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Svensk författningssamling

 

Lag
om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets 
befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land 
inom Europeiska unionen;

 

utfärdad den 7 december 2000.

Enligt riksdagens beslut
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 föreskrivs att 13 och 18 §§ lagen (1996:701) om
Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Euro-
peiska unionen skall ha följande lydelse.

 

13 §
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Vid kontroll enligt denna lag skall den vars uppgifter skall kontrolle-
ras, eller för vars räkning varan införs eller utförs, ge den som verkställer
kontrollen tillfälle att undersöka varan och transportmedlet och utan kostnad
tillhandahålla de varuprov som behövs. Den som utför kontrollen skall
också lämnas tillträde till de lokaler och andra utrymmen som används för
den transport, förvaring eller verksamhet som kontrollen avser.

Den vars uppgifter skall kontrolleras eller för vars räkning varan införs el-
ler utförs skall svara för den transport av varan som behövs samt för uppack-
ning och återinpackning. Han skall även tillhandahålla någon som hjälper
till vid provtagning och vägning. Den som åsidosätter dessa skyldigheter
skall enligt beslut av Tullverket ersätta staten för dess kostnader för åtgär-
derna i fråga. Vad som sägs i 5 kap. 23 § tullagen (2000:1281) om indriv-
ning av tull skall gälla även sådan ersättning. Tullverket får besluta om be-
frielse helt eller delvis från ersättningsskyldigheten.

 

18 §
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Tullverket har rätt att göra kontrollbesök och revisioner hos den som
för ut sådana varor som nämns i 3 § 1 och 8. Vad som sägs i 6 kap. 25-38 §§
tullagen (2000:1281) om revision m.m. gäller därvid, liksom bestämmelsen i
10 kap. 4 § samma lag om vite.

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Ted Stahl
(Finansdepartementet)
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Senaste lydelse 1999:434.
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