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beslutade den 7 april 2016.
Tullverket föreskriver1 med stöd av 25 § förordningen om tullfrihet
(1994:1605) och 5 kap. 4 § tullförordningen (2016:287) i fråga om Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2012:3) om tullfrihet m.m. att
1 kap. 2 och 4 §§, 2 kap. 2–4, 6, 7, 10–14, 29 och 30 §§, 3 kap. 1–3, 5, 6,
9, 10, 16–19 och 21 §§, rubriken närmast före 2 kap. 14 § och rubriken
närmast före 2 kap. 16 § samt allmänna råd till artikel 3 i rådets förordning
(EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett
gemenskapssystem för tullbefrielse ska ha följande lydelse.
1 kap.
2 § Uttryck som används i denna författning har samma innebörd som i
tullagen (2016:253).
Vad som avses med status som godkänd ekonomisk aktör framgår av
artikel 38 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013
av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen 2.
4 § De handlingar som ska lämnas enligt denna författning ska anges med
en kod i fält 44 i tulldeklarationen, i enlighet med vad som anges i bilaga
B till Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2016:2) om en tullordning.
Om deklaranten är annan än den som har rätt till tullfrihet ska den tullfrihetsberättigades namn och Eori-nummer eller personnummer anges i
tulldeklarationen.
2 kap.
2 §3 Den som begär tullfrihet enligt artikel 3 i förordning (EG) nr
1186/2009 ska lämna en skriftlig försäkran på blanketten Försäkran för
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flyttsakstullfrihet (Tv 740.41) om att omständigheterna är sådana som kan
medföra tullfrihet.
I blanketten Försäkran för flyttsakstullfrihet ska bland annat en förteckning över varorna i sändningen lämnas. Varorna kan alternativt förtecknas på en särskild handling som bifogas försäkran. I sådant fall ska dessa
handlingar vara signerade av den som begär tullfrihet.
I det fall tullfrihet begärs för ett transportmedel eller för en vara med ett
värde överstigande 100 000 kronor ska handlingar lämnas som styrker att
den person det gäller flyttar sin normala bostad till unionens tullområde
samt att dennes normala bostad har varit belägen utanför unionens
tullområde under en sammanhängande tidsperiod av minst tolv månader.
Vidare ska handlingar lämnas som styrker att transportmedlet eller den
vara som har ett värde överstigande 100 000 kronor har tillhört och har
använts av den person det gäller i hans tidigare normala bostad under
minst sex månader före inflyttningen till unionens tullområde.
3 §4 Försäkran för flyttsakstullfrihet som avses i 2 § första stycket ska
lämnas i original till tullkontoret när varorna deklareras för övergång till
fri omsättning. För övriga handlingar kan en bestyrkt kopia godtas.
Den som har tillstånd att kommunicera elektroniskt med Tullverket
enligt 1 kap. 5 § Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2016:2)
om en tullordning får i enlighet med tullkontorets anvisningar översända
handlingarna i elektronisk form och skicka in dessa i pappersform i
efterhand. Detta gäller dock inte när det är fråga om transportmedel.
4 § Tullverket kan medge undantag från kravet enligt 3 § när tulldeklarationen lämnas genom ett elektroniskt dokument av ett ombud som är
1. innehavare av ett tillstånd som godkänd ekonomisk aktör för tullförenklingar, eller
2. innehavare av ett kombinerat tillstånd enligt artikel 33 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november
2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande
av en tullkodex för unionen5.
Allmänna råd till artikel 3 i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den
16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för
tullbefrielse6
Definition
Vid tillämpning av artikel 3 i förordning (EG) nr 1186/2009 bör med normal
bostad avses den plats där en person stadigvarande vistas, dvs. minst 185 dygn per
kalenderår, på grund av personlig och yrkesmässig anknytning eller, när det gäller
4

Senaste lydelse TFS 2015:11.
EUT L 343, 29.12.2015, s. 343 (Celex 32015R2447).
6
Senaste lydelse TFS 2014:1.
5

2

TFS 2016:13
en person utan yrkesmässig anknytning, på grund av personlig anknytning som
visar på nära samband mellan personen och platsen.
Normal bostad för en person som har yrkesmässig anknytning till en annan
plats än den han har personlig anknytning till och som följaktligen bor omväxlande på olika platser, där den ena är belägen inom och den andra utanför unionens
tullområde, bör vara den plats där han har sin personliga anknytning, förutsatt att
vederbörande regelbundet återkommer dit. Det senare villkoret behöver inte vara
uppfyllt när personen bor på en plats utanför unionens tullområde för att genomföra en uppgift av bestämd varaktighet.
Vistelse för studier vid ett universitet eller en skola bör inte medföra att byte av
normal bostad anses ha skett.
Fastställande av normal bostad
En persons normala bostad bör bestämmas på grundval av en helhetsbedömning
av samtliga relevanta omständigheter som visar var den berörda personen har sitt
huvudsakliga intressecentrum, dvs. sin normala bostad.
Vid bedömningen tas hänsyn till både personlig och yrkesmässig anknytning
till en bestämd plats samt den tid som denna anknytning funnits. I det fall bedömningen av den personliga och yrkesmässiga anknytningen inte räcker för att avgöra
var den berörda personens normala bostad är belägen bör företräde ges åt den plats
till vilken denne har sin personliga anknytning.
Personlig anknytning
Flera faktorer har betydelse vid bedömningen av personlig anknytning till en
bestämd plats såsom exempelvis familjeband, bostadsförhållanden, ekonomiska
intressen, folkbokföring och sociala förmåner.
Med familj avses i detta fall make, maka, registrerad partner, sambo, barn och
föräldrar som personen bor tillsammans med.
Yrkesmässig anknytning
Genom sitt arbete har en person en stark anknytning till en plats. En tillsvidareanställning bör ge en starkare anknytning till en plats än en tidsbegränsad anställning.

6 §7 Den som begär tullfrihet enligt artikel 12 i förordning (EG) nr
1186/2009 ska lämna en skriftlig försäkran om att omständigheterna är
sådana som kan medföra tullfrihet.
Försäkran ska lämnas i original till tullkontoret när varorna deklareras
för övergång till fri omsättning.
Den som har tillstånd att kommunicera elektroniskt med Tullverket
enligt 1 kap. 5 § Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2016:2)
om en tullordning får i enlighet med tullkontorets anvisningar översända
handlingen i elektronisk form och skicka in denna i pappersform i efterhand.
7 § Tullverket kan medge undantag från kravet enligt 6 § när tulldeklarationen lämnas genom ett elektroniskt dokument av ett ombud som är
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1. innehavare av ett tillstånd som godkänd ekonomisk aktör för tullförenklingar, eller
2. innehavare av ett kombinerat tillstånd enligt artikel 33 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447.
10 §8 Den som begär tullfrihet enligt artikel 17 eller 20 i förordning (EG)
nr 1186/2009 ska lämna en bestyrkt kopia av testamente, bouppteckning,
arvskifteshandling eller annan liknande handling som styrker att omständigheterna är sådana som kan medföra tullfrihet.
Handlingen ska lämnas till tullkontoret när varorna deklareras för
övergång till fri omsättning.
Den som har tillstånd att kommunicera elektroniskt med Tullverket
enligt 1 kap. 5 § Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2016:2)
om en tullordning får i enlighet med tullkontorets anvisningar översända
handlingen i elektronisk form och skicka in denna i pappersform i efterhand. Detta gäller dock inte när det är fråga om transportmedel.
11 § Tullverket kan medge undantag från kravet enligt 10 § när tulldeklarationen lämnas genom ett elektroniskt dokument av ett ombud som är
1. innehavare av ett tillstånd som godkänd ekonomisk aktör för tullförenklingar, eller
2. innehavare av ett kombinerat tillstånd enligt artikel 33 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447.
12 §9 Den som begär tullfrihet enligt artikel 21 i förordning (EG) nr
1186/2009 ska lämna skriftlig uppgift om att omständigheterna är sådana
som kan medföra tullfrihet.
Handlingen ska lämnas i original till tullkontoret när varorna deklareras
för övergång till fri omsättning.
Den som har tillstånd att kommunicera elektroniskt med Tullverket
enligt 1 kap. 5 § Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2016:2)
om en tullordning får i enlighet med tullkontorets anvisningar översända
handlingen i elektronisk form och skicka in denna i pappersform i efterhand.
13 § Tullverket kan medge undantag från kravet enligt 12 § när tulldeklarationen lämnas genom ett elektroniskt dokument av ett ombud som är
1. innehavare av ett tillstånd som godkänd ekonomisk aktör för tullförenklingar, eller
2. innehavare av ett kombinerat tillstånd enligt artikel 33 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447.
Varor som importeras i samband med att verksamhet överförs från
tredjeland
8
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14 § När någon begär tullfrihet enligt artikel 28 eller 34 i förordning (EG)
nr 1186/2009 ska den som är ansvarig för verksamheten lämna skriftlig
försäkran om att omständigheterna är sådana som kan medföra tullfrihet.
Vidare ska handlingar lämnas som styrker att företaget definitivt har
upphört med sin verksamhet i ett tredjeland och flyttar till Sverige för att
här fortsätta med en liknande verksamhet.
I det fall tullfrihet begärs för en vara med ett värde överstigande
100 000 kronor ska även handlingar lämnas som styrker att varan tillhör
företaget och att den har använts i företaget under minst tolv månader före
den dag då företaget upphörde med sin verksamhet i det tredjeland,
varifrån det har överflyttat sin verksamhet.
Produkter som jordbrukare i EU erhållit från egendomar i
tredjeland
29 §10 När någon begär tullfrihet enligt artikel 95 i förordning (EG) nr
1186/2009 ska den som är ansvarig för verksamheten lämna en skriftlig
uppgift om den avsedda användningen på blanketten Användningsuppgift
för varor som importeras för undersökning, analys eller provning (Tv
740.30).
Handlingen ska lämnas i original till tullkontoret när varan deklareras
för övergång till fri omsättning.
Den som har tillstånd att kommunicera elektroniskt med Tullverket
enligt 1 kap. 5 § Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2016:2)
om en tullordning får i enlighet med tullkontorets anvisningar översända
handlingen i elektronisk form och skicka in denna i pappersform i efterhand.
30 § Tullverket kan medge att en godkänd ekonomisk aktör som är innehavare av ett tillstånd som godkänd ekonomisk aktör för tullförenklingar
eller innehavare av ett kombinerat tillstånd enligt artikel 33 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 i stället får lämna en generell skriftlig uppgift om den avsedda användningen för importer som sker
under likartade förhållanden.
3 kap.
1 § Tullfrihet enligt 4 § första stycket lagen (1994:1547) om tullfrihet
m.m. gäller för varor som deklareras för övergång till fri omsättning för
1. en främmande stats beskickning, den som tillhör beskickningens
diplomatiska eller administrativa och tekniska personal samt familjemedlem, som ingår i sådan persons hushåll, som är berättigad till tullfrihet
i överensstämmelse med Wienkonventionen den 18 april 1961
(SÖ 1967:1) om diplomatiska förbindelser,
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2. en främmande stats karriärkonsulat och honorärkonsulat, den som är
en främmande stats karriärkonsul eller konsulatstjänsteman samt familjemedlem, som ingår i sådan persons hushåll, som är berättigad till tullfrihet
i överensstämmelse med Wienkonventionen den 24 april 1963
(SÖ 1974:10) om konsulära förbindelser eller annan motsvarande överenskommelse.
Som karriärkonsul anses även tjänsteman som likställs med sådan
enligt överenskommelse med främmande stat.
Villkoret i berörda konventioner för tullfrihet enligt första stycket 1 och
2 för vara, som deklareras för övergång till fri omsättning för administrativ och teknisk personal eller konsulatstjänsteman, att det ska gälla
föremål, som importeras vid tiden för deras första installerande, innebär
att varorna ska importeras och deklareras för övergång till fri omsättning
inom tolv månader från det att tjänstemannen enligt anmälan till Utrikesdepartementet installerats på beskickningen eller konsulatet.
2 §11 En framställning som avses i 3 § förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m. ska göras på blanketten Application for duty-free import (Tv
740.22) när varorna är avsedda för beskickning, beskickningsmedlem eller
dennes familj.
I de fall varorna är avsedda för konsulat, konsulatsmedlem eller dennes
familj ska framställningen göras på blanketten Application for duty-free
import (Tv 740.32).
3 §12 Handling som avses i 2 § ska lämnas i original till tullkontoret när
varorna deklareras för övergång till fri omsättning och får bara användas
för varor som deklareras för övergång till fri omsättning vid ett och
samma tillfälle.
Den som har tillstånd att kommunicera elektroniskt med Tullverket
enligt 1 kap. 5 § Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2016:2)
om en tullordning får i enlighet med tullkontorets anvisningar översända
handlingen i elektronisk form och skicka in denna i pappersform i efterhand.
5 §13 När någon begär tullfrihet enligt 4 § andra stycket lagen
(1994:1547) om tullfrihet m.m. ska den som begär tullfrihet lämna skriftlig uppgift, bestyrkt av organisationen, om att omständigheterna är sådana
som kan medföra tullfrihet.
6 §14 Handling som avses i 5 § ska lämnas i original till tullkontoret när
varorna deklareras för övergång till fri omsättning och får bara användas
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för varor som deklareras för övergång till fri omsättning vid ett och
samma tillfälle.
Den som har tillstånd att kommunicera elektroniskt med Tullverket
enligt 1 kap. 5 § Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2016:2)
om en tullordning får i enlighet med tullkontorets anvisningar översända
handlingen i elektronisk form och skicka in denna i pappersform i efterhand.
9 §15 Handling som avses i 8 § ska lämnas i original till tullkontoret när
varan deklareras för övergång till fri omsättning.
Den som har tillstånd att kommunicera elektroniskt med Tullverket
enligt 1 kap. 5 § Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2016:2)
om en tullordning får i enlighet med tullkontorets anvisningar översända
handlingen i elektronisk form och skicka in denna i pappersform i efterhand.
10 §16 Handling som avses i 8 § får bara användas för varor som deklareras för övergång till fri omsättning vid ett och samma tillfälle.
16 §17 Den som begär tullfrihet enligt 7 och 8 §§ förordningen
(1994:1605) om tullfrihet m.m. ska lämna en skriftlig försäkran på blanketten Försäkran för flyttsakstullfrihet (Tv 740.41) om att omständigheterna är sådana som kan medföra tullfrihet.
I blanketten Försäkran för flyttsakstullfrihet (Tv 740.41) ska bland
annat en förteckning över varorna i sändningen lämnas. Varorna kan
alternativt förtecknas på en särskild handling som bifogas försäkran. I
sådant fall ska dessa handlingar vara signerade av den som begär
tullfrihet.
I det fall tullfrihet begärs för en vara med ett värde överstigande
100 000 kronor, annan än den som anges i tredje stycket, ska handlingar
lämnas som styrker att den person det gäller återvänder till Sverige för
stadigvarande vistelse samt att denne återvänder hit efter att på grund av
sitt arbete ha vistats i tredjeland i minst ett år. Vidare ska handlingar
lämnas som styrker att varan ägs av den person det gäller och har
begagnats i tredjeland av ägaren eller medlem av ägarens hushåll.
I det fall tullfrihet begärs för ett transportmedel ska handlingar lämnas
som styrker att den person det gäller återvänder till Sverige för stadigvarande vistelse samt att denne återvänder hit efter att på grund av sitt
arbete ha vistats i tredjeland i minst ett år. Vidare ska handlingar lämnas
som styrker att transportmedlet under minst ett år innan ägaren återvänder
till Sverige har tillhört vederbörande och begagnats i tredjeland av ägaren
eller medlem av ägarens hushåll i normal utsträckning.
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17 §18 Försäkran för flyttsakstullfrihet som avses i 16 § första stycket ska
lämnas i original till tullkontoret när varorna deklareras för övergång till
fri omsättning. För övriga handlingar kan en bestyrkt kopia godtas.
Den som har tillstånd att kommunicera elektroniskt med Tullverket
enligt 1 kap. 5 § Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2016:2)
om en tullordning får i enlighet med tullkontorets anvisningar översända
handlingarna i elektronisk form och skicka in dessa i pappersform i efterhand. Detta gäller dock inte när det är fråga om transportmedel.
18 § Tullverket kan medge undantag från kravet enligt 17 § när tulldeklarationen lämnas genom ett elektroniskt dokument av ett ombud som är
1.innehavare av ett tillstånd som godkänd ekonomisk aktör för tullförenklingar, eller
2. innehavare av ett kombinerat tillstånd enligt artikel 33 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447.
19 §19 Vid tillämpningen av 7 § förordningen (1994:1605) om tullfrihet
m.m. avses med följande begrepp:
hemvist: den berörda personens normala bostad,
person som återvänder: person som återvänder till Sverige efter
avslutad vistelse i tredjeland för stadigvarande vistelse i Sverige som inte
endast är tillfällig,
på grund av sitt arbete: begreppet omfattar såväl arbetstagare som
egenföretagare,
vistas i tredjeland: en oavbruten vistelse i tredjeland eller en vistelse i
tredjeland med avbrott för besök i unionen,
varor om de ägs av den person för vilken de deklareras för övergång
till fri omsättning: varor som vid tidpunkten för personens återvändande
– ägs av vederbörande eller
– utgör ägarens och dennes makes gemensamma bohag eller annan
gemensamt ägd lös egendom eller makes giftorättsgods enligt 7 kap.
äktenskapsbalken (1987:230),
– utgör ägarens och dennes registrerade partners gemensamma bohag
eller annan gemensamt ägd lös egendom eller registrerad partners
egendom motsvarande giftorättsgods enligt 3 kap. 1 § lagen (1994:1117)
om registrerat partnerskap i enlighet med övergångsbestämmelserna i
lagen (2009:260) om upphävande av lagen (1994:1117) om registrerat
partnerskap jämförd med 7 kap. äktenskapsbalken eller
– utgör ägarens och dennes sambos gemensamma bohag eller annan
gemensamt ägd lös egendom, varvid med sambor avses två personer som
bor tillsammans på sådant vis att sambolagen (2003:376) kan tillämpas på
deras förhållande,
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behov: behovet av varan i tredjeland före och i Sverige efter återvändandet för ägaren ensam eller för ägaren tillsammans med samtidigt
återvändande hushållsmedlemmar,
medlem av dennes (ägarens) hushåll: familjemedlem, samboende,
anställd eller annan som har gemensamt hushåll med ägaren,
vistats i tredjeland i minst ett år: en tid av minst 365 dagar varvid
inräknas den totala tiden för vistelsen i tredjeland med avdrag för annan
tid för vistelse i unionen än korta avbrott, i vistelsen i tredjeland inräknas i
sin helhet dag då personen delvis vistas i tredjeland i samband med att
denne påbörjar, avbryter eller avslutar vistelsen i tredjeland, samt
bortse från korta avbrott: avbrott i vistelsen i tredjeland för besök i
unionen under viss tid varefter personen återvänder till tredjeland, sådana
avbrott får inräknas i tiden för vistelsen i tredjeland med sammanlagt
högst 72 dagar för varje period av vistelsen i tredjeland om 365 dagar, om
tiden för ett och samma avbrott överstiger 72 dagar inräknas sådan tid
dock inte till någon del i vistelsen i tredjeland.
21 § Tiden för en persons ägande av motorfordon, husvagn, fartyg och
luftfartyg som avses i 8 § första stycket förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m. ska omfatta minst 365 dagar. Den räknas från och med den
dag då transportmedlet med äganderätt ställdes till ägarens förfogande till
och med dagen för återvändandet.
Med begagnande av ett transportmedel enligt 8 § första stycket förordningen om tullfrihet m.m. avses nyttjande av det i tredjeland som
transportmedel på det sätt som med hänsyn till klimatiska och andra förhållanden är normalt för transportmedlet i fråga. Ett transportmedel ska
anses ha begagnats i normal utsträckning enligt samma stycke om det
under ägandetiden har begagnats på sätt som nu sagts i den omfattning
som kan anses normalt med hänsyn till ägarens och dennes hushålls
levnadsvanor.

Denna författning träder i kraft den 1 maj 2016.
TULLVERKET
THERESE MATTSSON
Linda Lindström
(Rättsavdelningen)

9

