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Utkom från trycket
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Tullverket föreskriver2 följande med stöd av 13 § förordningen (2000:3)
om gränstullsamarbete med Finland, 18 § verksförordningen (1995:1322)
och 79 § tullförordningen (2000:1306) samt efter samråd med finska Tullstyrelsen.
1 § Bestämmelser om gränstullsamarbete mellan Sverige och Finland
finns i lagen (1959:590) om gränstullsamarbete med annan stat (gränstullsamarbetslagen) och i förordningen (2000:3) om gränstullsamarbete med
Finland (gränstullsamarbetsförordningen).
2 § I trafiken mellan Åland och Sverige skall i vissa fall annan importskatt än tull tas ut. De svenska och finska tullmyndigheterna kan komma
överens om att trafik som går mellan två platser, inom de i de två länderna
gällande kontrollzonerna för gränstullsamarbetet, kan expedieras av ett
tullkontor i det ena landet.
I bilagan till denna författning finns en förteckning över de tullkontor
där trafik expedieras med tillämpning av både svenska och finska
bestämmelser.
3 § Svensk tullpersonal skall utföra övervakning eller kontroll inom den
finska kontrollzonen enligt gränstullsamarbetsförordningen enbart i enlighet med vad de två ländernas behöriga tullmyndigheter kommit överens
om.
Bestämmelser om gränsöverskridande övervakning och förföljande
finns även i lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete och i
förordningen (2000:1222) om internationellt tullsamarbete jämfört med
konventionen, upprättad på grundval av artikel K 3 i Fördraget om
Europeiska unionen, om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan
tullförvaltningar (tullsamarbetskonventionen), upprättad genom rådets akt
av den 18 december 19973.
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4 § Beslut om att enligt 10 § gränstullsamarbetslagen överlämna beslagtagen egendom till finsk tull- eller polismyndighet skall fattas i processen
Brottsbekämpning av chefen för den operativa ledningen (OPL).

Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2005, då Kungl. Generaltullstyrelsens kungörelse (TFS 1963:38) om gränstullsamarbetet mellan Sverige och Finland skall upphöra att gälla.
TULLVERKET
KARIN STARRIN
Per Kjellsson
(Rättssekretariatet)
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Bilaga
Förteckning över tullkontor där trafik expedieras med tillämpning av
både svenska och finska bestämmelser
Finska tullkontor

Mariehamn och Eckerö.
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