TFS 2022:1. 
7 Senaste lydelse TFS 2022:1. 
8 Senaste lydelse TFS 2021:1. 
9 Senaste lydelse TFS 2021:1. 



Grupp X 
 

 
 

Tullinspektör inom operativa av-
delningar med mer än tio års an-
ställning.10 

  
Grupp XI 

 

 
 

Tullinspektör inom operativa av-
delningar med mer än fem års an-
ställning.11 

  
Grupp XII 

 

 
 

Tullinspektör inom operativa av-
delningar med mindre än fem års 
anställning.12 

  
Grupp XIII 

 

 
 
 

Tullaspirant.13 

 
  

 
10 Senaste lydelse TFS 2021:1. 
11 Senaste lydelse TFS 2021:1. 
12 Senaste lydelse TFS 2021:1. 
13 Senaste lydelse TFS 2021:1. 



Mössträns och skärmbeslag för skärmmössa 

 

• Gradbeteckningsgrupp I–IV: skärmmössa ska vara försedd med mössträns och 
skärmbeslag med eklöv 

• Gradbeteckningsgrupp V–VII: skärmmössa ska vara försedd med mössträns och 
enkelt skärmbeslag 

• Gradbeteckningsgrupp VII–XIII: skärmmössa ska vara försedd med mössnodd  
 
 

 
 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

TFS 2019:6 

Denna författning träder i kraft den 1 december 2019. 

TFS 2021:1 
Denna författning träder i kraft den 1 juni 2021.  
 
TFS 2022:1 
Denna författning träder i kraft den 1 april 2022.  
 
 


