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

TFS 2012:6
Utkom från trycket
den 27 april 2012

beslutade den 24 april 2012.
Med stöd av 48 och 79 §§ tullförordningen (2000:1306) föreskriver 2 Tullverket att 19 kap. 9 § Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS
2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning) 3 ska ha följande lydelse.
19 kap.
9 §4 När säkerhet krävs för beviljande av betalningsanstånd ska denna
bestå av
a) kontant deposition; med kontant deposition jämställs ingivande av
check dragen i svensk bank för insättning på Tullverkets PlusGirokonto;
b) borgen som är utfäst av svensk bank eller sparbank, vars bolagsordning fastställts av regeringen, eller av ett utländskt bankföretag som är
etablerat inom gemenskapen eller i annat land som omfattas av EESavtalet. Det utländska bankföretaget ska vara underordnat en offentlig
reglering som väsentligen stämmer överens med vad som gäller för bank i
Sverige;
borgen som är utfäst av svenskt försäkringsbolag, vars bolagsordning
fastställts av regeringen, eller av ett utländskt försäkringsbolag som är
etablerat inom gemenskapen eller i annat land som omfattas av EESavtalet. Det utländska försäkringsbolaget ska vara underordnat en offentlig reglering som väsentligen stämmer överens med vad som gäller för
försäkringsbolag i Sverige; eller
c) fordringsbevis (medel på konto) utfärdat av svensk bank eller sparbank eller centralkassa för jordbrukskredit och överlåtet på Tullverket.
Då fordringsbevis lämnas ska särskild pantförskrivningshandling
upprättas.
Till säkerhet som består av kapitalbelopp på visst konto i bank ska
dessutom fogas en fullmakt enligt vilken Tullverket i förekommande fall
får ta ut ett belopp motsvarande påförda avgifter.
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Tas in i ändringsblad till TFH III:1.
Dnr STY-2012-126.
3
Författningen omtryckt TFS 2007:13.
4
Ändringen innebär bl.a. att första stycket d) och andra stycket upphävs.
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TFS 2012:6

Denna författning träder i kraft den 1 juni 2012. I fråga om ställd säkerhet
i form av pantbrev utfärdad före ikraftträdandet gäller 19 kap. 9 § i sin
äldre lydelse.
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