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Remissyttrande förordning om europeisk 
företagsstatistik 

Tullverket har ombetts att yttra sig över EU-kommissionens förslag till 

Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk företagsstatistik m.m. 

Tullverket har följande synpunkter att lämna. 

 

Enligt artikel 26.4 i förslaget ska förordning (EG) nr 471/2009 om 

gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater upphöra att 

gälla med verkan från och med den 1 januari 2020. Samtidigt framgår av 

artikel 27.2 att den nya förordningen ska tillämpas från och med den 1 januari 

2019. Det är oklart för Tullverket varför dessa två datum inte sammanfaller. 

Visserligen ska artiklarna 11-15 i förslaget inte bli tillämpliga förrän den 1 

januari 2020, i enlighet med art. 27.3, men de artiklarna synes endast röra 

varuhandeln inom unionen. 

 

Tullverket har inte fått några indikationer på att tullmyndigheterna förväntas 

lämna ytterligare uppgifter till statistikmyndigheterna än vad som lämnas idag, 

och inte heller vid fler tillfällen idag. Men såvitt framgår av artikel 5.3 i 

förslaget är det EU-kommissionen som genom delegering ska få rätten att 

fastställa exakt vilka uppgifter som tullmyndigheterna ska lämna. Det verkar 

inte framgå av den föreslagna förordningen vilka uppgifter det kan röra sig om, 

men det rör sig rimligen om uppgifter ur tulldeklarationer. Det framgår dock 

inte uttryckligen att så är fallet, på det vis som det anges i artikel 4 i förordning 

(EG) nr 471/2009 att tulldeklarationen utgör datakälla för import och export. 

 

I övrigt har Tullverket inga synpunkter på förslaget. 
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I den slutliga handläggningen av ärendet har deltagit generaltulldirektören 

Therese Mattsson, beslutande, överdirektören Per Nilsson, chefsjuristen 

Charlotte Zackari och verksjuristen Mikael Jeppsson, föredragande. 
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