
  

 

Tullverket, Box 27311, 102 54 Stockholm  ●  Telefon: 0771-520 520  ●  www.tullverket.se  

T
v
 2

9
2

.2
 U

tg
å

v
a

 2
 A

p
ri

l 
2

0
2

1
 

  

 Yttrande 
Rättsavdelningen Datum Dnr 

Karin Förander 2022-10-14 STY 2022-686 
 Ert datum Er referens 

 2022-11-09 UD2022/14304 

  

 Utrikesdepartementet 
 

 

 

Sveriges medlemskap i Nato (Ds 2022:24) 

Tullverket har granskat promemorian mot bakgrund av myndighetens uppdrag och hur 

förslaget kan komma att påverka myndighetens verksamhet.  

Tullverkets ställningstagande 

Tullverket har överlag inga synpunkter på promemorians förslag men vill uppmärksamma 

några saker som är av vikt i sammanhanget och i det framtida arbetet med att se över 

rättsliga frågor med anledning av ett medlemskap i Nato.  

Införlivandet av avtalet om status för Nordatlantiska fördragsorganisationen, nationella 

representanter och organisationens internationella stab (Avtalet om Natos status) i svensk 

rätt, får till följd att regler om tullfrihet i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. (TFL) kommer 

att gälla för Nato, på samma sätt som de redan gör för en rad andra internationella 

organisationer. Enligt 4 § TFL ska tullfrihet medges för varor som deklareras för en 

internationell organisation, eller därtill knuten person, som finns upptagen i lagen 

(1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall (immunitetslagen). Detta innebär att 

även skattefrihet kan medges enligt 2 kap. 2 § lag (1994:1551) om frihet från skatt vid 

import, m.m. Det framgår inte av promemorian ifall avsikten är att de varor som ska 

beviljas tullfrihet enligt avtalet även ska beviljas skattefrihet vid importen. Om det inte är 

meningen att dessa varor även ska beviljas skattefrihet så behöver regleringen om 

skattefrihet justeras.  

Tullverket vill också uppmärksamma att det i 4 § TFL och i 5 a § förordningen (1994:1605) 

om tullfrihet m.m. (TFF) finns bestämmelser om tullfrihet för varor som importeras i 

samband med internationellt militärt samarbete eller internationell krishantering. 

Bestämmelserna infördes i samband med Sveriges medlemskap i Partnerskap för fred. 

Dessa bestämmelser kan behöva ses över i det fall Sverige blir medlem i Nato. Berörda avtal 

anges i 7 och 8 §§ immunitetslagen. 

Ett svenskt medlemskap i Nato kommer ha inverkan på det svenska exportkontroll-

regelverket gällande krigsmateriel. Det kommer förmodligen innebära en ökad export av 

krigsmateriel vilket kan medföra en viss ökad arbetsbelastning för Tullverket. Denna 

bedöms dock kunna hanteras inom befintligt anslag. Tullverket förutsätter att Nato-

formulär 302 även i fortsättningen ska användas vid gränsöverskridande förflyttning av 

varor som används inom ramen för militär verksamhet, enligt gällande lagstiftning.  
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Ärendets handläggning 

I detta ärende har generaltulldirektör Charlotte Svensson beslutat. Föredragande har varit 

verksjuristen Karin Förander. I den slutliga handläggningen har även vikarierande 

överdirektören Bodil Taylor och rättschefen Karin Erlingsson deltagit. 

TULLVERKET 

Charlotte Svensson 
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