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Remiss av promemorian Nya EU-bestämmelser om 

tullkontroller av kontanta medel  

Tullverket har tagit del av remissen av promemorian Nya EU-bestämmelser om tull-

kontroller av kontanta medel. Mot bakgrund av myndighetens uppdrag och hur förslaget 

kan komma att påverka myndighetens verksamhet lämnas följande synpunkter. 

Tullverkets ställningstagande 

Tullverket ställer sig positivt till de överväganden som gjorts i promemorian och de 

föreslagna ändringarna i tullagen och tullförordningen. Tullverket anser att de föreslagna 

ändringarna är väl avvägda och genomarbetade. Det kan dock utifrån ett brotts-

bekämpande perspektiv noteras att Tullverket varken har eller ges befogenhet att 

kontrollera kontanta medel som förs in eller ut över Sveriges inre gräns.  

Vad gäller promemorians förslag om behöriga myndigheters möjlighet att kvarhålla 

kontanta medel, vill Tullverket särskilt framhålla följande. Tullverket ställer sig mycket 

positivt till att perioden för tillfälligt kvarhållande inte har begränsats i nationell rätt i 

förhållande till vad den nya EU-förordningen om kontroll av kontanta medel medger. En 

period om högst 30 dagar framstår som en väl avvägd tidsfrist för att ge utrymme för 

sådana åtgärder som kan behöva vidtas för att kunna fastslå om omständigheterna 

rättfärdigar fortsatt kvarhållande. Även fast Tullverket självfallet alltid kommer eftersträva 

kortast möjliga kvarhållande, bedöms den föreslagna möjliga tidsperioden ge Tullverket 

bättre förutsättningar, jämfört med idag, att vidta administrativa åtgärder för att i 

brottsförebyggande syfte kontrollera penningförflyttningar in och ut ur EU.  

Tullverket ställer sig även positivt till de ändringar i tullagen som föreslås i avsnitt 5 i 

promemorian och som inte är en följd av bestämmelserna i den nya EU-förordningen om 

kontroll av kontanta medel. Förslaget om en skyldighet för Tullverket att på begäran 

tillhandahålla Inspektionen för strategiska produkter (ISP) uppgifter som förekommer hos 

Tullverket och som rör export av varor kommer innebära en smidigare och mer 

kostnadseffektiv hantering för både Tullverket och ISP.  
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Ärendets handläggning 

I detta ärende har generaltulldirektören Charlotte Svensson beslutat. Föredragande har 

varit verksjuristen Charlotte Ljung. I den slutliga handläggningen har även överdirektören 

Fredrik Holmberg och rättschefen Karin Erlingsson deltagit.  
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