Tullverkets författningssamling
ISSN 0346-5810
Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm

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

TFS 2006:1
Utkom från trycket
den 10 april 2006

beslutade den 5 april 2006.
Tullverket föreskriver2 med stöd av 79 § tullförordningen (2000:1306) och
18 § verksförordningen (1995:1322) i fråga om Tullverkets föreskrifter
och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning)
dels att nuvarande 3 kap. 2 b § skall betecknas 3 kap. 2 c §,
dels att de allmänna råden till 3 kap. 2 a § skall ha följande lydelse,
dels att det i författningen skall införas en ny paragraf, 3 kap. 2 b §, av
följande lydelse.
3 kap.
Allmänna råd3 till 2 a §
Vid Tullverkets utredning av om operatören kan tillämpa förenklingar inom ramen
för servicetrappan bör beaktas särskilt operatörens möjlighet att spåra en sändning
eller en artikel i operatörens egna affärssystem. Även de dokumenterade rutinerna
hos operatören tas i beaktande.

2 b § Tullverket skall hålla en förteckning över förenklingar av tullhantering (förenklingsbiblioteket). I förenklingsbiblioteket skall de förenklingar
som får medges inom servicetrappan föras in (godkända förenklingar).
En förenkling får föras in i förenklingsbiblioteket endast efter beslut av
ägaren av processen Effektiv handel eller den som denne utser.
För att en förenkling skall kunna godkännas skall följande förutsättningar vara uppfyllda.
– Förenklingen skall vara förenlig med gällande bestämmelser.
– Användningen av förenklingen skall vara förenlig med en korrekt
uppbörd och en korrekt tillämpning av in- och utförselrestriktioner.
– Förenklingen skall medföra att underlaget för utrikeshandelsstatistiken bibehåller en tillräckligt god kvalitet.
– Förenklingen skall innebära att operatören får enklare tullrutiner eller
minskad arbetsbelastning och får inte skapa nya manuella rutiner.
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TFS 2006:1
– Det skall vara möjligt att hos operatören kontrollera och följa upp hur
förenklingen används.
– Förenklingen får inte medföra en ökad arbetsbelastning för Tullverket
vid ärendehandläggning eller vid uppföljning hos operatören.
Förenklingsbiblioteket skall hållas tillgängligt via Tullverkets webbplats.

Denna författning träder i kraft den 15 maj 2006.
TULLVERKET
KARIN STARRIN
Leif Boström
(Processen Effektiv handel)
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