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beslutade den 22 mars 2005.
Med stöd av 27 § tullförordningen (2000:1306) och 18 § verksförordningen (1995:1322) föreskriver 2 Tullverket i fråga om Tullverkets föreskrifter
och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning)
dels att rubrikerna närmast före 9 kap. 18 och 54 §§ skall utgå,
dels att 9 kap. 10, 12, 25 d, 28, 40, 41 och 54 §§ samt underrubriken
närmast före 9 kap. 40 § skall ha följande lydelse,
dels att mellanrubrikerna närmast före 9 kap. 25, 25 a och 25 c §§ skall
vara underrubriker,
dels att det i författningen skall införas arton nya paragrafer, 9 kap. 17 a
och 55—71 §§, av följande lydelse,
dels att det i författningen närmast före 9 kap. 17 a § skall införas en ny
mellanrubrik och en ny underrubrik samt närmast före 9 kap. 28 och 54 §§
nya underrubriker av följande lydelse,
dels att det skall införas nya allmänna råd till 9 kap. 58, 60, 68 och
70 §§ av följande lydelse.
9 kap.
10 § I 4 kap. 7 § tullagen (2000:1281) och 25—31 §§ tullförordningen
(2000:1306) finns bestämmelser om transitering.
Vad som sägs i detta kapitel om transitering enligt gemenskapens
transiteringsförfarande gäller, om inte annat anges, även transitering enligt
Konventionen, den 20 maj 1987, om ett gemensamt transiteringsförfarande (det gemensamma transiteringsförfarandet).
12 §3 Varor får vid transitering endast föras till och från tullklareringsområde på ort med för transitering behörigt tullkontor.
Om det kan ske med hänsyn till Tullverkets övervaknings- och
kontrollverksamhet i övrigt, kan tullkontor i särskilt fall medge att en vara
transiteras till eller från annat område än som sägs i första stycket.
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Bestämmelser om förenklingar av formaliteterna vid transitering
(godkänd avsändare respektive godkänd mottagare) finns i 28—48 och
54—71 §§.
Säkerheter

Allmänt om säkerheter
17 a § Tullverkets kompetenscenter för ombudsfrågor är garantikontor
enligt artikel 340b i förordning (EEG) nr 2454/93.
25 d §4 Föreskrifter om förenklingar vid transitering finns i artikel 97 i
förordning (EEG) nr 2913/92, i artiklarna 372—450 i förordning (EEG) nr
2454/93, i artikel 6 i Konventionen, den 20 maj 1987, om ett gemensamt
transiteringsförfarande och i artikel 49 i 1975 års TIR-konvention.
Godkänd avsändare enligt gemenskapens transiteringsförfarande
28 §5 Bestämmelser om förfarandet med godkänd avsändare för varor som
transiteras enligt gemenskapens transiteringsförfarande finns i artiklarna
398—404 i förordning (EEG) nr 2454/93.
Godkänd mottagare enligt gemenskapens transiteringsförfarande
40 §6 Bestämmelser om förfarandet med godkänd mottagare för varor som
transiteras enligt gemenskapens transiteringsförfarande finns i artiklarna
406—408a i förordning (EEG) nr 2454/93.
41 §7 Tillstånd enligt artikel 372.1 f i förordning (EEG) nr 2454/93 att
vara godkänd mottagare ges endast till den som har tillstånd till elektronisk uppgiftslämning vid import.
Ansökan om tillstånd att vara godkänd mottagare skall göras på
blanketten Ansökan om tillstånd att vara godkänd mottagare (Tv 721.22).
Godkänd mottagare av varor som transiteras enligt TIR-förfarandet
54 § Bestämmelser om förenklingar vid transitering enligt TIR-förfarandet
finns i artikel 49 i 1975 års TIR-konvention (TIR-konventionen) och i
artikel 97.2 b i förordning (EEG) nr 2913/92.
55 § Tullverkets kompetenscenter för ombudsfrågor får medge tillstånd
för en person att i sina lokaler eller på annan i tillståndet bestämd plats få
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ta emot varor som hänförts till TIR-förfarandet, utan att först visa upp
varorna, TIR-carneten och fordonet, fordonskombinationen eller containern för ett godkänt bestämmelsetullkontor.
Den som får tillstånd att använda denna förenkling kallas i detta avsnitt
för godkänd mottagare.
56 § Tillstånd skall endast gälla för TIR-transiteringar vars slutgiltiga
lossningsplats är de lokaler som fastställs i tillståndet och som fullbordar
en TIR-transport.
57 § Ansökan om tillstånd att vara godkänd mottagare skall göras på
blanketten Ansökan om tillstånd att vara godkänd mottagare (Tv 721.22).
Ansökan prövas av Tullverkets kompetenscenter för ombudsfrågor.
58 § Tillstånd att vara godkänd mottagare ges endast till personer
— som är etablerade i gemenskapen,
— som antas kunna fullgöra de skyldigheter som är förenade med
ställningen som godkänd mottagare, och
— som inte har begått allvarliga eller upprepade överträdelser av tulleller skattelagstiftningen.
Den som regelbundet tar emot varor som hänförts till TIR-förfarandet
får antas uppfylla kravet i andra strecksatsen i första stycket.
Tillstånd kan endast beviljas om
— tullmyndigheterna kan säkerställa övervakningen och kontrollen av
förfarandet utan att behöva införa ett administrativt system som inte står i
rimligt förhållande till de behov de berörda personerna har, och
— personerna har sådan bokföring som gör det möjligt för tullmyndigheterna att utföra en effektiv kontroll.
Allmänna råd
En person som inte är innehavare av tillfälligt lager eller tullager eller inte har
tillstånd till lokalt klareringsförfarande för övergång till fri omsättning får som
regel inte antas kunna fullgöra de skyldigheter som är förenade med ställningen
som godkänd mottagare.

59 § Tullverkets kompetenscenter för ombudsfrågor skall kontinuerligt
informera Sveriges Åkeriföretag om utfärdade tillstånd.
60 § I tillståndet att vara godkänd mottagare skall anges,
— att den godkände mottagaren inte får anteckna något på TIRcarneten och inte får behålla någon del av den,
— det tullkontor som utövar tillsyn över den godkände mottagarens
verksamhet vad avser åtgärder i samband med mottagandet av varor och
slutförande av TIR-transiteringar (godkänt bestämmelsetullkontor),
— de varukategorier eller varutransporter som omfattas av tillståndet,
— de platser dit varor får föras,
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— den tidsfrist inom vilken och det sätt på vilket den godkände
mottagaren skall underrätta det godkända bestämmelsetullkontoret om
varors ankomst,
— på vilket sätt det godkända bestämmelsetullkontoret lämnar medgivande om lossning,
— på vilket sätt den godkände mottagaren skall föra register över
tullförseglingar som bryts,
— under vilka förutsättningar utsedda personer hos den godkände
mottagaren får bryta tullförseglingar, samt
— de villkor utöver vad som framgår av 65 § för hur den godkände
mottagaren skall föra journal över de varor som tas emot i egenskap av
godkänd mottagare.
Oaktat vad som sägs i första stycket första strecksatsen får den
godkände mottagaren,
— i särskilda fall lämna avrivningsdelen på sidan 4 av TIR-carnetens
omslag till carnetinnehavaren eller dennes ombud, och
— intyga varornas mottagande på baksidan av den Kupong nr 2 i TIRcarneten som lossningen avser, om det medges i tillståndet.
Allmänna råd
Ett särskilt fall där mottagaren får lämna avrivningsdelen enligt andra stycket är
om mottagaren behåller TIR-carneten för att presentera den för ett behörigt tullkontor. I sådant fall får avrivningsdelen lämnas till den person som visat upp
carneten.

61 § En godkänd mottagare skall underrätta Tullverkets kompetenscenter
för ombudsfrågor om alla händelser som inträffat efter det att tillståndet
beviljats och som kan inverka på tillståndets upprätthållande eller innehåll.
62 § Den godkände mottagaren skall till Tullverkets kompetenscenter för
ombudsfrågor uppge vilken eller vilka personer hos företaget som ansvarar för åtgärder vid varors ankomst enligt förfarandet. Företaget skall ge
den eller de ansvariga personerna den information som är nödvändig för
att mottagaren skall kunna utföra åtgärderna på ett från tullsynpunkt tillfredsställande sätt. Tullverkets kompetenscenter för ombudsfrågor skall
förvissa sig om att sådan information ges.
63 § När varor upptagna i en TIR-carnet ankommer till den godkände
mottagaren skall denne underrätta det godkända bestämmelsetullkontoret
om varornas ankomst. Underrättelsen skall lämnas i form av ett elektroniskt meddelande.
Meddelandet skall innehålla följande uppgifter
— den godkände mottagarens namn och tillståndsnummer,
— varornas ankomstdag,
— fordonets eller fordonskombinationens registreringsnummer och i
förekommande fall containerns identifieringsnummer,
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— om i vilket skick förseglingar, kapell, linor och annan utrustning av
betydelse för tullkontrollen var vid ankomsten,
— TIR-carnetens nummer,
— carnetinnehavare (namn och ID-nr),
— godsets varubeskrivning enligt manifestet, och
— preliminär uppgift om det tullkontor hos vilket TIR-carneten
kommer att visas upp.
Till meddelandet skall även bifogas en kopia av både TIR-carnetens
omslag och Kupong 2.
64 § Lossning får ske när det godkända bestämmelsetullkontoret lämnat
ett lossningsmedgivande.
Den godkände mottagaren skall omedelbart underrätta det godkända
bestämmelsetullkontoret om mottagaren finner att en uppgift som lämnats
i TIR-carneten inte stämmer med det verkliga förhållandet eller att godset
inte stämmer överens med de på manifestet förtecknade varorna eller
konstaterar andra oegentligheter.
65 § Den godkände mottagaren skall föra en särskild godsjournal över de
varor som transporterats upptagna i en TIR-carnet och som tas emot enligt
det förenklade förfarandet.
I journalen skall för varje sändning antecknas uppgift om ankomstdag,
det tullid som anmälan till godkänd tullbehandling är försedd med eller
det godsnummer varorna tilldelats hos ett tillfälligt lager.
Den godkände mottagaren skall förvara en kopia av både TIRcarnetens omslag och Kupong nr 2 samt en kopia av det mottagningsbevis
som tecknats enligt 66 § till varje sändning i journalen. Den godkände
mottagaren skall i övrigt följa de villkor som meddelats i tillståndet.
66 § Den godkände mottagaren är skyldig att utfärda ett mottagningsbevis
till carnetinnehavaren eller dennes ombud som en bekräftelse på att lossning har ägt rum. Av 68 § följer att den godkände mottagaren skall utfärda
ytterligare ett mottagningsbevis om den godkände mottagaren skall presentera TIR-carneten för ett behörigt tullkontor. Det senare beviset skall i
sådant fall lämnas till det behöriga tullkontoret.
Mottagningsbeviset kan inte användas för att i den mening som avses i
artikel 455.3 och 4 i förordning (EEG) nr 2454/93 styrka att en TIRtransitering har slutförts.
67 § Av artikel 8 och 9 i förordningen (EEG) nr 2913/92 följer att Tullverket får återkalla ett tillstånd till förenklingen ställning som godkänd
mottagare om förutsättningarna för att bevilja tillståndet inte längre finns
eller om tillståndsinnehavaren inte fullgör sina skyldigheter enligt detta
avsnitt.
68 § Den godkände mottagaren ansvarar för att TIR-carneten utan dröjsmål efter lossningen visas upp för ett behörigt tullkontor i Sverige tillsammans med ett mottagningsbevis med uppgifter om lossningen.
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Allmänna råd
En TIR-carnet kan visas upp för ett behörigt tullkontor av den godkände mottagaren eller dennes ombud eller av transportören, på uppdrag av den godkände
mot-tagaren.

69 § Innehavaren av TIR-carneten skall anses ha fullgjorts sina skyldigheter enligt artikel 1 o) i TIR-konventionen, när varor inom föreskriven tid
och i oförändrat skick visas upp för den godkände mottagaren i dennes
lokaler eller på en i tillståndet angiven plats tillsammans med TIRcarneten och vägfordonet, fordonskombinationen eller containern.
70 § Slutförande av en TIR-transitering enligt artikel 1 d) i TIR-konventionen skall anses genomfört när samtliga nedanstående villkor är uppfyllda på ett från tullsynpunkt tillfredsställande sätt.
1. Varorna har lossats inom föreskriven tid och i oförändrat skick i den
godkände mottagarens lokaler eller på en i tillståndet angiven plats tillsammans med den medföljande TIR-carneten.
2. Lämplig hänsyn har tagits till identifiering av fordonet, fordonskombinationen eller containern.
3. Anteckningar om lossningen har införts i den särskilda godsjournalen.
4. TIR-carneten har inom föreskriven tid visats upp för ett behörigt
tullkontor tillsammans med mottagningsbeviset.
Allmänna råd
Av artikel 92 i förordning (EEG) nr 2913/92 följer att förfarandet för en extern
transitering avslutas och skyldigheterna för den som omfattas av förfarandet anses
fullgjorda när de varor som förfarandet gäller och de handlingar som krävs företes
för bestämmelsetullkontoret i enlighet med bestämmelserna för förfarandet i fråga.
Det innebär att datum för en TIR-transiterings slutförande är den dag då varorna
lossas hos den godkände mottagaren och anteckningar om lossningen har förts in i
den särskilda godsjournalen (bokföringsdagen). Av artikel 28 i 1975 års TIRkonvention framgår att om någon oegentlighet konstateras vid lossningen så är
datumet för TIR-transiteringens slutförande den dag då ett behörigt tullkontor
påtecknar TIR-carneten.
Att ta lämplig hänsyn till identifiering av fordonet, fordonskombinationen eller
containern innebär t.ex. att carnetinnehavaren har sett till att förseglingsutrustningen är intakt och förseglingarna är oskadda.

71 § Det behöriga tullkontoret, för vilket TIR-carneten visas upp, skall på
carneten göra de anteckningar som skall lämnas av bestämmelsetullkontoret. TIR-carneten återlämnas därefter till den person som har visat upp
carneten.
Det behöriga tullkontoret skall informera Sveriges Åkeriföretag om att
en TIR-transitering har slutförts.
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Denna författning träder i kraft den 1 maj 2005.
TULLVERKET
EVA-LOTTA HEDIN
Ulf Rolander
(Processen Effektiv handel)

7

