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Tullverkets tillkännagivande
av vissa beloppsgränser uttryckta i svenska kronor1;

TFS 2009:11
Utkom från trycket
den 23 december 2009

beslutat den 18 december 2009.
Med hänvisning till 24 § förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m.
samt 2 kap. 4 a §, 3 kap. 6 § och 4 kap. 4 § lagen (1994:1551) om frihet
från skatt vid import, m.m. tillkännager2 Tullverket följande.
1. De beloppsgränser i euro som anges i rådets förordning (EG) nr
1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse är fr.o.m. den 1 januari 2010, uttryckta i svenska
kronor, följande.
Försändelser av ringa värde 150 euro (artikel 23)
Försändelser mellan privatpersoner 45 euro (artikel 26)
Postförsändelser med ringa värde 10 euro (artikel 114)

1 600 kronor
500 kronor
200 kronor

2. De beloppsgränser i euro som anges i lagen (1994:1551) om frihet från
skatt vid import, m.m. är fr.o.m. den 1 januari 2010, uttryckta i svenska
kronor, följande.
Försändelser mellan privatpersoner 45 euro (2 kap. 4 § 3)
Postorderförsändelser som består av utländska periodiska
publikationer 22 euro (2 kap. 4 § 4)
Övriga försändelser utom postorderförsändelser 22 euro
(2 kap. 4 § 5)
Varor som ingår i resandes personliga bagage
(3 kap. 5 § första stycket)
– flyg- och sjöresenärer 430 euro
– andra resenärer 300 euro

500 kronor
300 kronor
300 kronor
4 300 kronor
3 000 kronor

3. Den beloppsgräns, 700 euro, som anges i rådets förordning (EEG) nr
2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och

1
2

Tas in i ändringsblad till TFH II.
Dnr TV1-2009-19281.
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om Gemensamma tulltaxan, för schablonberäkning av tull i vissa fall är,
fr.o.m. den 1 januari 2010, 7 000 kronor.

Detta tillkännagivande ersätter Tullverkets tillkännagivande (TFS
2008:14) av vissa beloppsgränser uttryckta i svenska kronor.
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