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Tullverkets allmänna råd
för utfärdande av strafföreläggande vid viss
privatinförsel av tobaksvaror1;

TFS 2004:9
IV
Utkom från trycket
den 28 maj 2004

beslutade den 25 maj 2004.
Tullverket meddelar2 efter samråd med Riksåklagaren följande allmänna
råd för utfärdande av strafföreläggande som utfärdas av tullåklagare enligt
48 kap. rättegångsbalken vid brott enligt 9 § lagen (2004:228) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror.
Vid brott mot lagen om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror
kan följande tabell tjäna som ledning vid bestämmande av belopp för
utfärdande av strafföreläggande.
Påföljd

300 kronor
600 kronor
900 kronor
1.200 kronor
1.500 kronor
1.800 kronor

Cigaretter,
cigariller,
cigarrer
Styck
t.o.m. 400
däröver
t.o.m. 600
t.o.m. 1.400
t.o.m. 2.000
t.o.m. 2.600
t.o.m. 3.000
t.o.m. 3.600

30 dagsböter
40 dagsböter
50 dagsböter
60 dagsböter
70 dagsböter
80 dagsböter
90 dagsböter
100 dagsböter

t.o.m. 4.000
t.o.m. 6.000
t.o.m. 8.000
t.o.m. 10.000
t.o.m. 12.000
t.o.m. 14.000
t.o.m. 16.000
t.o.m. 18.000

Ringa brott

1
2

Andra
tobaksvaror
gram
t.o.m. 800
däröver
t.o.m. 1.200
t.o.m. 2.800
t.o.m. 4.000
t.o.m. 5.200
t.o.m. 6.000
t.o.m. 7.200
t.o.m. 8.000
t.o.m. 12.000
t.o.m. 16.000
t.o.m. 20.000
t.o.m. 24.000
t.o.m. 28.000
t.o.m. 32.000
t.o.m. 36.000

Tas in i ändringsblad till TFH IV.
Dnr 12526/04.
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Tabellen kan inte användas för att avgöra om en införsel är
kommersiell eller för privat bruk. Att införseln avser kvantiteter som ryms
inom tabellen innebär inte nödvändigtvis att införseln är att bedöma som
privatinförsel. Tabellerna inrymmer kvantiteter som i flera fall vida
överstiger referensnivåerna i Rådets direktiv 92/12/EEG av den 25
februari 1992 om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om
innehav, flyttning och övervakning av sådana varor och där det således
kan finnas skäl att misstänka att införseln är kommersiell.
Vägledning om i vilka fall mål skall överlämnas till allmän åklagare
finns i Riksåklagarens allmänna råd (RÅFS 2001:10) om fördelningen av
mål mellan allmän åklagare och tullåklagare samt om deposition av böter.
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