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Synpunkter på promemorian
De förslag till författningsändringar som läggs fram i departementspromemorian välkomnas
såsom åtgärder som förbättrar författningarna på området. Tullverket har inga
invändningar mot förslagen.
I avsnitten 9.6 och 10.6 i promemorian tar utredningen upp hur Tullverket ska kunna
kontrollera att förutsättningarna för tullfrihet är uppfyllda, bl.a. vad gäller frågan om vilka
avtal som gäller och är tillämpliga. Tullverket instämmer i det som sägs och vill gärna peka
på vikten av att Tullverket på ett enkelt sätt får tillgång till all den information som krävs för
ett korrekt beslutsfattande.

Övriga synpunkter på bestämmelserna om tullfrihet
Tullverket har i samband med beredningen av detta remissvar uppmärksammat några
frågeställningar rörande lagen och förordningen om tullfrihet som inte har avhandlats i
departementspromemorian, men som lämpligen kunde omhändertas i detta sammanhang.
Tidsfrister
I lagen och förordningen finns flera bestämmelser som innehåller tidsfrister som räknas
från den dag då tulldeklarationen ingavs till Tullverket. Tullverket anser att det skulle vara
mer korrekt att utgå från den dag då tulldeklarationen godtogs av Tullverket enligt artikel
172.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en
tullkodex för unionen. Som framgår av artikel 172.2 ska den dag då tullmyndigheten godtar
tulldeklarationen vara den dag som används för tillämpningen av bestämmelserna om det
tullförfarande för vilket varorna deklareras och för alla andra import- eller
exportformaliteter.
Behovet av ändring gäller 6 § lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. samt 4, 4 a och 8 §§
förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m.. För den enskilde blir konsekvenserna av en
ändring antingen att inget förändras eller att det blir mer förmånligt i och med att de
aktuella tidsfristerna skulle börja att räknas antingen från samma tidpunkt som hittills eller
från en senare tidpunkt. Detta beror på att tulldeklarationen kan godtas antingen
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omedelbart efter att den har ingivits eller vid en senare tidpunkt enligt bestämmelserna i
art. 171-172 i tullkodex.
20 § förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m.
I betänkandet föreslås att tredje stycket i 20 § tas bort. Tullverket vill väcka frågan om inte
paragrafen i sin helhet kan upphävas mot bakgrund av att förfarandet för tulldeklarationer
är reglerat i tullkodex. En grundregel är enligt art. 162 i tullkodex att en tulldeklaration ska
innehålla alla de uppgifter som krävs för tillämpningen av bestämmelserna om det
tullförfarande för vilket varorna deklareras.
I 20 § första stycket i förordningen om tullfrihet anges när ett anspråk på tullfrihet eller
tullnedsättning ska framställas, dvs. när varan deklareras för ett tullförfarande. Vad som är
syftet med en nationell bestämmelse om när ett anspråk ska framställas är inte alldeles
klart. Det kan i sammanhanget noteras att det i tullkodexen och de förordningar som
kommissionen har beslutat om i anslutning till tullkodexen finns bestämmelser om vilka
uppgifter sådana deklarationer ska innehålla. Därvid finns bl.a. regler om hur man i
tulldeklarationer ska framställa yrkanden om tullbefrielse eller om tullförmåner.
I paragrafens andra stycke sägs att Tullverket, vid elektroniskt uppgiftslämnande, får medge
att ursprungsintyg endast behöver visas upp på begäran av Tullverket. Vad som gäller i
fråga om styrkande handlingar till tulldeklarationer är reglerat i art. 163 i tullkodexen.
Styrkande handlingar ska innehas av deklaranten och ställas till förfogande för
tullmyndigheten när tulldeklarationen inges. Som framgår av punkten 2 ska styrkande
handlingar lämnas till tullmyndigheten när det föreskrivs i unionslagstiftningen eller när det
krävs för tullkontroller. Dessa bestämmelser i art. 163 innebär att det som huvudregel
gäller att styrkande handlingar inte behöver visas upp. Det torde därför inte finnas något
behov av en nationell bestämmelse som reglerar ett undantag från krav på att visa upp
handlingar.

Ärendets handläggning
I den slutliga handläggningen av ärendet har deltagit vikarierande generaltulldirektören
Fredrik Holmberg, beslutande, vikarierande överdirektören Bodil Taylor, rättschefen Karin
Erlingsson och verksjuristen Mikael Jeppsson, föredragande.
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