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Föreskrifter
om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd
(2016:2) om en tullordning;

TFS 2019:2
Utkom från trycket
den 25 februari 2019

beslutade den 18 februari 2019.
Tullverket föreskriver1 med stöd av 3 kap. 7 § tullförordningen (2016:287)
i fråga om Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2016:2) om en
tullordning att det i författningen ska införas två nya paragrafer, 7 kap. 1 a
och 1 b §§, samt närmast före 7 kap. 1 a § en ny rubrik, av följande lydelse.
7 kap.
Godkänd plats vid export
1 a § Den som avser att, när tulldeklarationer för export inges, anmäla
varornas ankomst i enlighet med artikel 170.1 i tullkodex vid en annan plats
än ett tullkontor ska hos Tullverket ansöka om godkännande av en sådan
plats.
En godkänd plats ska identifieras med en sådan godslokalkod som
tilldelats av Tullverket.
1 b § Ett godkännande av en plats som avses i 1 a § ska inte gälla för varor
som omfattas av exportrestriktioner eller exportförbud, om det inte i ett
särskilt fall har medgivits i ett beslut av Tullverket.
Utan hinder av vad som anges i första stycket, gäller ett godkännande av
en plats som avses i 1 a § för varor som omfattas av
– ett globalt exporttillstånd enligt 3 § första stycket förordningen
(2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden
och av tekniskt bistånd, eller
– unionens generella exporttillstånd enligt bilagorna IIa-IIf till rådets
förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande av en
gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och
transitering av produkter med dubbla användningsområden.
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1. Denna författning träder i kraft den 1 april 2019.
2. En godslokalkod som Tullverket tilldelat inom ramen för ett tillstånd till
lokalt klareringsförfarande, i enlighet med kommissionens förordning
(EEG) 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets
förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättande av en tullkodex för gemenskapen, utgör en sådan godslokalkod som avses i 1 a § andra stycket.
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