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Föreskrifter
om ändring i Tullverkets föreskrifter (TFS 2008:12)
om internationella vägtransporter1;

TFS 2014:6
Utkom från trycket
den 7 maj 2014

beslutade den 29 april 2014.
Med stöd av 7 kap. 3 § yrkestrafikförordningen (2012:237) och 9 § förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES) och efter samråd med Rikspolisstyrelsen föreskriver2 Tullverket att 1, 3, 4 och 6 §§ Tullverkets föreskrifter
(TFS 2008:12) om internationella vägtransporter ska ha följande lydelse.
1 § Denna författning innehåller kompletterande bestämmelser till yrkestrafiklagen (2012:210) och yrkestrafikförordningen (2012:237).
3 § Av 5 kap. 5 § yrkestrafiklagen (2012:210) framgår att en tulltjänsteman får hindra fortsatt färd om en internationell vägtransport som avses i
3 kap. 5 § yrkestrafiklagen utförs utan tillstånd som avses i sistnämnda
paragraf eller i strid mot de villkor som meddelats i samband med sådant
tillstånd.
4 § Av 3 kap. 2 § yrkestrafikförordningen (2012:237) framgår att tillstånd
som avses i 3 kap. 5 § yrkestrafiklagen (2012:210) ska medföras i fordonet under färd och på tillsägelse visas upp för tulltjänsteman. Tillståndet
ska visas upp innan medförda varor tullklareras.
Om fortsatt färd har hindrats, får lasten inte tullklareras för övergång
till fri omsättning eller transitering så länge lasten inte har lossats från
fordonet. Tulltjänsteman får medge att fordonet förs till närmaste lämpliga
tillfälliga lager som avses i tullagstiftningen eller annan från tullkontrollsynpunkt lämplig plats eller, i fråga om fordon som förts in i Sverige, att
fordonet omedelbart förs ut ur landet.
6 § Tullverket ska vid brott enlig 5 kap. 1 § yrkestrafiklagen (2012:210)
och 5 kap. 1 § yrkestrafikförordningen (2012:237) göra en anmälan till
polis- eller åklagarmyndigheten.
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Tas in i ändringsblad till TFH III:2.
Dnr STY 2013-536.
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TFS 2014:6
Denna författning träder i kraft den 1 juni 2014.
TULLVERKET
THERESE MATTSSON
Uno Bonthron
(Avdelningen Effektiv handel)
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