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Föreskrifter
om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd
(TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning)1;

TFS 2005:22
Utkom från trycket
den 30 augusti 2005

beslutade den 11 augusti 2005.
Med stöd av 73, 74 och 79 §§ tullförordningen (2000:1306) och efter samråd med Kommerskollegium föreskriver2 Tullverket i fråga om Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m.
(tullordning)
dels att 24 kap. 8 och 11 §§ skall upphöra att gälla,
dels att 24 kap. 1, 3—7, 9, 10 och 12 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i författningen skall införas två nya paragrafer, 24 kap. 6 a
och 6 b §§, samt närmast före 24 kap. 1, 3, 6, 10 och 12 §§ nya rubriker av
följande lydelse,
dels att det skall införas nya allmänna råd till 24 kap. 4, 6 b och 10 §§
av följande lydelse.
24 kap.
Inledande bestämmelser
1 § Bestämmelser om förrättningsavgift finns i 11 kap. 3 och 4 §§ tullagen (2000:1281) och 73 och 74 §§ tullförordningen (2000:1306).
Vad som förstås med tullförrättning framgår av 1 kap. 5 § första stycket
tullagen.
Förrättningsavgift skall tas ut för klarering av gods och för klarering av
fartyg och luftfartyg enligt bestämmelserna i detta kapitel i tullordningen.
Klarering av gods
3 § Klarering av gods som sker på expeditionstid är avgiftsfri.
3 a §3 Tullverkets expeditionstid är kl. 7—17 helgfri måndag—fredag
och kl. 7—13 helgfri lördag. Expeditionstiden slutar kl. 13 på följande
dagar:
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— trettondagsafton som infaller på en måndag—lördag,
— skärtorsdag,
— valborgsmässoafton som infaller på en måndag—lördag,
— dagen före alla helgons dag och
— den 23 december som infaller på en fredag.
Följande dagar jämställs med helgdag:
— påskafton,
— pingstafton,
— midsommarafton,
— julafton och
— nyårsafton.
4 § Tullverket skall, om inte annat anges i 5 §, ta ut en förrättningsavgift
om 140 kronor för varje anmälan till godkänd tullbehandling som lämnas
på blankett och som avser klarering av kommersiellt gods som sker på
annan tid än expeditionstid.
Allmänna råd
Förutsättningen för att ta ut förrättningsavgift enligt 4 § är att samtliga i paragrafen
angivna kriterier är uppfyllda.
Förrättningsavgift tas bara ut vid anmälan till godkänd tullbehandling. Det innebär att avgift inte tas ut för exempelvis summarisk deklaration, uppläggning på
tillfälligt lager, utfärdande av T2L-dokument eller hantering av T5-kontrollexemplar.
Förrättningsavgift tas bara ut när anmälan lämnas på blankett, dvs. på enhetsdokumentet (ED). Det innebär att avgift inte tas ut vid elektronisk uppgiftslämning
eller för muntliga deklarationer. En förenklad tulldeklaration som lämnas på ED
då förenklat deklarationsförfarande vid export enligt 12 kap. 22—25 §§ tillämpas
bör i detta sammanhang jämställas med elektroniskt dokument. Avgift bör inte tas
ut när särskilda reservrutiner tillämpas i samband med elektronisk uppgiftslämning
och dessa leder till att deklarationen lämnas på blankett.
Förrättningsavgift tas bara ut för kommersiellt gods. Det innebär att avgift inte
tas ut när importen är av icke-kommersiell art, t.ex. diplomatgods som avses i 4 §
lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m eller privatgods.
Förrättningsavgift tas bara ut när klareringen sker på annan tid än expeditionstid. För att ta ut avgift för en klarering bör hela klareringen ligga utanför expeditionstiden. Det innebär att avgift inte bör tas ut om en anmälan till godkänd tullbehandling lämnas strax före kl. 7 men klareringen avslutas efter kl. 7. Avgift bör
heller inte tas ut när klareringen påbörjas strax före kl. 17 men avslutas efter
kl. 17.

5 § Förrättningsavgift skall inte tas ut vid
— hantering av avisering från godkänd avsändare vid transitering
enligt 9 kap. 34 §,
— mottagande av gränsövergångsattest vid transittullkontor,
— avslutande av T-dokument eller transiteringsföljedokument vid bestämmelsetullkontor,
— hantering av TIR- och ATA-carneter,
— lokalt klareringsförfarande för certifierade operatörer på steg 3—5 i
servicetrappan,
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— uppvisande av blad 3 av exportdeklaration vid utfartstullkontor,
samt
— tullbehandling av varutrafiken med skattefriområden enligt 18 kap.
Klarering av fartyg och luftfartyg
6 §4 Klarering av fartyg och luftfartyg som sker inom tullklareringsområde är avgiftsfri.
6 a § Vad som förstås med tullklareringsområde framgår av 1 kap. 2 §.
Enligt 4 a kap. 6 § är en tullflygplats tullklareringsområde, och annan
flygplats är inte tullklareringsområde.
6 b § Tullverket skall, om inte annat anges i 7 §, ta ut förrättningsavgift
med ett belopp som framgår av andra stycket för sådan klarering av fartyg
och luftfartyg i kommersiell trafik som sker utanför tullklareringsområde,
om en tulltjänsteman har varit närvarande vid ankomst eller avgång.
Avgiften skall tas ut för tulltjänstemannens tid (inklusive restid) och
reskostnader. För tjänstemannens tid skall avgift tas ut med 450 kronor
per timme. Avgiften för tidsåtgången skall bara tas ut för hela timmar
varvid överskjutande minuter stryks. Även om flera tulltjänstemän varit
närvarande vid förrättningen skall avgift bara tas ut för en tjänstemans tid.
För resor med tjänstebil skall avgift tas ut med 1 krona och 70 öre per
kilometer. Reskostnaden skall bara tas ut för hela mil varvid överskjutande kilometer stryks.
Allmänna råd
Fritidsfartyg, statsfartyg och statsluftfartyg är exempel på trafik som inte är kommersiell och för vilken förrättningsavgift därför inte skall tas ut vid klarering.
Även sådana bärgningsfartyg m.m. som avses i 4 kap. 26 § bör anses som trafik
som inte är kommersiell.
Vid telefaxklarering enligt 4 kap. 9 och 16 §§ eller när anmälan lämnas i en för
ändamålet avsedd brevlåda tas inte avgift ut.
Vid tidsberäkningen ingår inte tid för kontrollåtgärder som inte är direkt kopplade till klareringen, t.ex. kontroll efter grundad misstanke om smuggling. Tid för
lunch och liknande stopp bör inte heller ingå vid beräkning av förrättningsavgiften.
Vid kontantbetalning har som regel återresan inte gjorts. Den del av avgiften
som motsvarar tid för resan och resesträcka måste därför uppskattas. Om det inte
finns skäl till annat bör tid och sträcka uppskattas motsvara tid och sträcka vid
resan till förrättningen.

7 §5 Förrättningsavgift skall inte tas ut för klarering av färjor eller passagerarfartyg då 4 kap. 33 § tillämpas. Avgift skall inte heller tas ut för
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klarering av fiskefartyg som avses i 4 kap. 27 § eller av vissa mindre luftfartyg som avses i 4 a kap. 38 och 39 §§.
9 § Har en begärd tullförrättning inte kunnat utföras och detta inte beror
på förrättningsmannen skall avgift tas ut enligt 6 b §. Avgift skall dock
inte tas ut om återkallelse av begärd förrättning skett senast två timmar
före utsatt tid.
Vem är betalningsskyldig för förrättningsavgiften?
10 § I 11 kap. 4 § tullagen (2000:1281) finns bestämmelser om vem som
är betalningsskyldig för förrättningsavgift.
Allmänna råd
Vid klarering av fartyg och luftfartyg är det befälhavare, rederi, flygbolag eller
annan som föranlett tullförrättningen som är betalningsskyldig för förrättningsavgiften.
Vid klarering av gods är det den som gör anmälan till en godkänd tullbehandling som är betalningsskyldig för förrättningsavgiften.
Om någon annan åtagit sig att betala förrättningsavgiften för den betalningsskyldiges räkning får avgiften påföras honom.

Betalning av förrättningsavgift
12 § Den som är registrerad som kredithavare enligt 5 kap. 8 § tullagen
(2000:1281) får betala förrättningsavgift enligt tullräkning. I annat fall
skall förrättningsavgift betalas kontant vid klareringstillfället.

Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2005.
TULLVERKET
KARIN STARRIN
Maria Åhlin
(Processen Effektiv handel)
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