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Föreskrifter
om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd
(TFS 1994:57) om tullfrihet m.m.1;

TFS 2006:13
Utkom från trycket
den 7 september 2006

beslutade den 1 september 2006.
Med stöd av 25 § förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m. och 21 §
tullförordningen (2000:1306) föreskriver2 Tullverket i fråga om Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 1994:57) om tullfrihet m.m. 3
dels att 1 e och 34 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i författningen skall införas tre nya paragrafer, 37 a, 37 b
och 46 a §§, av följande lydelse,
dels att det i författningen skall införas nya allmänna råd till 37 a, 37 b
och 46 a §§ av följande lydelse.
1 e §4 Vid elektronisk uppgiftslämning som avses i 2 kap. 2 § Tullverkets
föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m.
(tullordning) tillämpas bestämmelserna om styrkande handlingar i 7 kap.
18–20 §§ samt 8 kap. 9 § andra stycket, 40 § och 46 § fjärde stycket tullordningen på motsvarande sätt beträffande uppgifter och försäkringar som
avses i denna författning. Vad som nu sagts gäller dock inte i fråga om
sådan uppgift eller försäkran som avses i 3, 5, 8, 10, 16, 28, 32, 34, 37,
37 a och 45 §§ denna författning.
Tullverket kan medge att en aktör som har kvalitetssäkrat sina tullrutiner för övergång till fri omsättning får tillämpa bestämmelserna om
styrkande handlingar i 7 kap. 18–20 §§ samt 8 kap. 9 § andra stycket, 40 §
och 46 § fjärde stycket tullordningen på motsvarande sätt beträffande
sådan uppgift eller försäkran som avses i 3, 5, 8, 10, 16, 28, 34 och 45 §§
denna författning.
Om deklaranten är annan än den tullfrihetsberättigade skall i det
elektroniska dokumentet anges den tullfrihetsberättigades namn och
organisationsnummer eller personnummer.
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34 § När någon gör anspråk på tullfrihet enligt artikel 100 i förordning
(EEG) nr 918/83 skall den tullfrihetsberättigade lämna en skriftlig uppgift
om den avsedda användningen.
Tullverket kan medge att en aktör som har kvalitetssäkrat sina tullrutiner för övergång till fri omsättning i stället får lämna en generell skriftlig uppgift om den avsedda användningen för importer som sker under
likartade förhållanden.
37 a § När någon gör anspråk på tullfrihet enligt 4 § tredje stycket lagen
(1994:1547) om tullfrihet m.m., skall den som är ansvarig vid den militära
styrkan lämna en skriftlig uppgift om att omständigheterna är sådana som
kan medföra tullfrihet.
Allmänna råd
Skriftlig uppgift för tullfri import av varor avsedda att användas uteslutande av en
främmande stats militära styrka eller dess personal kan utgöras av formulär 302
som fastställts med stöd av avtalet mellan parterna i Nordatlantiska fördraget om
status för deras styrkor (Nato SOFA).
Skriftlig uppgift för tullfri import av tjänstefordon på egna hjul kan utgöras av
formuläret ”Triptyque” som intagits i bilaga till Nato SOFA.
I de fall något av dessa formulär inte används bör den skriftliga uppgiften utgöras av blanketten Application for duty-free import (Tv 740.26).

37 b § Handling som avses i 37 a § får bara användas för varor som deklareras för övergång till fri omsättning vid ett och samma tillfälle. Handling som utgörs av formulär 302, som fastställts med stöd av avtalet mellan parterna i Nordatlantiska fördraget om status för deras styrkor (Nato
SOFA), kan ersätta annars föreskriven tulldeklaration i de fall avtalet
mellan de stater som är parter i Nordatlantiska fördraget och de andra
stater som deltar i Partnerskap för fred om status för deras styrkor (PFFavtalet) är tillämpligt.
Allmänna råd
Tulltjänstemannen bör när tullfrihet medges enligt 4 § tredje stycket lagen
(1994:1547) om tullfrihet m.m. fästa den tullfrihetsberättigades uppmärksamhet på
föreskriften i 5 a § andra stycket förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m.

46 a § Enligt 7 § andra stycket förordningen (1994:1605) om tullfrihet
m.m. jämställs den som innehar varor på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt med ägare enligt paragrafens första stycke.
Allmänna råd
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Den som innehar en vara på grund av kreditköp, t.ex. genom leasingavtal, bör vid
tillämpning av 7 § första stycket 2 förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m.
anses vara ägare till varan om det framgår av avtalet att det är parternas avsikt att
den som innehar varan skall bli ägare till den vid kredittidens eller hyrestidens
utgång.
Denna bedömning grundar sig på att med kreditköp avses t.ex. innehav på
grund av avbetalningsköp eller leasing. Även om ett avtal betecknats som uthyrning eller betalningen betecknats som ersättning för rätten att nyttja varan skall
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enligt 3 § andra stycket konsumentkreditlagen (1992:830) ett kreditköp anses
föreligga om det är avsett att konsumenten skall bli ägare till varan. Vidare framgår av förarbetena till konsumentkreditlagen, prop. 1991/92:83 jämförd med prop.
1976/77:123, s. 158 f, att det som avgör om ett avtal trots att det kallats för hyresavtal ändå skall anses utgöra ett kreditköp är om det kan anses ha varit parternas
avsikt att den som fått vara utlämnad till sig skall bli ägare till varan.

Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2006.
TULLVERKET
KARIN STARRIN
Maria Åhlin
(Processen Effektiv handel)
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