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Med stöd av 70 a och 79 §§ tullförordningen (2000:1306) föreskriver 1
Tullverket följande.
Inledande bestämmelser
1 § I 7 a kap. tullagen (2000:1281) och 70 a och 70 b §§ tullförordningen
(2000:1306) finns bestämmelser om tullkontroll av kontanta medel.
2 § I denna författning förstås med
kontanta medel: sådana betalningsmedel som avses i artikel 2.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1889/2005 av den 26 oktober
2005 om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur gemenskapen2.
Anmälningsplikt
3 § Av artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1889/2005 framgår att varje fysisk
person som reser in i eller ut ur gemenskapen och medför kontanta medel
till ett värde av minst 10 000 euro skall anmäla detta belopp till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat genom vilken denne reser in i eller
ut ur gemenskapen.
Med ”behöriga myndigheter” skall enligt artikel 2.1 i förordning (EG)
nr 1889/2005 och 6 kap. 20 § tullagen (2000:1281) förstås Tullverket samt
polismyndighet och Kustbevakningen, när de medverkar i Tullverkets
kontrollverksamhet.
Allmänna råd
Vid tillämpning av bestämmelserna i denna författning bör med ”gemenskapen”
förstås ”EG:s tullområde”, jfr 7 a kap. 3 § tullagen (2000:1281) och prop.
2006/07:68, s. 23. Att Åland ingår i detta tullområde följer av art. 3.1 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex
för gemenskapen.
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Belopp i euro bör omräknas till kronor enligt den för varje månad fastställda
s.k. EUC-kursen och avrundas till närmast högre hundratal kronor.

4 § Om en resande reser in i eller ut ur gemenskapen och medför kontanta
medel till ett värde av minst 10 000 euro gäller i tillämpliga delar vad som
sägs i 4 kap. 85 § andra och tredje styckena, 88 § tredje stycket, 89 §, 91 §
första stycket, 94 § tredje stycket, 95 § andra stycket, 96 § första stycket
och 99 § tredje stycket Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS
2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning), när en anmälan enligt 7 §
skall lämnas.
Vad som sägs i första stycket gäller även för den som utför arbete på
transportmedel.
5 § Om en ombordvarande på ett fritidsfartyg reser in i eller ut ur gemenskapen och medför kontanta medel till ett värde av minst 10 000 euro
gäller i tillämpliga delar vad som sägs i 4 kap. 29 § första stycket, 30 §
första stycket och 31 § första och andra styckena tullordningen, när en anmälan enligt 7 § skall lämnas.
Anmälan av kontanta medel
6 § Av 7 a kap. 2 § tullagen (2000:1281) framgår att en anmälan enligt
artikel 3 i förordning (EG) nr 1889/2005 skall lämnas skriftligt eller
elektroniskt.
7 § En skriftlig anmälan skall lämnas på det dokument och innehålla de
uppgifter som framgår av bilagan till denna författning.
Anmälan skall lämnas till det tullkontor som framgår av 4 § första
stycket eller 5 §.

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2007, men skall tillämpas för tid
från och med den 15 juni 2007.
TULLVERKET
KARIN STARRIN
Jonas Karlsson
(Processen Brottsbekämpning)
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