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Föreskrifter
om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd
(TFS 2012:3) om tullfrihet m.m.1;

TFS
Utkom från trycket
den xx yy 2013

beslutade den xx yy 2013.
Tullverket föreskriver2 med stöd av 25 § förordningen (1994:1605) om
tullfrihet m.m. och 21 § tullförordningen (2000:1306) i fråga om Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2012:3) om tullfrihet m.m.
dels att 2 kap. 2 och 29 §§ och 3 kap. 16 och 19 §§ samt de allmänna
råden till 3 kap. 19 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas nya allmänna råd närmast efter 2 kap. 4 och 31
§§ av följande lydelse.
2 kap.
2 § Den som begär tullfrihet enligt artikel 3 i förordning (EG) nr
1186/2009 ska lämna en skriftlig försäkran på blanketten Försäkran för
flyttsakstullfrihet (Tv 740.41) om att omständigheterna är sådana som kan
medföra tullfrihet.
I blanketten Försäkran för flyttsakstullfrihet ska bland annat en
förteckning över varorna i sändningen lämnas. Varorna kan alternativt
förtecknas på särskild handling som bifogas försäkran. I sådant fall ska
dessa bilagor vara signerade av den som begär tullfrihet.
I det fall tullfrihet begärs för ett transportmedel eller för en vara med ett
värde överstigande 100 000 kronor ska handlingar lämnas som styrker att
den person det gäller flyttar sin normala bostad till gemenskapens
tullområde samt att dennes normala bostad har varit belägen utanför
gemenskapens tullområde under en sammanhängande tidsperiod av minst
tolv månader.
Vidare ska handlingar lämnas som styrker att transportmedlet eller den
vara som har ett värde överstigande 100 000 kronor har tillhört, och har
använts av den person det gäller i hans tidigare normala bostad under
minst sex månader före inflyttningen till gemenskapens tullområde.
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Allmänna råd till artikel 3 i förordning (EG) nr 1186/2009
Definition
Vid tillämpning av artikel 3 i förordning (EG) nr 1186/2009 bör med normal
bostad avses den plats där en person stadigvarande vistas, dvs. minst 185 dygn per
kalenderår, på grund av personlig och yrkesmässig anknytning eller, när det gäller
en person utan yrkesmässig anknytning, på grund av personlig anknytning som
visar på nära samband mellan personen och platsen.
Normal bostad för en person som har yrkesmässig anknytning till en annan
plats än den han har personlig anknytning till och som följaktligen bor omväxlande på olika platser, där den ena är belägen inom och den andra utanför gemenskapens tullområde, bör vara den plats där han har sin personliga anknytning,
förutsatt att vederbörande regelbundet återkommer dit. Det senare villkoret behöver inte vara uppfyllt när personen bor på en plats utanför gemenskapens tullområde för att genomföra en uppgift av bestämd varaktighet.
Vistelse för studier vid ett universitet eller en skola bör inte medföra att byte av
normal bostad anses ha skett.
Fastställande av normal bostad
En persons normala bostad bör bestämmas på grundval av en helhetsbedömning
av samtliga relevanta omständigheter som visar var den berörda personen har sitt
huvudsakliga intressecentrum, dvs. sin normala bostad.
Vid bedömningen tas hänsyn till både personlig och yrkesmässig anknytning
till en bestämd plats samt den tid som denna anknytning funnits. I det fall bedömningen av den personliga och yrkesmässiga anknytningen inte räcker för att avgöra
var den berörda personens normala bostad är belägen bör företräde ges åt den plats
till vilken denne har sin personliga anknytning.
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
Genom sitt arbete har en person en stark anknytning till en plats. En tillsvidareanställning bör ge en starkare anknytning till en plats än en tidsbegränsad anställning.

29 § När någon begär tullfrihet enligt artikel 95 i förordning (EG) nr
1186/2009 ska den som är ansvarig för verksamheten lämna en skriftlig
uppgift om den avsedda användningen på blanketten Användningsuppgift
för varor som importeras för undersökning, analys eller provning (Tv
740.30).
Handlingen ska lämnas i original till tullkontoret när varan deklareras
för övergång till fri omsättning.
Den som har tillstånd att lämna elektroniska dokument till Tullverket
enligt 2 kap. 2 § tullagen (2000:1281) får i enlighet med tullkontorets
anvisningar översända handlingen i elektronisk form eller per telefax och
skicka in denna i pappersform i efterhand.
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Allmänna råd till artikel 95 i förordning (EG) nr 1186/2009
När tullfrihet enligt artikel 95 i förordning (EG) nr 1186/2009 begärs för konfektionsprover bör tullfrihet medges för
- sömnadsprover, vilka visar att sömmarna är rätt sydda och hållfasta och att
olika detaljer är riktiga.
- kontraprover, vilka motsvarar vad som så småningom ska levereras.
- produktionsprover, vilka tas direkt ur produktionen, när denna har kommit
igång.
Däremot bör tullfrihet inte medges för
- kollektionsprover, produktionsprover som säljarna ska resa runt med.
- fotoprover, prover som ska användas vid fotografering.

3 kap.
16 § Den som begär tullfrihet enligt 7 och 8 §§ förordningen (1994:1605)
om tullfrihet m.m. ska lämna en skriftlig försäkran på blanketten Försäkran för flyttsakstullfrihet (Tv 740.41) om att omständigheterna är sådana
som kan medföra tullfrihet.
I blanketten Försäkran för flyttsakstullfrihet ska bland annat en
förteckning över varorna i sändningen lämnas. Varorna kan alternativt
förtecknas på särskild handling som bifogas försäkran. I sådant fall ska
dessa bilagor vara signerade av den som begär tullfrihet.
I det fall tullfrihet begärs för en vara med ett värde överstigande 100
000 kronor, annan än den som anges i tredje stycket, ska handlingar
lämnas som styrker att den person det gäller återvänder till Sverige för
stadigvarande vistelse samt att denne återvänder hit efter att på grund av
sitt arbete ha vistats i tredje land i minst ett år. Vidare ska handlingar
lämnas som styrker att varan ägs av den person det gäller och har
begagnats i tredje land av ägaren eller medlem av ägarens hushåll.
I det fall tullfrihet begärs för ett transportmedel ska handlingar lämnas
som styrker att den person det gäller återvänder till Sverige för
stadigvarande vistelse samt att denne återvänder hit efter att på grund av
sitt arbete ha vistats i tredje land i minst ett år. Vidare ska handlingar
lämnas som styrker att transportmedlet under minst ett år innan ägaren
återvänder till Sverige har tillhört vederbörande och begagnats i tredje
land av ägaren eller medlem av ägarens hushåll i normal utsträckning.
19 § I 7 § förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m. förstås med
hemvist: den berörda personens normala bostad
person som återvänder: person som återvänder till Sverige efter
avslutad vistelse i tredje land för stadigvarande vistelse i Sverige som inte
endast är tillfällig,
––––––––––––––––––––––––––––––
Allmänna råd
I definitionen person som återvänder avses med ”för stadigvarande vistelse i
Sverige” att personen ska ha för avsikt att stadigvarande bo i Sverige. En person
som endast har för avsikt att stanna här tillfälligt, t.ex. för semester, studier eller
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arbete som ska vara i högst ett år, bör inte anses återvända till Sverige i den mening som avses i 7 § förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m.
Vid fastställande av den berörda personens hemvist bör de allmänna råden till
artikel 3 i förordning (EG) nr 1186/2009 i 2 kap. denna författning tillämpas.

Denna författning träder i kraft den xx yy 2013.
TULLVERKET
THERESE MATTSSON
Maria Åhlin
(Processen Effektiv handel)
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