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 2006:4
Utkom från trycket
den 17 maj 2006

beslutade den 11 maj 2006.
Med stöd av 33 och 79 §§ tullförordningen (2000:1306) och 18 § verksförordningen (1995:1322) föreskriver2 Tullverket i fråga om Tullverkets
föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m.
(tullordning)
dels att 12 kap. 26 § och de allmänna råden till 12 kap. 26 § skall ha
följande lydelse,
dels att det i författningen skall införas en ny paragraf, 12 kap. 26 a §,
av följande lydelse.
12 kap.
26 §3 Tillstånd enligt artikel 283 i förordning (EEG) nr 2454/93 att tilllämpa förfarandet med godkänd exportör kan ges till en exportör. Ett
sådant tillstånd kan också ges till en speditör som på uppdrag av en exportör ombesörjer export av varor till tredje land från sitt lager eller andra av
Tullverket anvisade eller godkända platser.
Tillstånd ges endast till företag som har tillstånd till elektronisk uppgiftslämning vid export.
En ansökan om tillstånd att tillämpa förfarandet med godkänd exportör
skall göras till Tullverket.
Allmänna råd
Tillstånd bör kunna medges en speditör som träffat överenskommelse med en eller
flera exportörer om att hos respektive exportör få disponera visst utrymme (lager)
varifrån speditören i egenskap av ombud ombesörjer export av varor till tredje
land.

26 a § Tullverket skall tilldela varje sådan plats som avses i 26 § en särskild godslokalkod. En godkänd exportör som har kvalitetssäkrat sina tullrutiner för export kan efter ansökan tilldelas en godslokalkod som gäller
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för flera lastplatser. En förutsättning för att använda en godslokalkod som
gäller för flera lastplatser är att de kvalitetssäkrade tullrutinerna för export
tillämpas.

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2006.
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