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Tullverkets föreskrifter
om verkets myndighetsstämplar;
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Utkom från trycket
den 18 oktober 2005

Med stöd av 18 § verksförordningen (1995:1322) föreskriver 1 Tullverket
följande.
1 § Tullverket skall i sin verksamhet, om inte annat är bestämt för särskilt
fall, använda en myndighetsstämpel med den utformning som framgår av
2 och 3 §§.
2 § Tullverkets myndighetsstämplar skall vara utformade så att avtrycken
av dem ger ett inramat rektangulärt fält, 40 x 34 mm, med rundade hörn.
Övre delen av fältet skall innehålla Tullverkets vapen, till höger om detta
ordet ”SVERIGE” och under detta ordet ”TULLVERKET”, båda med
versaler.
Stämpelavtrycket skall vidare innehålla uppgift om datum. Detta skall
anges vågrätt mitt i fältet enligt följande standard: år-månad-dag.
I nedre delen av fältet skall anges antingen
1. namnet på den ort där det tullkontor som skall använda stämpeln är
beläget (med inledande versal följd av gemener), eller
2. om stämpeln skall användas på huvudkontoret, texten
”Huvudkontoret”, eller
3. enbart texten “ID:” följt av ett för stämpeln unikt ID-nummer.
3 § I de fall som avses i 2 § tredje stycket 1 och 2 skall - om det finns mer
än en stämpel med det aktuella ortsnamnet eller med texten ”Huvudkontoret” - ortsnamnet eller texten kompletteras med ett nummer, så att varje
stämpel har en unik kombination av ortsnamn och nummer eller text och
nummer.
I de fall som avses i 2 § tredje stycket 1 får uppgifterna kompletteras
med namn på tullexpedition eller motsvarande.
I bilagan till denna författning finns ett exempel på utformningen av en
stämpel.
4 § Vid användning av stämpeln skall grön färg användas.

1

Dnr TV0-2005-359.

1

TFS 2005:26

Denna författning träder i kraft den 15 november 2005.
TULLVERKET
KARIN STARRIN
Per Kjellsson
(Rättssekretariatet)
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Bilaga

Exempel på utformningen av myndighetsstämpeln

Bilden är inte av ett stämpelavtryck. Det är enbart en illustration och den
är inte skalenlig.

3

