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Tullverkets föreskrifter och allmänna råd
om kontroll och utlämning av överskottsproviant m.m. på
fartyg1;

TFS 2007:4
Utkom från trycket
den 9 mars 2007

beslutade den 6 mars 2007.
Med stöd av 51 och 79 §§ tullförordningen (2000:1306) föreskriver 2 Tullverket följande.
1 § Med överskottsproviant förstås i denna författning spritdrycker, vin,
starköl och tobaksvaror för vilka tullfrihet inte medges vid ett fartygs
ankomst från utrikes ort enligt 42 § Tullverkets föreskrifter och allmänna
råd (TFS 1994:57) om tullfrihet m.m.
2 § Av 4 kap. 7 § Tullverkets föreskrifter och allmänna råd
(TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning) framgår att befälhavaren har ansvaret för att överskottsproviant, som finns ombord på ett
fartyg vid ankomst till första bestämmelseort, är placerad i förseglingsbart
och låst utrymme eller förvaras på annat säkert sätt.
Överskottsproviant skall tas upp i den proviantdeklaration som upprättas av befälhavaren i samband med fartygets ankomst. Bestämmelser
om proviantdeklaration finns i 4 kap. 36 a § Tullverkets föreskrifter och
allmänna råd om tullförfaranden m.m. (tullordning). Tullverket skall stickprovsvis eller på förekommen anledning kontrollera uppgifterna i
proviantdeklarationen.
Allmänna råd
När Tullverket eller Kustbevakningen utför tillsyn ombord bör försegling med
myndighetsplomb ske av det utrymme där provianten är placerad. Anteckning om
försegling bör göras på proviantdeklarationen, både på kopian som förvaras ombord och på den som lämnats till Tullverket i samband med fartygets klarering.

3 § Om det finns större kvantiteter överskottsproviant ombord på ett fartyg som temporärt tagits ur trafik eller som av annan anledning befinner
sig en längre tid i hamn, skall Tullverket, om det finns anledning till det,
inventera överskottsprovianten.

1
2

Tas in i ändringsblad till TFH III:1.
Dnr TV1-2006-9920.

1

TFS 2007:4
Allmänna råd
Anteckning om inventering bör göras på proviantdeklarationen, både på kopian
som förvaras ombord och på den som lämnats till Tullverket i samband med fartygets klarering.

4 § Utlämning av överskottsproviant för förbrukning ombord får beviljas
av det tullkontor som ansvarar för fartygsklareringen i det område där fartyget finns. Tullverkets beslut om vilka tullkontor som ansvarar för fartygsklarering tillkännages i Tullverkets författningssamling.
Begäran om utlämning skall fartygets befälhavare göra genom att på
proviantdeklarationen eller i separat skrivelse notera vad som önskas
utlämnat. Därefter skall befälhavaren lämna eller faxa begäran till det tullkontor som får medge sådan utlämning.
Utlämning beviljas med Tullverkets stämpel och tulltjänstemans signatur. En kopia av den stämplade och signerade begäran om utlämning skall
lämnas eller faxas åter till befälhavaren.
Allmänna råd
Enligt 42 § Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 1994:57) om tullfrihet
m.m. kan tullfrihet medges efter tio dagar för ytterligare kvantiteter spritdrycker,
vin, starköl och tobaksvaror. Dessa kvantiteter får dock endast motsvara normal
förbrukning under tidsperioder om högst tio dagar. Efter särskild prövning kan
också tullfrihet medges för proviant för befälhavarens representation.

5 § Uppgift om överskottsproviant skall i förekommande fall lämnas i inkommande eller utgående tullpass för fartyget genom att proviantdeklarationen bifogas tullpasset. Proviantdeklarationen skall förses med Tullverkets anteckningar och stämpel samt tulltjänstemans namnteckning.
6 § Om proviantering sker med spritdrycker, vin, starköl och tobaksvaror,
skall fartygets befälhavare anteckna uppgift om den ombordtagna provianten i proviantdeklarationen som förvaras ombord.
7 § Det som i denna författning föreskrivs om överskottsproviant skall i
tillämpliga delar gälla även för levande djur, vapen och andra allmänfarliga varor som medförs på fartyget under resan inom det svenska
tullområdet samt för oförtullad eller obeskattad proviant som tas ombord
på fartyget.
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Denna författning träder i kraft den 15 april 2007, då Tullverkets föreskrifter (TFS 1982:47) om kontroll av överskottsproviant skall upphöra att
gälla.
TULLVERKET
KARIN STARRIN
Jenny Östergren
(Processen Effektiv handel)
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