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Till statsrådet och chefen
finansdepartementetför

Regeringen bemyndigade den förnovember chefen17 1988
finansdepartementet tillkalla särskildatt utredareen

lämna förslag författnings-med uppdrag att deom
ändringar införbehövs datorisering.tullenssom

bemyndigandestödMed detta förordnades den decem-15av
Hirschfeldt särskildrättschefen tillber Johan1988

tulldirek-utredare. förordnadesSom experter dagsamma
kanslirådettören Göte Celander, Hamberg,Lennart ra-
Åketionaliseringschefen Hjalmarsson, avdelningsdirek-

tören BjörnJohansson, hovrättsassessorn Karls-Torgny
Kjellsson,kammarrättsassessorn râdmannenPer Larsson,

Nordin hovrättsassessorerna Nils Carinasamt Rekke och
Stävberg. januari vidareförordnadesDen 10 1989 som

förbundsjuristen Ingridexperter verkställ-Fenborn och
direktören Kjell Tillande Mühlenbock. sekreterare

förordnades hovrättsfiskalenden december15 1988 Per
Furberg.

Utredningen antagit utredningen lagstift-har namnet om
ningsbehovet vid tulldatoriseringen TDL-utredningen.

april utredningenöverlämnade delbetänkandetI 1989
Tullregisterlag Där1989:20 behandlasSOU m. m.

förvaltningsrättsliga frågorgrundläggandebl. meda.
anknytning till elektroniska nödvändigadokument och
författningsändringar datoriseringför procedu-en av
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vid export av varor.rerna

vidfrämst rört förfarandetharfortsatta arbetetDet
fårfrågor. Utredningenimport därmed sammanhängandeoch

delbetänkandet Författ-överlämna SOU 1990:37härmed
importrutinerningsreglering m.av nya m.

i aprilStockholm 1990

HirschfeldtJohan

FurbergPer
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Sammanfattning

delbetänkandetI SOU Tullregisterlag1989:20 m. m.
har vi föreslagit författningsändringarde är nöd-som
vändiga för att tulldatasystemets TDS exportsystem
skall kunna börja i drifttas årunder Vi1990. har där
beskrivit vissa tekniska, procedurmässiga rättsligaoch
förutsättningar redovisatoch våra överväganden rörande
några grundläggande rättsliga frågor vid datoriserad
förvaltning. Vid regleringen elektroniskt uppgifts-av
lämnande har vi utgått från ersättning fören pappers-
dokumentet, det elektroniska dokumentet, definierassom
i tullagen. Utifrån detta begrepp vihar försökt ange
naturliga lösningar för att bedöma förvaltningsrättsliga
frågor m. m.

Vi har även föreslagit att skallTDS regleras i en
särskild registerlag samt föreslagit ändringar i tull-
lagen i anledning TDS och därmed sammanhängandeav
procedurändringar, främst rörande förfarandet vid
export.

Det framlagda delbetänkandet inu rör första hand de
författningsändringar behövs till följd tulldata-som av
utredningens TDU förslag till importrutiner ochnya
de rättsliga frågor aktualiseratssom TDU:s slut-genom
betänkande SOU Datorisering1989:40 tullrutinernaav -
Slutrapport.
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författningsändringarimportrutinerbeskriver därvi de
in vissavid införandet och sätteraktualiseras TDSav

utgångspunktsitti sammanhang medförfarandencentrala
vigörmedföra. Därefterförenklingarfrån vilka de kan

rutiner ochbedömning ändradebehovetsamlad avaven
lösningar.författningstekniskatillförslagger

hemtagningiföreslår tullagenVi bestämmelsernaatt om
Äventvå andrautformning i avseenden.vidareges en

tullbehandling vid importförförfarandenförenklade
deninnefattas. procedurerskall Dessa gemensammages
Hemtagning ut-förfaranden.beteckningen förenklade

Klarerings-tullklareringsform.särskildmönstras som
vid för-förenkladeförtullning därmed,sträcksformen

föreslår vidareVi lag-till två steg.faranden, ut en
löpandeförslagteknisk lösning beträffande TDU:s om en

tulldeklarationer dagaratt ske senast 14inlämning av
förtullning.tillfrån anmälan

grundläggandeföreslår viförordningsnivá att dePå
i förenkladedeför första fasenbestämmelserna den

hemtagning,förtullningförinomförfarandena enramen -
godkänd mottagarehemtagning ombud och ges vargenom -

importörerna handatt taFrågor rätt försig.för omom
förtullnings-fortsattaoch denförfoga överoch varaen

attföreslås reglerade.gemensamt Genomproceduren
behålla beteck-detaljreglering i lag och attundvika en

förtullningförenkladhemtagning för formningen aven
samtidigtminimeras,följdändringar kunnabör behovet av

tilltullförfattningarnaanpassningframtida avensom
harmoniserings-internationelladetresultat avnya

underlättas.arbetet

iförenkling lagen transport,föreslår vidareVi omen
införselregleradeförstöringförvaring och varorav

införselvillkor uppfyllsfall att ettför detm.m.,
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först importörenefter det att tagit hand medom varan
stöd förenklatett förfarande.av

Våra förslag rör även frågor har anknytning tillsom
förenkladede förtullningsförfarandena, bl. tullupp-a.

ställning,lagens generell tullfrihetsgräns, begräns-en
ningar i uppgiftslämnandet för försändelser mindreav
värde vissaoch frågor.processuella

för våraKostnaderna förslag inom beräkningarderyms
gjorts för införaatt TDS.som

Vi särskilthar beaktat det arbete pågår inom EGsom
sökt våraoch förslag till regleringdenanpassa som

kan antas komma gällaatt årefter 1992.

Vårt fortsatta arbete kommer främst röraatt författ-
ningsregleringen uppgiftslämnandet, vissa register-av
frågor frågoroch kontroll Vi även attom m. m. avser -
från rättslig synpunkt följa utvecklingen ochTDSav-
föreslå författningsändringarde visa sigkan erfor-som
derliga.
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Förslag till1
ändring iLag tullagen 1987:1065om

1987:10651Härigenom föreskrivs i fråga tullagenom
de1§ att 3, 4, 6 15, 17, 19, 20, 26, 30, 38, 41, 44,-

54, 61, 64, 80 82, 86, 89, 93, 94, 97, 99, 100, 101,-
106, 108, följande112, och skall ha113, lydel-115 §§
se,
ggls iatt lagen införasskall paragraf, 34 §,en ny a

följande lydelse.av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 §

Införsel och utförsel Införsel utförselochav av
däribland transport- däriblandvaror, transport-varor,

medel, skall anmälas till medel, skall anmälas till
tullmyndighet enligt tullmyndighetde enligt denna
föreskrifter regeringen lag och föreskrifterdesom som
meddelar. regeringen meddelar.

dennaI lag förstås med
tullomrâdetz Sveriges landområde sjöterritoriumoch

samt luftrummet däröver,

1 Senaste lydelse av
14 § 198990:40se prop.

§ 198990:40se prop.
§ 198990:40se prop.

86 § 1987:1221
§ 198990:40.se prop.
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

underställdageneraltullstyrelsen ochtullmyndighet:
distriktsorganisation förfastställdenligtmyndigheter

tullverket,
tillåta friåtgärder för atttullmyndighetsförtullning:

införsel,vidöverförfoganderätt varor
förtullning,åtgärder förtullmyndighetstullklarering:

förellerstycketi förstabehandling 7 §för avsessom
utförsel varor,av

förfarande: attförenklathemtagning: handatt ta
övrigtiochhandtai övrigt förfogaoch omom

stödmedöverförfogastödmed varoröver avvaror
enligttillstånd 8 §förstatillstånd enligt 8 § av

stycket.förstastycket.

§6

följerinte annatföljer Ominte avannatOm av
föreskrif-ellerföreskrif- lagdennaellerlagdenna

meddelats medharmed termeddelatsharter somsom
får intestöd lagen,får intelagen,stöd avav

övernågon förfogaöver vara,någon förfoga envara,en
in, denattförs utaninföras, utan attskall somsom

förtullats.harförtullats.den har

§7

tillinförts tullom-fårförtullasattUtan somvaror
rådet

inommellan ortertullomrádet ellersändas1. genom



SOU 1990:37

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

enligt föreskrifterdetta regeringende meddelar,som
páförvaras i fri-tullupplag eller2. tullager eller

exportbutik enligthamn eller 46 52 §§,-
enligthemtas3. 8 §,

innehas temporär innehasmed1. med temporärQ.
tullfrihet enligt föreskrif- tullfrihet enligt föreskrif-

meddelaster ter meddelassom som
E stödmed lagen17 med stöd§ lagen17 §av av
å tullfrihet1987:1069 tullfrihet1987:1069om om
2 m.m., m.m.,
ä áterutföras, áterutföras,§. eller 1. eller

överlåtas till överlåtas till§. staten §. staten
enligteller förstöras enligteller förstöras

109 §. 109 §.
attRegeringen får föreskriva skattefriatull- och varor

inte behöver tillanmälas förtullning, kan skedetom
risk föreskrifterförutan införselnatt gäller försom

eftersätts.

2§ §§

Förenklade förfaranden
förekommer enligt följande.

betalar tull ochDen tulllg Den betalarsom som
enligtskatt enligtoch26 § skatt 26 §annan annan

får förfoga över fåräven förfoga över ävenvaror varor
tull och skatt tull skattochom annan om annan

inte har betalats för inte förhar betalatsvaror- varor-
na. na.
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

8 §

får,Tullmyndighetfår, enligtTullmyndighet 2;
föreskrifterenligtföreskrifter meddelas somsom

regeringen,bevilja meddelasregeringen, ggg avav
importörbevilja denochimportverksam-bedriversom

importörombud förtillstånd ärhandatt tahg; som
tillstånd handtaövrigt atti förfogaoch omom

övrigt överi förfogainte ochäven deöver omvaror
innan tull ochhemtagnings-förtullatshar annanvaror

fastställts.skatt hartillstånd
nödvändigt förnödvändigt ärför detär OmdetOm

tullmyndigheternas kon-tullmyndigheternas
får regeringen före-regeringenfår troll,kontroll,

iskriva begränsningar rät-begränsningar iföreskriva
handten att tahemrätten att ta varor.omvaror. Iibegränsningarsärskilda föreskrifter andrafinnsDet om

ienligt första stycket ochi handrätten att ta varorom
{tagits hand.överförfogaatt varor som om

2§10 §

itill för-anmälasförtullas, skallskallEn somvara,
införseln sänds tullver-tullning vid den undereller, om

tullomrádet, vidtill inomöverinseende ortkets an-en
pâförvarasoförtulladtill den orten.komsten Om varaen

i frihamn, skall deneller tullager ellertullupplag
förvaringenförtullning innan upphör.till Enanmälas
tullfrihet, anmälasskallinnehas temporärmedvara, som

tullfriheten upphör,förtullning innan temporäratill den
inte föreskriverregeringen annat.om
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Den tagithar handsom om
med stöd hemtaq-en vara av

ninqstillstând skall anmäla
till förtullningvaran

senast itorsdagen andra
kalenderveckan efter den

dåvecka anmäldesvaran
till hemtaqninq. särskil-Om
da skäl pákallar det. får
generaltullstyrelsen medge

längre frist för anmälanen
till förtullning.

En i förstavara Varan behöversom avses dock inte
stycket intebehöver anmälas anmälas till förtullning,
till förtullning, den blirden föremålom förom
blir föremål för tullklarering iannan annan an-
tullklarering i anslutning slutning till försänd-att
till att försändningen, ningen, förvaringen eller
förvaringen eller den tempo- den temporära tullfriheten
rära tullfriheten upphör. upphör.
Inte heller en vara som
tagits hand med stödom av
hemtaaninqstillstånd behöver
anmälas till förtullninq,

inom tidden dåom varan
anmälan till förtullning
skulle gjortsha anmäls
till tullklarering.annan

fårVaran intedock anmälas
till hemtagning på nytt.
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lydelseföreslagenNuvarande lydelse

10 §11 §

anmäleranmäler DenDen en varasomvarasom en
förtullning ärtill tull-förtullningtill eller som

skyldig för dentagit medhand varan gmom en vara
enligtintehemtagningstill- behandlasstöd 7 §av

vidta åtgärd förstastånd stycket.utan att
enligt sista stycket10 §

tullskyldigär för varan.
särskildatullskyldighet iföreskrivs80-82 §§I om

fall.
tullskyldig tull betalaär skall utomDen annansom

utgå förskallskatt varan.som
tullskyldig,inte någon är skall tull ochAnträffas som

särskildafinns skäl,detskatt tas ut omur varan.annan
tull och skattgeneraltullstyrelsen besluta attkan annan

inte skall uttas varan.ur

11 §12 §

förtullningVidförtullningVid av enav en
inteinte skall, annatannatskall, omvaraomvara

föreskrivet, författnin-författnin-föreskrivet, ärär
och skatttulloch skatttull om annangarom annangar

tillämpas i lydelsei dentillämpas lydelseden somsom
dådå gällde den daggällde dagden
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

anmälan hemtagning1. om
sigge.

ansökang. temporär ansökanl. temporärom om
tullfrihet för gjordes tullfrihet för gjordesvaran varan

sådaneller tullfrihet sådaneller tullfrihet
medgavs utan ansökan, eller medgavs ansökan,utan eller

;. när fråga inte fråga intenärvaran, 2. varan,
är fall i är1 fall iom som avses L,om som avses
eller anmäldes till2, anmäldes till förtullning.
förtullning.

Generaltullstyrelsen kan Generaltullstyrelsen kan
medge frånundantag första frånmedge undantag första
stycket 2. stycket l.

åtgärdOm i åtgärd ien Omsom avses en som avses
förstaförsta stycket inteQ har intestycket har2

vidtagits inom föreskriven vidtagits inom föreskriven
tid, tillämpas författnin- tid, tillämpas författnin-

i den lydelse igarna den lydelsesom garna som
gällde dåden dag åtgärden gällde då åtgärdenden dag

vidtagits.senast borde ha vidtagits.senast borde ha

första13 § stycket 12 §
första meningen

När anmäls till När tillanmälsen vara en vara
förtullning, skall den förtullning tillämp-utan
tullskyldige till ledning ning förenklatett för-av
för förtullningen farande enligt förstaavge 8 §en
tulldeklaration. stycket skall den2, tull-

skyldige till ledning för
förtullningen tull-avge en
deklaration.
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

stycketandra10 §

till-anmäls medtagit hand OmharDen varanomsom
lämpninq förenklatettstödmed hemtaq- avaven vara

enligt förstaningstillstánd förfarande 8 §anmälaskall
skall den tull-förtullningtill stycket 2,varan

inskyldiqe tulldek-i andratorsdagensenast ge
fjortonlaration senastefter denkalenderveckan

från fördagendå dagaranmäldesvecka an-varan
särskil-finnssärskil- mälan. dethemtaqhinq.till OmOm

fårfår skäl, generaltull-å dadetskäl allarda
medge den tull-styrelsengeneraltullstyrelsen medge

fristskyldige längre förfrist för anmälanlängre enen
tulldeklaration.införtullning. atttill ge

stycketförsta13 §
meningenandra

föreskriva uppgifter behövsRegeringen att dekan som
páfår sätt.förtullningen lämnasför annat

andra och 13 §13 §
tredje styckena

Tulldeklaration får godkäntsombud avsomavges genom
generaltullstyrelsen.

fårTulldeklarationTulldeklaration får avgesavges
någon är anställdnågon är anställd somavav som

förtro-haförtro- och kanhaoch kan anses enenanses
endeställningendeställning den tull-hoshos den tull-
skyldigeskyldige eller, deklara-eller, deklara- omom
tionentionen ett ombudombudett avges genomgenomavges

ii första stycket,andra stycket, avsessomsom avses
ombudet.ombudet. hoshos
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lydelseuuvarangg Föresla 1 deen se

14 §

En tulldeklaration skall innehålla
1. enligt ivarans tulltaxan tulltaxelagennummer

1987:1068 eller enligt statistisk varuförteckning, som
utfärdats generaltullstyrelsen,av och kort varube-en

i skrivning, sådan inte finns i handlingardeom en som
bifogas deklarationen,

tullsats2. och skattesats,annan
3. tull- och skattepliktigavarans kvantitet samt värde,
4. grund för nedsättning eller frihet från tull ellerav

skatt,annan
skallbelopp5. beta-som

ilas tull och skatt.annan
För kontroll uppgifter gegeriggen fâ;av föreskriva

i förstasom stycketavses 1. att de ytterligare.§ och att får infö- uppgifterav varan behövs försom
skall i tulldeklaratio-ras kontroll uppgifter enligtav

annaneller handlingnen första stycket och attav
lämnas de ytterligare får införasupp- skallvaran
gifter regeringen före- lämnas isom tulldeklarationen
skriver. I tulldeklaratio- eller handling,annan

Ã eller handlingnen annan 2. att ytterligare upp-
ifter för tillämpningennin enå ytterligare uppgifter konventionensom förenk-av om

regeringen föreskriver för ling formaliteterna vidav
tillämpningen konventi- handelav med skallvaror

förenklingonen forma-om lämnas iav tulldeklarationen
liteterna vid handel med eller handling.annan

Regeringen fårvaror. före-
skriva uppgifternaatt
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iuppgifternaatttulldeklarationen skall 3.i
tulldeklarationen skalli kodform.lämnas

ochi kodform,lämnas
enligtuppgifteratt4.

inte behöverstycketförsta
varusändningenslämnas om

understiger 10 000värde
kronor.

medgeTullmyndigheten kanTullmyndigheten medgekan
skyldighetfrånundantagskyldighetfrånundantag

uppgifterlämnaattuppgifter somlämnaatt som
i stycket,första omi stycket,första avsesomavses

finner atttullmyndighetenfinnertullmyndigheten att
tullskyldige hardentullskyldige av-harden av-

lämnasvårighet attsevärdlämnasvårighet attsevärd
medgi-Innebäruppgifterna.medgi-Innebäruppgifterna.

tullskyldigedenvandet atttullskyldigeatt denvandet
uppgiftlämnainte behöveruppgiftlämnainte behöver

enligttull-kan nummervaransomnummer,varansom
tull-kanstycket 1,förstamyndigheten bestämma att

bestämma attmyndighetensådanlämnaskallhan en
sådanlämnaskallhanbeskrivning ensomvaranav

beskrivningförtull- varan somavförbehövs varans
förtull-förbehövs varansning.

ning.
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15 §

enligtOm tulltaxan klassificerasskallvaror som gemen-
tillsamt anmäls förtullning vid skilda tillfällen, skall

den tullskyldige preliminära tulldeklarationer.avge
Slutlig deklaration vidskall sistadet deklara-avges
tionstillfället, tullmyndigheten inte bestämmer annat.om

preliminärEn tulldeklara- preliminärEn tulldeklara-
tion innehållaskall tionkort innehållaskall korten en
varubeskrivning, sådan varubeskrivning, sådanom en om en
inte finns i handlingar inte finns i handlingarsom som
bifogas deklarationen, ggg bifogas deklarationen;
preliminärt beräknade belopp

skall ibetalas tullsom
och skatt.annan
Regeringen föreskrivakan preliminäratt tulldekla-

ration fár även i andra fall än i förstaavges som avses
stycket.

17

ledningMed tulldekla- ledningMed tulldekla-av av
ration eller motsvarande ration eller motsvarande
uppgifter fastställer uppgiftertull- fastställer gg
myndigheten tull och tullmyndighet tull ochannan annan
skatt tulltaxering. skatt tulltaxering.

preliminärOm tulldek- preliminärOmen tulldek-en
laration har avgetts, be- laration har avgetts, be-
stämmer tullmyndigheteg stämmer tullmygdigheten
preliminärt tull och preliminärt tull ochannan annan

preliminärskatt tull- preliminärskatt tull-
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taxering. finnsdetfinns Omtaxering. detOm
får prelimi-särskildaprelimi- skäl,fårsärskilda skäl,

itulltaxering äveni skenärtulltaxering ävenskenär
fall.annatfall.annat

19

tullmyndighet skallTullmyndigheten skall En
tulltaxeringsbeslutomprövatulltaxeringsbeslutompröva

omtulltaxering, denomtulltaxering, den omom
tullskyldige innanbegärinnan dettullskyldige begär det
tiden för överklagandeöverklagandetiden för avav

gåtthar ut.gått beslutetut.beslutet har
tullmyndighetFinnertullmyndighetenFinner en

tulltaxeringsbesluttulltaxeringsbeslut att ettettatt
myndig-felaktigt,myndig- skallärfelaktigt, skallär

på initiativinitiativ egetpå hetenegetheten
rättelserättelse beslutabesluta genomomgenomom

såvida inteomtulltaxering,såvida inteomtulltaxering,
ringa.ringa. ärfelet attär attfelet anse somsomanse

prövningFråga sådanprövningsådanFråga omom
tidentiden får inte sedanfår inte sedan tastas uppupp

för överklagande beslutetbeslutetöverklagandeför avav
gåttgått har ut.ut.har

enligt styckena attSkyldigheten första och andra om-
tulltaxeringsbeslut inte, beslutgällerpröva om
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överklagats och tullmyndigheten har överlämnat handlingar-
i ärendet till instans.högrena en

20 §

denHar är tullskyldig denHar är tullskyldigsom som
enligt förstall enligt§ stycket första;Q § stycket

i1. tulldeklaration ieller tulldeklaration1. eller
på sättannat lämnat oriktig på sättannat lämnat oriktig
uppgift till ledning för uppgift till ledning för
tulltaxeringen, eller tulltaxeringen, eller

underlåtit2. att lämna underlátit2. lämnaatt
uppgift ålegatdet uppgifthonom ålegatsom det honomsom
att lämna, skall tullmyn- att lämna, skall tull-en
digheten besluta myndighetefter- beslutaom efter-om
tulltaxering, orik-den tulltaxering, orikti-om denom
tiga uppgiften eller under- uppgiften eller under-ga
låtenheten har medfört låtenhetenatt har medfört att
tull eller inteskatt tull ellerannan inteskattannnan
fastställts eller fast- fastställts eller fast-
ställts till lågtför be- ställts till för lågt be-
lopp. Eftertulltaxering lopp. Eftertulltaxering
får inte ske, det fårbelopp inte ske,om det beloppom

ringaär ellersom avses ringaär ellersom avses
det med hänsyn till omstän- det med hänsyn till omstän-
digheterna är uppenbart digheterna är uppenbart
oskäligt sådanatt taxering oskäligt sådanatt
sker. taxering sker.
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26

fårGeneraltullstyrelsenfårGeneraltullstyrelsen
bedriveratt denfrån medgeundantag 25 § sommedge

ellerimportverksamhetim-bedrivergg; den som
importerareller varorportverksamhet somannanannan

fåromfattningi störreiimporterar varorsom
skatttull ochSådan betalaomfattning. annanstörre

tullräkningsärskildenligtkreditimgortörimportör
kreditimportör.får tull ochbetala annan

särskild tull-enligtskatt
räkning.

tullräkning fårSärskildfårtullräkningSärskild
på sådantutställasävenpå sådantutställasäven

i 13 §ombudi andra§ombud 13 avsessomavsessom
ombudetstycket,förstagentemotombudet omstycket, om

åtagittullverketåtagit sig gentemotatttullverket
betal-sig fullgöra denbetalningsskyl- attfullgöra den

åvilarningsskyldighetåvilar tull-dendighet somsom
tullskyldige.denskyldige.

fårtullräkningSärskildfårtullräkningSärskild
för fleragemensamtutfärdasför flerautfärdas gemensamt

tulltaxeringsbeslut. Gene-ggg;tulltaxeringsbeslut.
får iraltullstyrelseninomningen betalasskall

bestämma attenskilda falldåfrån dagdendagar15
betalasräkningen skallGeneral-gtgärdages,den

isägstidigare vadänenskildafår i somtullstyrelsen
särskildafinnsdeträkningen g§§,bestämma attfall om

skäl.tidigare,betalasskall om
särskilda skäl.finnsdet

tullskyldiga förmottagit medelombud harett avOm
hålla dessaombudettullräkningar, skallbetalning av

tillgångar.frånskilda andramedel
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30 §

utgårRänta på tull och skatt skall betalasannan som
på grund omtulltaxering1. eller eftertulltaxering,av
enligt2. beslut generaltullstyrelsen, kammarrättenav

regeringsrätten,eller
i fall i3. när82 §, tull eller skattsom avses annan

undandragits,
i fall i4. första tredje24 § ellersom stycketavses

lagen 1987:1069 tullfrihetom m. m.
tullOm eller enligtskatt preliminärt beslut harannan

erlagts med lägre belopp än slutligt fastställts,som
utgår påränta det överskjutande beloppet.

Ränta enligt första eller utgårandra stycket intedock
på fårbelopp viddras redovisning enligtskattsom av av
lagen 1968:430 mervärdesskatt.om

utfärdandeOm särskild utfärdandeOm särskildav av
tullräkning fördröjs till tullräkning fördröjs till
följd att den tagit följd tagitatt denav som av som

5 hand med stöd hand gill;medom en vara av om en vara
hemtagningstillstánd inte lämpningi förenklatettavL
anmält till förtull- förfarande inte avgivitvaranå
ning inom föreskriven tid, tulldeklaration inom före-
utgår ränta. skriven tid, utgår ränta.

{ Bestämmelserna i denna lag tull och skattom annan
f tillämpas även beträffande ränta enligt denna paragraf.

34 §a

E För betalning enligten
§ bestämmelserna i 25 34-
L får uppgifter§§ lämnas

mellan tullverket och
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överföring avannan genom
enligtelektroniska dokument

regerin-föreskrifterde som
44meddelar.gen

38

skatttull ochskatt Omtull och annanOm annan
skall tas utskall ut ur en varatas varaur en

fjärdeenligt stycketfjärde stycket ;Q §enligt ll §
säljasfårsäljasfår eller 35 §,eller varan35 §, varan

tullmyndighetenstullmyndighetens genomgenom
auktionoffentligpåauktion försorgoffentligpåförsorg

påtullauktion annatpå ellertullauktion annateller
tullmyndighetentullmyndigheten sätt,sätt, omom

lämpligare.finnerlämpligare. detfinner det varavara
ellerär skadadellerskadad OmärOm varanvaran

köpe-förskämd ellerköpe-förskämd eller omom
inte beräknasskillingen kaninte beräknasskillingen kan

förminst kostnadentäckaförminst kostnadentäcka
försäljningen ellerförsäljningen eller omom
tullmyndighetentullmyndigheten annarsannars

föreliggerfinner detföreligger attfinner detatt
ifårsärskilda skäl,ifårsärskilda skäl, varanvaran

förstöras.ställetförstöras.stället
följertullauktionpåfår säljasintevissaAtt varor

särskilda bestämmelser.av

41

räkningräkning förDenför enDen varsenvars
landetförs utlandetförs ut urvaraurvara

göraexportör skallgöraexportör skall enen
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skriftlig anmälan utför- anmälan tillutförselnom om
tillseln tullmyndighet. tullmyndighet. Anmälan skall

Anmälan innehålla innehållaskall uppgift om
uppgift om

enligt statistisk varuförteckning1. varans nummer som
utfärdats generaltullstyrelsen,av

kvantitet2. värde,ochvarans
återbetalningför3. grund befrielse fråneller tullav

eller påskatt utförseln.grundannan av

44 §

Regeringen får föreskriva Regeringen får föreskriva
skriftligatt anmälan anmälanatt fårutförselom om

fårutförsel underlåtas i underlåtas i fråga om varor
fråga inte inte skall redovisas iom varor som som

redovisasskall i handels- handelsstatistiken, detom
statistiken, det kan ske riskkan ske förutan attom

riskutan för före- föreskrifteratt gäller försom
skrifter gäller för utförseln eftersätts.som
utförseln eftersätts.

54

Tullmyndighet får, Tullmyndighetdet får, detom om
kan riskske utan för riskatt kan ske utan för att
föreskrifter införsel föreskrifter införselom om
åsidosätts, överlämna åt åsidosätts, överlämna åt
ett bolag eller förening ett bolag föreningelleren en

innehar tullupplag innehareller tullupplag;som som
frihamn utföraatt frihamnden enligteller, vad
kontroll ankommer regeringen föreskriver,som annars
på tullmyndighet i samband tullager att utföra den
med kontroll som annars
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tullmyndighetpåankommer
i medsamband

skallattskall 1. varaatt enl. varaen
på upplagetLläggaspå ellerupplagetläggas uppupp

i frihamnen,ellerlagreti frihamnen,
förva-attför- 2. vara somatt en2. somen vara

pá lagretupplaget,ipâ ellerupplaget rasvaras
i frihamnen skall tasellerhandfrihamnen skall tas om

tillämpningövrigt hand medi avellerhemtagare omav
förfarandeförenklatettfrån ellerupplagetuttas

enligt första stycket 2§8frihamnen, eller
frånövrigti uttaseller

ellerlagretupplaget,
frihamnen, eller

frånsändsfrån attsänds 3. varaatt en3. en vara
lagrettill upplaget,ellertill ellerupplageteller

enligtfrihamnen 7 §ellerförstaenligtfrihamnen §7
stycketförsta 1.stycket 1.

risk för attfår, ske utandet kanTullmyndighet om
átöverlämna ettásidosätts,utförselföreskrifter om

godshantering attbedriverföreningellerbolag somen
tullmyndighetpåankommerkontrollutföra den annarssom

landet.föras utskalli attsamband med uren vara

61 §

ochOförtulladeochOförtullade varorvaror
tillanmältstillanmälts somvarorvaror som

står under tull-utförselstår tull-underutförsel
överinseende tull-verketsöverinseende tull-verkets

frågakontroll.fråga I varakontroll. omI varaom
medtagits handstödtagits hand med omsomomsom

tillämpning etthemtagningstill- avav
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stånd gäller detta dock förenklat förfarande en-
endast den ligt första8 stycket§om 2

gäller detta dock endast
denom

är underkastad1. förfogandeförbud enligt lagen2 5§
1973:980 transport, förvaring förstöringochom av
införselreglerade varor, m.m.,

enligtbehandlas2. första7 § stycket denna lag, eller
enligtförvaras3. beslut tullmyndighet meddelatsom

med stöd föreskrift i andra stycket.av 8 §som avses
iförstaVad sägs iVad sägs förstasom som

gällerstycket inte stycket integällervaror varor
lämnats till frittut tilllämnats frittsom utsom

förfogande enligt förfogande enligt9 §. första8 §
stycket 1.

64 §

Förare eller befälhavare på stårtransportmedel som
under tullkontroll skyldigär anvisadatt använda väg
eller led, att medföra passhandling för transportmedlet
och dess last och påatt stanna tullmyndighets anmaning.

Förbud får meddelas förare eller befälhavare sägs isom
första stycket att göra uppehåll inomunder tullom-resa
rådet, tullmyndighetsatt utan medgivande ankomma

avgåeller med transportmedlet samt att beträda eller
lämna lossaoch eller lasta transportmedlet.

Förare och befälhavare på intetransportmedel stårsom
under tullkontroll ävenoch skyldigär attannan person

påstanna tullmyndighets anmaning. Sådan fåranmaning
finnsnär det anledning anmälningsskyldighetanta attges,

föreligger för honom enligt denna enligtlag före-eller
skrifter meddelats med stöd lagen.som av
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i dennaanmaning förbudochAnvisning, para-avsessom
behövs för attdetfår endastmeddelasgraf om

införsel ellerövervakningmöjliggöra tullverkets av
nödvändigt förgå ärinte utöver vadfårutförsel och som

ändamål.detta
fårRegeringen meddela

i frågaföreskrifternärmare
skyldigheterde avsessomom

i paragraf.denna

80

frågafråga I varor somI omvaror somom
tullomrádettillinkommertullområdettillinkommer

äri pgst;postförsándelserär adres-i postförsändelser
tullskyldigg,tullskyldig, verket omsaten om varor-

tillinte anmälstill för-inte anmäls varornana
någonförtullningnågontullning annanavannan;av

till förtull-kommit anmälsellerförsändelsenHar
nintilläm ettmedtill skallhanda,adressaten avnin

enligtförfarandeföreskrivs i förenklat19vad som -
omtulltaxering stycketförsta 2.§823 §§ om

kommitförsändelseneftertulltaxering gälla Haroch
till handa, skallinte adressatenäven hanhonom, om

iföreskrivsuppgiftoriktig vadeller gggklämnat som
omtulltaxeringuppgiftunderlåtit lämna 23 §§att 19 om-

eftertulltaxering gällaochledning för tulltaxe-till
inteäven hanhonom,ringen. om

uppgiftoriktig ellerlämnat
uppgiftunderlåtit lämnaatt

ledning förtill tulltaxe-
ringen.
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81§

oförtulladOm går förlorad när införsdenen tillvara
tullomrâdet eller sänds inomunder tullkontroll detta, är
fraktföraren tullskyldig för ingenOm fraktförarevaran.
åtagit sig att befordra är den befordratvaran, som varan

tilltullskyldig för den. anmältsOm försändningvaran
enligt föreskrifter meddelats med stöd förstasom 7 §av
stycket är1, dock gjortden anmälningen tullskyldig.som

Om oförtullad går förlorad nären den förvaras påvaraå
tullupplag eller tullager ieller exportbutik fri-ellers

å hamn, är innehavaren upplaget, lagret, exportbutikenav
eller frihamnen tullskyldig för varan.

om oförtullad gär förlorad när innehasen denvara med
temporär tullfrihet, är átnjötden den temporärasom
tullfriheten tullskyldig för varan.

visarDen förlustatt intesom påberor felav en vara
eller försummelse honom ieller, fall iav som avses
första sistastycket meningen, den befordratav som varan
eller någon för vilken dessa är inteav tullskyldigsvarar
enligt första tredje styckena. finnsdetOm särskilda-
skäl, kan tullmyndighet medge nedsättning befri-ellerav

fránelse tull eller iskatt fall i dennasom avses para-
graf.

tullskyldigfrågaI tullskyldig frågaIom om
i första tredjesom avses i första tredjesom avses- -

styckena gäller bestámmel- styckena gäller bestämmel-
i i;Q till-24 §§ iserna i till-lg 24 §§- serna -

lämpliga delar. lämpliga delar.

82 §

någonOm infört eller låtit införa utan att denen vara
tillangetts förtullning eller tullklarering, ärannan
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skulleskattochtullskyldig betala denatt somhan annan
vid införseln. Detsammautgått förtullatsha om varan

i annatinförseli medsambandgäller den varaav ensom
uppkommit för attriskåtgärdsådanvidtagit attfall

förtullning.undgåskullevaran
överförfogatDenförfogat över ensomDen ensom

oförtulladoförtullad avsesvara, somsom avsesvara,
ellerstycketi förstai 7 §i första stycket,7 § ;

§istycketförsta 2,in-föreskrivenstrid 8 §mot
9föreskriven in-strid motiskränkning förfogande-

i förfogande-skränkningskyldig betalaär atträtten
skyldig betalaär atträttenskatttull ochden annan

skattochundandragits tulldendärigenom annansom
undandragitsdärigenomundandras. Deneller kunnat som

undandras. Denkunnatför- elleröverförfogat ensom
Zför-överförfogati strid mottullad ensomvara

stridi motförutsättning tullad 5föreskriven vara
förutsättningföreskriven 3frånbefrielse ellerför

frånbefrielse ellerföråterbetal-nedsättning eller
återbetal-nedsättning ellerning tull eller annanav

ning ellertullåtnjutafår inte annanskatt av
åtnjutafår inteskattförmånen.

förmånen.
itillämpas även falli §§Bestämmelserna 17 24 som-

tullskyldige skallstyckena. Deni och andraförstaavses
uppgiftersådanatullmyndigheten lämnapå begäran omav

tulltaxeringen.förbehövsvaran som
tullmyndighet medgesärskilda skäl, kanfinnsdetOm

från eller skattenbefrielse tullennedsättning ellerav
tullskyldighet förfrånbefrielsemedge varor someller

enligt första stycket.behandlingföremål 7 §blir för
får inteenligt paragraftullskyldighet dennaFrågor om

månad, underutgångenår denän efterfemprövas avsenare
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vilken infördes eller olovligadet förfogandet ägdevaran
Dock skall ivad föreskrivits tider21 23 §§ förrum. om-

prövning eftertulltaxering i särskilda tillämpasfallav
på motsvarande sätt.

86 §

den tagitOm hand tagitdenOm handsom om som om
med stöd hemtag- tillämpningmeden vara av en vara av

ningstillstánd inte har ett förenklat förfarande
kommit in med tulldeklara- inte kommit inhar med
tion vid tidpunktden då tulldeklaration vid den
deklarationen skulle tidpunktsenast dá deklarationen
ha lämnats, páförs han lämnats,senast skulle haen
särskild páförsavgift försenings- särskildhan en
avgift. avgift förseningsavgift.

Förseningsavgiften är kronor. Avgiften300 är dock 600
kronor, den tullskyldige anmodats att lämnaom tulldek-
laration inte fullgjort skyldigheten inommen den bestämda
tiden.

89 §

Frågor tulltillägg och förseningsavgift prövasom av
tullmyndigheten. Kammarrätten prövar pådock, talan av
det allmänna ombudet i frågor98 §, tull-som avses om
tillägg pá oriktigagrund uppgifter i mål tullav om
eller skatt. sådan fårtalan föras, oriktigaannan denom
uppgiften inte har godtagits prövning iefter sak eller
inte har prövats i målet. Talan inomskall väckas årett
från utgången månadden dä domen slutligaeller detav

i måletbeslutet vunnithar laga kraft.
tullskyldigesDen iyrkande fråga tulltillägg ellerom

förseningsavgift skall hinderutan vadav som annars
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tulldenbeslutetprövas,överklagandegäller omomom
förseningsav-tulltillägget ellerskatteller somannan

gäl-vunnit kraft. Detsammalagainteavgiften haravser
sådant yrkan-framställt ettombudetallmännadetler, om

tullskyldige. fram-yrkandettill förmån Omför dende
förordna detattdomstoleni domstol, kanförstställs

tullmyndigheten.handläggasvidareochskall tas avupp
tulltillägg ellerpáföringfattasbeslutInnan avom

möjligttullskyldigeförseningsavgift skall den gesom
sig.tillfälle yttraatt

Underrättelse attom
tullmyndigheten överväger

tulltilläggpáföra elleratt
förseningsavgi får skeft
genom överföring elek-av
troniskt dokument.

§93

iBestämmelsernai 25-29,Bestämmelserna 25-29
tillämpasitillämpas ochäven 35 §§34och 35 §§ a

tulltilläggi frågatulltillägg ävenfråga och omom .
förseningsavgiftförseningsavgift och .. I

94 §
I

uppsåtligen elleruppsåtligen eller DenDen somsom
underlåterunderlâter oaktsamhetoaktsamhet avav

attatt
uppgift elleruppgift lämnaellerlämna 1.1.

handling enligtingehandling enligt lginge lg --
första stycket,första stycket, §§, 16 §15§§, 16 §15

förstaellerförsta 42 §41 §eller 42 §41 §
ellerstycket,ellerstycket,

påpå läggalägga 2.2. varaupp enen varaupp
enligt dömsenligt döms tullupplag 50 §tullupplag 50 §
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för tilltullförseelse för tullförseelse till
böter. böter.

ringa inte tillI fall skall dömas ansvar.

97 §

När tullmyndighet stödmed denna lag eller före-en av
skrift utfärdats stödmed lagen meddelar före-som av
läggande för tullskyldig vidta åtgärdeller attannan

behövs för förtullning eller för tullverkets kontroll-som
viteverksamhet, kan föreläggas.

Vite kan även föreläggas, Vite ävenkan föreläggas,
någon underlåtit någon underlåtitattem attom

lämna uppgift ingeeller uppgiftlämna ingeeller
handling enligt handling enligtlg 15 §§ lg 15 §§- -
eller första16 § stycket eller första16 § stycket
eller att fullgöra skyl- eller fullgöraatt skyl-
dighet föreskrivs i dighet föreskrivs i69som 69som

eller§ stödmed 72 §. eller med stöd§ 72 §.av av
Vite får inte fastställas till lägre belopp än femhundra

kronor eller högre än femtusen kronor.
Frågor utdömande vite prövas generaltull-om av av

styrelsen.
Bestämmelserna i 34 §a

får tillämpas även i fråga
viten.om

övrigtI gäller bestämmelserna i lagen 1985:206 om
viten.

99 §

någonBeslut, tullmyndighet än generaltull-som annan
styrelsen har meddelat enligt denna enligtlag eller
bestämmelser utfärdats med stöd fårlagen, över-som av
klagas hos generaltullstyrelsen.
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tull,fastställelseslutligöverklagandet avom avser
försenings-tulltillägg,restavgift,ränta,skatt,annan

ellerstycketenligt andraersättning 69 §avgift eller
kommit inöverklagandet haskrivelsen medskall71 §,

beslutetmyndighet meddelattill den som
imeddelades eller,dåår från beslutetinom dagdenett

fråntvâ månader deninomdå omtulltaxering skett,fall
tiden föromtulltaxeringsbeslutet meddelades,dådag om

blir längre.därigenomöverklagande
tullmyndighetstulltaxeringsbeslut samtPreliminära

granskningbeslutochvitesföreläggandebeslut omom
får inte överklagas.enligt 75 §

inskränk-beslutEtt om en
förfoganing i rätten att

får överklagasvaraover en
då isärskilt och samma

vari-ordning beslutetsom
myndigheten avgörgenom

grendet.

§100

enligt ellerlagdennabeslutGeneraltullstyrelsens
fårlagenstödutfärdats medenligt bestämmelser avsom

frågaärnär detbesvär,kammarrättenhosöverklagas genom
om

ochskattellerfastställelse tull1. annanav
frånbefrielsesådant beslutprövningen inte gäller om

återbetalning tull ochnedsättning eller annaneller av
bemyndigande,regeringensstödmeddelats medskatt avsom

§ellertulluttagtull eller 2.uttag av2. av
skattskatt varaur enannanvaraur enannan

fjärde stycketenligtfjärde ;Q §stycketenligt ll §
eller 35 §,eller 35 §,

tullfrihet,temporär3.
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restitution tull eller4. skatt,av annan
ursprungsintyg enligt till Sveriges5. protokoll 3 avtal

Europeiska ekonomiskamed bilagagemenskapen eller delB
till konventionen angående Europeiskaupprättandet1 av

frihandelssammanslutninqen,
inskränkning i rätten6. att förfoga över en vara,
förhandsbesked,7.
ränta restavgift,eller8.
tulltillägg förseningsavgift,9. eller

ersättning i10. andra56 § stycket, 69 §som avses
andra stycket eller eller71 §,

vite.utdömande11. av
generaltullstyrelsen avvisatharOm ansökan för-en om

handsbesked återkallateller lämnatett förhandsbesked
eller tredjemeddelat beslut iett stycket,59 §som avses
får intebeslutet överklagas.

övrigt överklagas enligtI generaltullstyrelsens beslut
denna enligteller bestämmelserlag utfärdats medsom

regeringen.stöd lagen hosav

101 §

Beslut fastställelse fastställelseBeslutom om
fårtull och skatt fårtull skattochav annan av annan

överklagas endast den överklagas endast denav av
tullskyldige och tullskyldigedet och detav av
allmänna ombudet. tull allmänna ombudet. tullom Om
och skatt skall tas och skatt skall tasannan annan

enligt enligtut ll § ut ;Q §ur en vara ur en vara
fjärde fårstycket, fjärde fårbeslu- stycket, beslu-
tet fastställelse tet fastställelseom av avom
tull och skatt dock över- över-tull dockoch skatt

tillklagas även ägaren tillklagas även ägarenav av
visar visareller ellervaran annan som varan somannan

särskild rätt till särskild tilldenna. rätt denna.
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fårförhandsbeskedrörandebeslutGeneraltullstyrelsens
allmänna ombudet.detsökanden ochendastöverklagas avav

106

tillfinns skäldetgodkännande OmBeslut avom
åter-vissafår beslutdet.enligt andraombud §13

qeneraltullsty-utföra kallasuggdrag attstycket. av
styrelseneller.relsentullmyndighets kontroll omen-

inte beslutet.meddelatmedgivandeligt och av54 §
tullmyndighet. Sådanaochtullbetalaatt annanannan

återkallas ärkansärskild besluttull-enligtskatt som
godkännandebesluträkning hemtag- 1.samt omom

enligt förstaombud 13 §ningstillstánd och andra av
stycket.tillstånd utfärdatssom

utförauppdrag atteller 2.enligt lagdenna
tullmyndighets kontrollföreskrifterenligt en-som
ligtstöd lagen 54 §,medmeddelats av

tillämpatillståndtill attfinns skälfâr, 3.detom
förfarande,förenklatettåterkallas general-det, av

säoch, sty-tullstyrelsen om
tillståndandrainte be-meddelat 4.relsen som
enligt denna lagutfärdatstullmyn-slutet, annanav

föreskrifterenligtTullmyndighetendighet. eller
stödmeddelats medförordnai fallkan dessa avsom

återkallelse lagen.beslutetatt om
iTullmyndigheten kanomedelbart.gällaskall

förordna attfalldessa
återkallelsebeslutet om
omedelbart.gällaskall
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108 §

Tull och skatt skall Tull och skatt skallannan annan,
inte tas för inteut varuför- tas ut för varuför-en en
sändelse, inkommer sändelse närmed den tull ochsom

närpost, den tull och föreskri-skatt ärannan annan som
skatt är föreskriven för försändelsensom ven samman-
för försändelsen inte uppgårsammanlagt tilllagt ett-
inte uppgår till femtio hundra kronor. gällerDetta
kronor. gäller inte,Detta dock dock försändelsenom
inte, försändelsen inne- innehåller spritdrycker,om
håller spritdrycker, vin, vin, starköl eller tobaks-
starköl eller tobaksvaror. varor.

i 112 §

föranlederDen tullförrättning inte är avgifts-som som
§ fri skall avgiftbetala förrättningenför förrättnings-
. avgift enligt regeringentaxa föreskriver.som

Bestämmelserna i 34 §a
får tillämpas även i fråga

förrättningsavgift.om

g 113 §

Regeringen får föreskriva Regeringen får föreskriva
avgifteratt skall avgifterbetalas att skall betalas

för hemtagningstillstånd. för
medgivande att betala tillståndtull tillämpa1. att
och enligtskatt förenklatett förfarande.annan
särskild tullräkning, utfärdande särskild2; av
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tullräkning,särskildutfärdande av
innehatillståndtillstånd atttullräkning, att gg

frihamnygghochfri- tullupplaginneha tullupplag och
tillsyntullverketsför tullverkets gghamn samt

tullager och export-överochtillsyn över tullager
butiker.exportbutiker.

iBestämmelserna 34 §a
:råga1får tillämpas även

enligtavgifter förstaom
stycket.

115

får bemyndigaRegeringenfår bemyndigaRegeringen
generaltullstyrelsen attattgeneraltullstyrelsen

iföreskrifter deiföreskrifter meddelademeddela
i 5i ämnen 3 §, §ämnen 3 §, 5 § som angessom anges

förstastycket, §första andra 7stycket,andra 7 §
andra styck-stycket 7 §styck- 1,andrastycket 1, 7 §

första stycket 2et, §och andra 8förstaet, 8 §
stycket,och andra 2 §första styck-ckena,st lg §

andraförsta stycket, 12 §första stycket,et, §13
andra styck-stycket, §14stycket, §andra 15§14

tredje stycket,et,tredje första 15 §stycket, 16 §
första stycket, 3427,§16stycket, 45 §§,27, 44,

första47 §andra 44, 45 §§,första stycket47 § gy
meningen,andrastycketförsta styck-meningen, 49 §

första stycket, 51 §§stycket, 49andraet, 51 §
andraandra stycket, §52stycket,andra §g§52 §
tredjestycket, §72 §, 73stycket.femte 72 §,
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tredje stycket73 § och stycket, ;lo §, ll; §. ;gg
llgzllâ §§- första stycket ocg§ ;13 §

första stycket.

lag träder i februari1. Denna kraft den 1 1991.
Uppgift belopp i2. skall betalas tull ochom som annan

enligtskatt skall lämnas ioch äldre14 lydelse15 §§
till utgången uppgifterna inteoktober 1992 överförsav om
elektroniskt.

ärendeEtt tullklarering3. kommit inhar föreom som
utgången januari inte avgjortsännu1991 handläggsav men
enligt äldre föreskrifter.

gällerÄldre föreskrifter förtullning4. för av en vara
tagitshar hemtagningstillståndhand med stödsom om av

före utgången januari 1991.av
Äldre föreskrifter gäller fråga5. ifortfarande om

överklagande beslut utgångenhar meddelats föreav som av
januari 1991.
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tillFörslag2
förvaringtransport,ändring i 1973:980lagenLag omom

införselregleradeförstöringoch m. m.varor,av

1973:980 trans-föreskrivs lagenattHärigenom 2 § om
införselregleradeförstöringförvaring ochport, varor,av

följande lydelse.skall ham. m.

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

2§1

villkorfår hinder förbud ellerutanEn somavvara
i 1 §avses

inomtullområdet dettaeller mellan ortersändas1. genom
föreskrifter generaltullstyrel-villkorenligt ochde som

meddelar,sen
i frihamn,på ellertullupplag eller tullagerförvaras2.

tullmyndighet ellerkontrollförstöras under3. annanav
godkänner,dennasom

återutföras,4.
tillämp-stöd hand medhand med tas5.tas5. av omom

hemtagningstillstánd enligt ning för-förenklatettav
enligt förstafarandeförsta stycket tullagen §88 §

villkor tullagenunder stycket1987:1065 g
i villkoroför- underförvaras 1987:1065att varan

iskick förvaras oför-attdenändrat av som varan
skicktillståndet till ändrat denbeviljats av som

tillståndet tillbeviljatstullmyndigheten med-dess
vidare införselvillkorethinder dessmotdelat att

inteförfogande över upgfyllts.varan
föreligger.

februariiträder kraft denlag 1 1991.Denna

lsenaste lydelse 1987:1238.
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Förslag3 till
Lag ändring iom tullregisterlagen 1990:000

Härigenom föreskriva 1 fråga tullregisterlagenom
1990:000 iatt lagen skall införas paragraf,en ny
2 §, följandea lydelse.av

Varan 61 E§Eåååâ§n.l§§l§§e
å

I 2.2.:

Ge lsera ärnå
re för tur -q12311221;

tullm nda är
registeransvgrigg nä; get
gäller upggigggg i tu1;-

å âregdeg§gm handläggs gog
m e dc unHå

e

Denna lag träder Å kraft den februari1 1991.
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tillFörslag4
tullfrihet m.m.1987:1069 omi lagenändringLag om

tull-1987:1069 omlagen§30attföreskri vsHärigenom
lydelse.följandehaskallfrihet m.m.

lygglggFöreslagenlydelseNuvarande

30

beräknasskallTull somberäknasskallTull som
värdeängrundefter annanvärdeängrundefter annan

för vara.nedsättas anfårför vara,nedsättasfår en
sättpå annatskadadärsättpå annat somskadadärsom närförskämningän genomnärförskämningän genom

tullagenenligt §9denförtullningtillanmälsden
tillanmäls1987:1955handtas omeller, varanom

Nedsättningenförtullning.enligttillståndstödmed av
minskningdenmotsvaraskalltullagenstycketförsta§8

skadanvärde somanmäls varansavnär den1987:1065.
Värdetmedfört. avharNedsätt-hemtagning.till

iskick ochoskadatiden varanmotsvaraskallningen
enligtberäknasskickskadatvärdeminskning varansav

med-harföreskriftersommedfört.harskadansom
stöd 4 §meddelats avoskadatiVärdet varanav

tulltaxe-stycketandraskickskadatiskick och
1987:1068.lagenföreskrifterenligtberäknas

stödmedmeddelatsharsom
tull-stycketandra§4av

taixelagen 1068.1987:

H februari 1991.den 1kraftträderlagDenna
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tillFörslag5
Förordning ändring i tullförordningen 1987:1114om

Härigenom föreskrivs i fråga tullförordningenom
19s7:11141

dels underrubrikenatt närmast före utgå,skall3 §
dels att 2, 75 och skall följande79 ha§§

lydelse och huvudrubrikenatt närmast före skall3 §
lyda Förenklade förfaranden m.,m.
dels i förordningenatt införasskall föreskrifter,nya

5 b,6 6 8 och 28 §§ samt närmast förea, a, 6,a a 6 a,
b,6 och7 underrubriker8 §§ följande lydelse.nya av

Nuva ande Föreslagen lydelse

I denna förordning förstås med
hemtagare: den erhållit hemtagare: fåttdensom som
hemtagningstillstånd enligt tillstånd enligt första8 §

första8 § stycket tullagen stycket 2 tullagen
1987:1065, 1987:1065 samt och5 6

eller 6 denna för-§§a
ordning.
godkänd mottagare: den som
fått tillstånd enligt 8 §
första stycket tullagen2
1987:1065 samt och5 b6

förordning,§5 denna

lsenaste lydelse 79 § 1989:488.av
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påför färdinrättadäranordningtransportmedel: som
ipå luften,ellermarkeni vatten,eller

påinrättat färd ellerförärtransportmedelfartyg: som
framförs över vatten,när densvävarei ochvatten

påfärd markeninrättat förärtransportmedelfordon: som
framförsnär densvävarepå samtinte löper skenoroch

marken,över
liknandeochhelikopter, luftballongflygplan,luftfartyg:

transportmedel,
containerlagenenligttransportanordning §2container:

1980:152
distriktstullkammare,finnsdär detplatstullplats:

tullstation,ellertullkammare
står tull-försändning undertransitering: av varor som

inomtullområdet orter detta,mellanellerkontroll genom
också ifinns tullagen.Definitioner

4 §

Tillstånd tillämpaatt
förenklat förfarandeett

enligt första stycket 2§8
kantulla 1987:1065en

förges
hemtagning,1.
hemtagning ombud,2. genom

92h.
för gog-förfarandeett3,

kända mottagare.
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Hemtagningstillstånd får Tillstånd vissatt, för
efter ansökan lämnas tid tillsden vidare,eller

bedriver sin tillämpaverksamhet ett förenklat för-som
så enligtatt tullverket utöva fårkan farande efterQ §
tillsyn över verksamheten. ansökan lämnas den som

Hemtagningstillstánd betalar tull och skattannan
lämnas för viss tid enligteller tullagen26 §
tills vidare. kanDet be- 1987:1065 bedriversamt
gránsas till gälla visst sinatt såverksamhet att tull-

vissaeller ivaruslag och verket kan utöva tillsyn
övrigt förbindas med de över verksamheten.
villkor tullmyndigheten sådant tillståndEtt fårsom

behövliga. tullmyndigheten förenasanser vara av
villkormed vissaavseende

eller varuslag ochvaror om
förfarandet i övrigt.

det är nödvändigtOm för det är nödvändigtOm för
tullmyndigheternas tullmyndigheternaskontroll kontroll
får generaltullstyrelsen får generaltullstyrelsen
föreskriva att föreskriva attvaror av varor av
visst inte fårslag vissttas inte fårslag tasom om
hand stödmed hemtag- hand tillämpningmedav ettav
ningstillstånd. Beslut förenklat förfarande.om
att i visstett fall Beslut ivaror att ettom varor
inte får tas hand visstmed intefall får tasom om

tillämgninghand med ettav
stånd får också sådant förfarande får ocksåannars
fattas tullmyndighet, fattasav en tull-annars av en

pådet grund sär- myndighet, påom detav grundom
skilda skäl är nödvändigt särskilda skäl är nödvän-av
för myndighetens kontroll. digt för myndighetens kon-

troll.
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§5 a

tillståndfåttskall förahemtagare Den§3 som
tillämpa förenklatettanteckningar lämna attochde

enligt skallsin import- förfarandeuppgifter 4 §de om
anteckningartullmyndig- föra ochdevgrksamhet som

uppgifter im-lämnabestämmer. deheten om
tull-portverksamheten som

myndigheten bestämmer.

Hemtagning

importör godkäntsvillNär hemtagare ta En somen
tillämpa förenklatettatthand skall hanom en vara

enligtförfarandeför 4anmäla get tullmyn- § 1
får handdigheten. hemtagare taAnmälan skall om

inuppgifter förs haninnehålla de vara som omensom
till för-anmälerföre-generaltullstyrelsen varan

Tullmyndighetentullning.iullmyndighetenskriver.
intehinder kontrollerar detattkontrollerar att mot

något hinderfinnshemtagning inte föreligger. mot
hemtagningen.

inne-Anmälan skall
uppgifterhålla de som

generaltullstyrelsen
föreskriver.
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När tullmyndighet När tullmyndigheten en
enligt tullagen enligt54 § tullagen54 §
1987:1065 överlämnat åt 1987:1065 överlämnat ät
innehavaren innehavarenett tullupp- ett tullupp-av av
lag frihamneller att lag, transitlagerett elleren
utföra den kontroll frihamn utföraatt densom en

påankommer tullmyn- kontrollannars ankommersom annars
dighet i samband påmed hem- tullmyndigheterna vid
tagning, utövar myndigheten hemtagning, utövar myndig-
tillsyn över kontrollverk- tillsynheten över kontroll-
samheten. verksamheten.

Hemtagning ombudgenom

6 §a

importör inteEn ärsom
godkänd tillämpaatt ett
förenklat förfarande enligt

får4 § ta hand om en vara
införs ett ombud.som om

generaltullstyrelsensom
särskilt godkänt. anmäler

till förtullning förvaran
importörens räkning med
uppdrag att tulldek-avge
laration. Tullmyndigheten

intekontrollerar detatt
finns något hinder mot
hemtagningen.
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åtagitskall haombudet
sig fullgöra betal-denatt
ningsskyldighet vilarsom

tullskyldige tillgå den
deklaration avgettsdess

betalning skett.och
hemtagningVid ombudgenom

också tredjetillämpas 6 §
stycket.

Godkänd mottagare

b §6

importör godkäntsEn som
tullmyndighet enligtav en

i bilaga tillartikel 71 II
förordningen 1987:1119 om

konventionen etten om
transiteringsför-gemensamt

i övrigt god-farande eller
tullmyndighetkänts av en

fårgodkänd mottagare.
enligt föreskrif-närmarede
ter generaltullstyrel-som

meddelar handtasen om en
underrättarhanvara om

tullmyndigheten om varans
Underrättelsenankomst.

innebär tillanmälanatt en
förtullning har skett.
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Då tullmyndighet god-en
känner skallmottagareen
myndigheten i godkännandet

någon åtgärdange om av en
tullmyndighet innankrävs

får förfoga övermottagaren
en vara.

Förfogande över omhän-
dertagen vara

7

tullmyndighet tullmyndighetEn kan kanEn
besluta att besluta atten vara som en vara som
tagits tagitshand gggg till-med hand medom av om
hemtagningstillstánd lämpningskall förenklatettav
förvaras i skick,oförändrat förfarande enligt skall4 §
i tullmyndig-utrymme iförvaras skick,oförändratsom
heten godkänt ieller under tullmyndig-utrymme som
myndighetens lås. heten godkänt eller under

myndighetens lås.
lagenI 1973:980 lagen 1973:980Iom om

transport, förvaring och förvaringtransport, och
förstöring införselre- förstoring införselre-av av
glerade finns glerade finnsvaror, m. m. varor, m. m.
bestämmelser omhänder- bestämmelser omhänder-om om
tagande med stöd hemtag- tillämgningtagande medav av
ningstillstånd förenklatett förfarandeav varor som
är underkastade särskilt är underkas-av varor som
föreskrivna införselvillkor. särskilttade föreskrivna

införselvillkor.



1990:37SOU

FÖ deNuvarande lydelse sees a en

sådant vill-Figgs inget
villkoretkor eller har

får importörenuppfyllts
omhänder-förfoga över en

såvida intetagen vara
tullmyndigheten meddelat

enligt förstabeslut
stycket.

tullklarerings-Byte av
fem

8

tagitstagits går harharOm varaen omen vara om
tillämpningstöd hand med etthand med hemtag- avav

enligtningstillstånd, får förfarandeförenklatden
fårenligt förtull-första ellerbehandlas 4 § 1 37 §

återkallasningsanmälanstycket och 61. 2 4 om-
inom tidendast dentullagen 1987:1065 varan, som

kollitgl, tulldeklaration skulleembal- haom varans
avgivits, tillanmälsär tull-lage och beskaffenhet
klarering enligtfinns förstaoförändrade. det 7 §Om

fårsärskilda tullagenskäl tullmyn- stycket
sådandigheten 1987:1065.medge behand- Har varans

kollital,ling, emballage elleräven harom varan
fårförändratsbeskaffenhetpackats eller dessupg

återkallelseföränd- endastemballage har skeenannars
finns särskildadet skäl.rats. om
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Nuvarande lydelse Före§iggen lydelse

8a§

anmälan tillEn förtuil-
ning enligt får åter-4 § 2
kallas gnggst finnsdetom
särskilda Även dåskäl.
tillämpas föreskrifterna i
§§;

Generaltullstyrelsen får fårGeneraltullstyrelsen
föreskriva att tulldeklara- föreskriva att tulldeklara-
tion inte behöver lämnas tion inte behöver lämnas

-närnär tillanmäls tillanmälsen vara en vara
förtullning, inte förtullning, inteom varan om varan
införs i handelssyfte införseller i handelssyfte eller
för yrkesmässig användning för yrkesmässig användning
eller finnsdet eller finnsdetannars annars
särskilda Sådanaskäl. särskilda Sådanaskäl.
föreskrifter får intedock föreskrifter får intedock

i frågameddelas i frågameddelasom varor om varor
tas hand stödmed tillämp-tas hand medsom om av som om

hemtagningstillstånd. ning förenklatett för-av
enligtfarande 4 §.
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

fårGeneraltullstyrelsenfårGeneraltullstyrelsen
föreskrivauppgifterföreskriva deom

uppgifterdetullskyldige skall A; somden omsom
tullskyldige lämnaskalltulldeklaration denilämna

tulldeklaration ellerihandling föreller annan
tillämp-handling förförordnin-tillämpningen annanav

förordningenningenkon-1987:1126 avom engen
konventionförenkling l987:1126vention om enavom

formali-förenklingvid handelformaliteterna avom
vid medhandelteternamed varor.

fårGeneraltullstyrelsen varor
iuppgifternauppgifterna attföreskriva 2;att en

tulldeklaration lämnasskalltulldeklaration skalli en
i kodformLi kodform.lämnas

uppgiftervilkafår denGeneraltullstyrelsen ;L
tullskyldige skall lämnauppgiftervilkaföreskriva

deklara-lämna för kontrolltullskyldige skallden av
tionsuppgifter attochkontroll deklara-för avav

får införas ochtionsuppgifter attoch varanav
uppgifter enligtfår införas. att4.varan

första tullagenstycket14 §
inte behöver1987:1065

varusändningenslämnas om
understigervärde 00010

kranen
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Nuvarande lydelse resla 1F delsee

28 §a

1 ning enligt första§4 §sgm
stycket eller andra2 styc-

et tu 1987: 6a en
fått tillstånd utföraatt
kontroll ankommersom annars
på tullmyndighet skall lämna
uppgifter elektroniskt till
tullverket. Genegaltull-
styrelsen kan medge undan-

finnstag det särskildaom
skäl.

56 §

transiterasEn varg som
får avlämgas till godkänden

visasmottagare utan att
vid bestämmelsetull-upp

anstalten.
Föreskrifter transitering finns också i förordningenom

1987:1119 konvention transite-ett gemensamtom en om
ringsförfarande.

fråga vissa finns särskildaI föreskrifterom varor om
begränsningar i rätten transitera.att
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Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

fårfår GeneraltullstyrelsenGeneraltullstyrelsen
samrådsamråd med statenseftermed statensefter

järnvägar, postverket ochjärnvägar, postverket och
meddelaluftfartsverketmeddelaluftfartsverket

föreskrifterförtullning hurföreskrifter om varorom
gå järnväg.tullklarering befordraseller somannan

på medmed eller luftfar-befordras postsomav varor
tillanmälasjärnväg, tyg skallmed eller medpost

förtullningDärvid ellerkanluftfartyg. annan
Därvidtullklarering.föreskrivas kananmälanatt

föreskrivasförtullning anmälantill attav en vara
till förtullningåterkallas, såfår länge av en vara
får återkallas, såjärnvägs- längeförvaras hosvaran

järn-förvaras hosföretaget, ellerpostverket varan
lufttrafikföretag, vägsföretaget, postverketoch att

får lufttrafikföretag,till hemtagninganmälan eller
tilli ordning anmälanän och att hemtag-ske vadannan

ning fár i ordningisägs ske6 §. annansom
sägsvad 6 §.an som 1

järnvägs-räkning utövasFör tullkontrolltullverkets av
på järnvägi fråga befordrasföretaget ochvaror somom

i frågapostverket befordrasvaror somav om
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

sådanVidmed post. kontrollverksamhet tillämpas 48 §
å första stycket och andra73 stycket§ tullagen

föreskrifter1987:1065. Närmare kontrollverksamhetenom
meddelas generaltullstyrelsen samrådefter med statensav
järnvägar och postverket.

79 §

beviljas tillståndDen beviljas tillståndDensom som
att betala tull och tillämpaatt förenklatettannan

enligt särskildskatt tull- förfarande enligt första8 §
räkning enligt tullagen26 § stycket tullagen 1987:1065
1987:1065 skall betala skall betala ikronor400gg
avgift till tullverket avgift till tullverket.om

ikronor.400
beviljasDen hemtag-som

ningstillstánd enligt 8 §
tullagen skall betala en
avgift till tullverket om

kronor.400

förordning i1. Denna träder februarikraft den 1 1991.
fårGeneraltullstyrelsen2. föreskriva avvikelserde

från förordningdenna behövs årenför med1991 1992som -
till övergångenhänsyn till automatisk databehandling

inom tullverket.
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tillFörslag6
kontrolli 1974:270ändring kungörelsenFörordning omom

livsmedelvid införsel av

kungörelsen 1974:270föreskrivsHärigenom att 5 § om
följandelivsmedel skall havid införselkontroll av

lydelse.

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

§15

Miljö- hälsoskydds-ochMiljö- hälsoskydds-och
livs-livs- i därnämnden den orti därden ortnämnden

till förtull-till anmälsförtull- medletmedlet anges
ning itillanmäles eller den ortning eller som

ilivsmedelsverkihemtagning eller den ort statens
särskilt bestämmerlivsmedelsverk fallstatenssom

ombesörja undersök-i särskilt bestämmer skallfall
provtagningning,ombesörja ochundersök-skall annan

livsmedlet iprovtagningning, och kontroll avannan
livs-utsträckninglivsmedlet i den denkontroll somav

utsträckning livsme- bestämmer.medelsverketsom
Miljö- hälsoskyddsnämn-Miljö-bestämmer. ochdelsverket

dröjsmålhälsoskyddsnämnden skall den skall utanoch
tullmyndighetendröjsmål underrätta underrättautan

sådantullmyndigheten resul- resultatetom avom
sådan kontroll. kontroll.tatet av

livs-livs- importerarimporterar DenDen somsom
i tidi tid föreföre skall godskall god medletmedlet

livsmedlets beräknadelivsmedlets beräknade an-an-
underrättaunderrätta komstkomst

lsenaste lydelse 1989:807.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

miljö- miljö-hälsoskydds- hälsoskydds-och och
nämnden därvid lämna nämnden därvidoch och lämna
uppgift livsmedlets uppgift livsmedletsslag, slag,om om
mängd och ursprungsland. mängd och ursprungsland.
Tullmyndigheten Tullmyndighetenskall utan skall utan
dröjsmål miljö- dröjsmålunderrätta underrätta miljö-
och hälsoskyddsnämnden när hälsoskyddsnämndenoch när
livsmedel livsmedelhär härsom avses som avses
angivits till förtullning tillanmälts förtullning.
eller dessförinnan anmälts
till hemtagning.

förordning iDenna träder kraft februariden 1 1991.
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tillFörslag7
pris-förordningen 1984:62iFörordning ändring omom

omrâdepå jordbruketsreglering

förordningen 1984:62Härigenom föreskrivs att §12 om
följandeområde skall hapå jordbruketsprisreglering

lydelse.

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

12

prisregleradeNärprisregleradeNär varorvaror
anmälstill hemtagninganmäls och

föreskrifterenligtförtullning, skall,tillanges
jordbruks-föreskrifter meddelasenligtskall, avsom

tullskyldigenämnden,jordbruks- denmeddelassom av
införstullskyldige eller,nämnden, den varornaom

räkning, dennein förförseller, annansvarornaom
ugpgifterräkning, lämnaför denne om varornasannans

avsändningsland ochuppgifterskriftligalämna ur-
kvantitet ochavsändningsland sprungsland,varornasom

handlingarföretekvantitet värde samtursprungsland,och
uppgifternasför styrkaattvärde förete hand-och samt

riktighet.lingar för att styrka upp-
riktighet.gifternas

februariiförordning kraft denträder 1 1991.Denna
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tillFörslag8
Förordning ändring i förordningen pris-1986:428om om
reglering på fiskets område

Härigenom föreskrivs förordningenatt 21 § 1986:428 om
prisreglering på fiskets område följandeskall ha lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

21

prisregleradeNär När prisregleradevaror varor
tillanmäls hemtagning och anmäls till förtullning

till förtullning skall skall tullskyldige,denanges
tullskyldige,den enligt enligt föreskrifter som

meddelasföreskrifter meddelas jord-statenssom av
jordbruksnämnd,statens bruksnämnd, uppgifterlämnaav

skriftligalämna uppgifter till tullmyndigheten om
till tullmyndigheten avsändningslandom varornas

avsåndningsland och och kvantitetursprungsland,varornas
ursprungsland, kvantitet och värde förete hand-samt
och värde företesamt lingarhand- för att styrka upp-
lingar för att gifternasstyrka riktighet.upp-
gifternas riktighet.

förordning iDenna träder kraft den februari1 1991.



1990:37SOU

tillFörslag9
frihandelsförordningen 1987:1185iändringFörordning om

frihandelsförordningenföreskrivs att §Härigenom 11
följande lydelse.skall ha1987:1185

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

Ansprák gå tullfrihetförtul-För somen vara
enligttullnedsättningföregående ellerhem-efterlas

förordning förenligt dennatagning första8 § en
tillanmäls för-1987:1065tullagenstycket somvara

tullning framställastullfrihet skallanspråk påskall
tulldeklarationenligt närtullnedsättning senasteller

in förförordning framställas skalldenna varan.ges
Ursprungsintxg skalltill för-anmälsnär gesvaran

fråninUrsgrungsintyg densenast dagartullning. 14
tilldå anmäldesnär daginges senastskall varanvaran

förtullning.enligt skalltullagen10 §
förtullning.tillanmälas

förtullasFör vara somen
hemtagningföregåendeutan

tullfrihetansgrák gåskall
tullnedsättning fram-eller

anmälsställas när varan
förtullning.till Ur-

ingessprungsintyg skall
dendagar eftersenast 15

då anmältsharvdag varan
förtullning.till
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

För in-har gostverket ärOm tullskyl-en vara som
kommit med gig;och för-post för in-haren vara som
tullats kommitutan att tulldek- fårmed post dock

z laration har avlämnats får anspråk på tullfrihet eller
dock anspråk på tullfrihet tullnedsättning framställas
eller tullnedsättning ursprungsintygfram- och inges

Q ställas ursprungsintygoch senast dagar efter30 den
Q inges senast dagar då30 efter dag tulltaxeringsbeslut5

den dådag tulltaxerings- har meddelats.
beslut har meddelats.

Framställs anspråk inges intygeller än vadsenare som
i första, tredjeandra eller får återbetal-anges stycket,

ning befrielseeller från tull medges tillendastav den
del tullbeloppet överstiger trehundra kronor. Tullmyn-
dighet särskildakan frånmedge undantag detta stycke om
skäl föreligger.

Denna förordning iträder kraft februariden 1 1991.
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tillFörslag10
tull-förordningen 1987:1285iändring omFörordning om

utvecklingsländernafrånförfrihet varor

förordningen 1987:1285föreskrivs att 14 § omHärigenom
utvecklingsländerna skall hafråntullfrihet för varor

följande lydelse.

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

§14

tullfrihetpåAnspråkförtul-För en vara som
förordningenligt dennaföregående hem-las efter

tillanmälsförenligt förstatagning §8 vara somen
framstäl-förtullning skäll1987:1065tullagenstycket

när tulldeklara-senastgå tullfrihet lasanspråkskall
in förtion skallförordningenligt denna varan.ges

Ursprungsintyg skallanmälsframställas när gesvaran
från denin dagarsenastförtullning. 14till Ur-

tilldå anmäldesinges dagsprungsintyg skall varan
förtullning.enligtnär 10senast varan

anmälasskälltullagen§
förtullning.till

förtullasFör vara somen
hemtagningföregåendeutan

tullfrihetanspråk påskall
anmälsnärframställas varan

förtullning.till Ur-
ingessgrungsintyg skall

dendagar eftersenast 15
anmältsdå hardaq varan

förtullning.till
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FöreslagenNuvarande lydelse lydelse

in-För ärhar postverket tullskyl-Omen vara som
R kommit gig;med för- för in-post och harvara somen

kommit fårtullats utan att tulldek- med dockpostl
t laration får anspråk på tullfrihethar avlämnats fram-

anspråk på tullfrihetdock ställas ursprungsintygoch
ingesframställas och dagar eftersenast 30ursprungs-

intyg inges tulltaxerings-dåsenast dagar den dag30

i dådagefter den tulltaxe- beslut har meddelats.
ringsbeslut har meddelats.

anspråkFramställs inges intygeller än vadsenare som
l i första, tredje återbetal-fårandra eller stycket,angeså

ning befrielse från tilleller tull medges endast denavá
överstigerdel tullbeloppet trehundra kronor. Tullmyn-

dighet frånkan medge undantag särskildadetta stycke om
föreligger.skäl

förordning i februariträderDenna kraft den 1991.1
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tillFörslag11
förordningenändring i 1987:1287 tull-Förordning omom

bomullsvävfrihet för handvävd

förordningenföreskrivsHärigenom 1987:1287att 2 § om
följandebomullsvävtullfrihet för handvävd skall ha

5lydelse.

x
{

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

2 §

I
Ansgråk gå .fortul-.. tullfrihet..For somen vara

enlig; förordningföregående förhem- dennalas efter
enligt tilltagning första anmäls8 § en vara som

förtullning skall framstäl-tullagen 1987:1065stycket
anspråk på tullfrihet las när tulldeklara-skall senast

förordning tion inenligt fördenna skall ges varan.
när anmäls utfärdatframställas Intygvaran om varan,

förtullning. därtill auktoriserattill Intyg om av
därtill iutfärdat skallexgortlandet.av organvaran,
i frånauktoriserat in senast dagar14organ ex- ges

dagin då anmäldesportlandet, skall denges varan
enligt till förtullning.närsenast 10varan
anmälastullagen skall§

förtullning.till
förtullasFör vara somen

anspråk gå tullfrihetskall
framställas när anmälsvaran

förtullning.till Intyg
inskall senast dagar15ges

dåefter den dag varan
tillanmälts förtullning.
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Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

För in- ärhar postverket tullskyl-Omen vara som
E kommit in-digt förför- harmed ochpost en vara som

kommit fårtullats med dockutan att tulldek- post
S3 laration får anspråk på tullfrihethar avlämnats fram-

anspråk pá intyg indock tullfrihet ställas och ges
framställas intyg dagar denoch senast 30 efterges
in då tulltaxeringsbeslutdagar dagsenast efter den30

då tulltaxeringsbeslutdag meddelats.har
har meddelats.

anspråk intygframställs inOm ett eller ett senareges
än i tredjevad första, andra eller stycket,som anges
får återbetalning befrielse fråneller tull medgesav
endast överstigertill delden tullbeloppet trehundra
kronor. Tullmyndighet frånkan medge undantag detta stycke

finnsdet särskilda skäl.om

förordningDenna 1träder kraft februariden 1 1991.
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tillFörslag12
Förordning ändring i förordningen 1988:1145 brand-omom
farliga explosivaoch varor

förordningenHärigenom föreskrivs att 1988:114532 § om
följandebrandfarliga explosivaoch skall ha ly-varor Qdelse. . I

Z
I
1FöreslagenNuvarande lydelse lydelse

32 §

%fårHemtagningstillstánd Explosiva intevaror
jenligt medgivande språng-tullagen utan8 § av
1ämnesinspektionenexplosivaför tas1987:1065 om

får enligtsprång- tullförord-endast hand i4 §varor om
Samnesinsgektionen tillstyr- ningen 1987:1114 av annan
2till någon tillståndänker det den har attsomges annan
2importeratillståndän den har attsom varorna.

importera varorna.
Försäljning explosiva enligt lagen3 §av varor

förvaring förstöring1973:980 transport, och avom
införselreglerade får tillske endast denvaror, m. m.

tillstånd inneha Sprängämnesin-har attsom varorna.
spektionen explosivabestämmer görasvad skall medsom

inte försäljas.kanvaror som

förordning i februariträder kraft den 1991.Denna 1
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utredningsarbetetAllmänt om

tillkallade finansde-septemberDen 3 chefen för1986
särskildpartementet förslagutredare för lämnaatten

till elektroniskt uppgiftslämnandehur mellan företagen
och tullen skulle kunna ersätta nuvarande pappersbasera-

rutinerde hantering uppgifternaoch hur tullens av
automatiserasskulle hjälp datorteknikkunna med av

dir. Utredningen, tulldatautredningen1986:20. kallad
TDU, lämnade den septemberi delbetänkandet1 1987 SOU

i Datorisering import-1987:40 tullens ochexport-av
rutiner Förstudie. betänkandet presenteradesI grund--

idragen ett tulldatasystem föreslog skulleTDUsom
utvecklas. tullprocedurerDe börsystemet baserassom
på beskrevs översiktligt.

Regeringen beslöt den september10 skulleatt1987 TDU
sittfortsätta remissbehandlingarbete och efter redo-

visade regeringen propositioni prop. 198788:10O
ställningstagandenbil.9 de utredningen föranledde.som

Regeringen sig därvidanslöt i tillhuvudsak utred-
ningens förslag riksdagenberedde tillfälleoch att ta

regeringen angáendedel vad anfört inriktningenav av
fortsatta tillstyrktearbete. SkatteutskottetTDU:s

begärda anslag 198788:SkU42 inte anledningoch fann
närmare propositionen.att kommentera vad anförts isom



37SOU 1990:

bifallitRiksdagen hemställan rskr.utskottetshar
198788:369.

till finansdepartementetskrivelse denihar 1TDU en
beredningenföreslagit fortsattaatt denseptember 1988

författningsändringar föranleds elektro-de avsomav
fåtill iniskt uppgiftslämnande tullen skulle ske I

särskild ordning.

direktivenRegeringen förbeslöt den november17 1988
återges idir. sinutredning helhet1988:66.denna De

antagit utredningenUtredningeni bilaga. har namnet
vid tulldatoriseringenlagstiftningsbehovet TDL-om

utredningen enligt direk-ärutredningen. medSyftet
föreslå författningsändringartiven och deberedaatt

nödvändiga för tulldatasystemet TDS skallär attsom
drift.ikunna tas

regeringenskrivelse till den 17 1989I mars omen
i datoriseringFörändring tullprocedurer samband medav

importrutinerna, procedurskrive1-och m.export-av m.
sinaredogjort för förslaghuvuddelensen har TDU av

förändringar itill tullprocedurerna och hemställt att
vidta åtgärderregeringen behövs förskulle de attsom

förordningreglerade skalltullförfaranden lag och1
Regeringeni enlighet förslag.med dessa beslu-utformas

april skrivelsen tillöverlämnaatttade den 198920
iTDL-utredningen för beaktande dess arbete.

april TDL-utredningenlämnade delbetänkandet1989Den 28
Tullregisterlag iFörslagen betän-1989:20SOU m. m.

lagändringar nödvändigade är förkandet attavser som
årbörja i drift förskall kunna tas under 1990TDS

vid Vi utifråntullrutinerna har begreppetexport.
elektroniskt ersättningärdokument den försom pap--

finnas i försöktskallpersdokumentet TDSsom ange-
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naturliga lösningar när elek-för bedöma bl.a. ettatt
troniskt kommit in i förvalt-dokument skall haanses
ningslagens mening när ärende skalloch ett anses an-
hängiggjort. Vi vidare föreslagit tullregistrethar att

iskall särskild registerlag vissaregleras samten
ändringar i förtullagen och lagen straffom varu-
smuggling.

skrivelse till regeringen maj angåendeI den 29 1989en
Förändring vid importtullprocedurer och exportav av
postförsändelser postprocedurskrivelsen har TDU
redogjort sina tillför förslag förändringar ruti-av

för tullbehandling postförsändelser ochnerna av m. m.
hemställt regeringen vidta åtgärderatt skulle för en
författningsreglering i enlighet förslagen.med Rege-
ringen junibeslutade den att överlämna även21 1989
dennaskrivelse till TDL-utredningen.

juniDen lämnade sitt27 slutbetänkande1989 TDU SOU
Datorisering1989:40 tullrutinerna Slutrapport.av -i Procedurskrivelsen postprocedurskrivelsenoch tagitshar

in bilaga respektive till betänkandet.3 4 harTDUsom
vidare lämnat förslag till börhur i detaljutformasTDS
och tidsplan för införandet systemet.en av

Våra förslag i delbetänkandet tillhar legat grund för
tullregisterlag198990:40 Propositionenprop. om m. m.

nyligenhar behandlats tillstyrktskatteutskottetav som
propositionen Riksdagen198990:SkU19. har den 6
april bifallit1990 utskottets hemställan. frågaärDet

ändringar är nödvändiga för börja användaattom som
försystemet export. det förra betänkandet viI har -

för inatt sätta rutinerna i sitt sammanhang även-
föreslagit vissa regler rör förfarandet vid import.som
Departementschefen förklarade i propositionen att han

återkomma tillatt idessa förslagavser samband med
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import behandlas.andra regleratt om

föreslås sådana författningsänd-delbetänkandedettaI
fullständighetensimportrutinerna.ringar Förrörsom

iåterges förra delbetänkandetskull även förslag detde
närliggandevissaimport. berör ävenrör Förslagensom

rättsliga ställningfrågor såsom ochtullupplagens
förvaltningsrättsliga frågor.vissa allmänna

importvid är regleratFörfarandet och export av varor
tullförordningeni 1987:1114tullagen 1987:1065,

föreskrifter stöd bemyn-meddelat medoch de GTS avsom
tillämplig pådigande. Förvaltningslagen är1986:223

framgåromfattning inte någotitullförfarandet detden
tullförordningen. allmäntullagen ellerannat Enav

tullregis-beskrivning i 198990:40TDS omav ges prop.
frånVi utgår i följandeavsnittterlag det3.m. m.,

Åivissa definierats nämnda förarbetena,debegrepp som
tullidelektroniskt bördokument, Dett. m.ex. m.

förkortningar ordförklaringarsärskilt hänvisas till och
i SOU 1989:20 8-10.s.

näringsidkaredatoriseringen främstberör deTullens
beröring gränsöverskridandemedverksamhet ofta harvars .

i sådanaVid import tillämpas fall normalthandel.
rutiner vid tullbehandlingen.förenklade har sär-TDU

skilt masshantering ärenden och hur dessastuderat av
vidrutiner Förfarandetförenklas. tull-skall kunna

någonbehandling försändelse berörs endastenstakaav
påundantagsvis. Våra författningsförslag grundas de

rutiner föreslagit. Vi emellertidförenklade harTDUsom
i funnit fördjupavissa skåldelar att och bredda ma-

harmoniseringsarbetetterialet. internationella ochDet
utvecklingen integrerade marknaderden snabba mot mer

särskilt beaktats.har



SOU 1990:37

Författningsförslagen sikte påhar utformats med att
underlätta framtida anpassning det svenska för-en av

till rutiner inomfarandet de utvecklas EG och EFTA-som
väsentligt intresseländerna. därvid sverigesärAv

åtaganden enligt förordningen 1987:1119 kon-om en
vention transiteringsförfarandeett gemensamt tran-om
siteringskonventionen förordningenoch 1987:1126 om

konvention förenkling formaliteterna vid handelen om av
konventionenmed enhetsdokumentet.varor om

Betänkandet tvåhar importrutinerhuvuddelar, kapi-nya
förvaltningsrättsligatel 2 och frågor kapitelm. m.

Framställningen3. sinhar i kapiteltyngdpunkt där2
vi möjligheternabehandlar tillämpaatt förenklade
rutiner tidskritiskaunder de importvidmomenten av

k. förenklade förfaranden avsnitten 2.1varor, s. -
ävenkapitel2.3. I behandlas2 tullupplagens roll och

vissa föreskrifter i anledning förändringar i för-av
förslagitfarandet avsnittenharTDU 2.4 2.7.som -

förvaltningsråttsliga kapitletDet mindrerör vissa
frågor.

Utvecklingen pågår vissa rättsliga frågorochTDSav nya
aktualiserats.har iBl. har skrivelse tillGTSa. en

TDL-utredningen februariden 23 1990 omtalat behovet av
översyn bestämmelserna skyldighet föraatten av om

anteckningar handlingar.och Vårtbevara fortsatta
arbete bl. beröra frågaatt denna för-samtavses a.
fattningsregleringen uppgiftslämnandet vissaochav

registerfrågor.kontroll- och Vi vidare frånatt,avser
rättslig följa utvecklingensynpunkt, föreslåochTDSav

ytterligare författningsändringarde visa sigkansom
påkallade tulldatoriseringen. detta börI sammanhangav

fråganäven på vilketdet sätt vissa intyg skallom
företes ibehandlas nåsyfte att det eftersträvade
papperslösa förfarandet.
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importrutinerNya

Inledning

Vi redovisar här förutsättningarna vårtför arbete
och inledande beskrivningger en av

tullbehandlingen vid import,av varor-
möjligheterde svårigheteroch som- en

rationalisering importrutinerna kanav
föra sigmed och
tullkontrollen i samband kommersiellmed- import.

Förfarandet vid import och export ireglerasav varor
tullagen TL och tullförordningen iTuF. träddeDe
kraft januariden 1 1988 ett resultat allmänsom av en

tullagstiftningen.1översyn Fråga i förstaav handvar
teknisk översyn tullagstiftningen iom en syfte attav

få förenklad och enhetlig ordning. Ävenen mer rege-
ringsformens i frågakrav bl. normgivningskom-om a.
petens delegeringoch vidbeaktades översynen.

Förfarandet vid import fickoch export emellertid i
huvudsak sin utformningnuvarande redan dengenom om-
fattande reform tullagstiftningen iträddeav kraftsom

januariden 1 Väsentliga1974. dånyheter ett systemvar

1SFS 1987:1065, 1114 och 1115, SkU 198788:3, prop.198687:l66 och Ds UD 1985:4-5.
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hemtagningsförfarandegodsvárd,privat k.ettmed s.
ledning dek-tulltaxering medskulle skeoch att av en

tullskyldige. skeddeDetlaration lämnas den enavsom
regelmässigofficialtulltaxeringövergång ochfrån

därdeklarationsförfarandetillfysisk ettgodskontroll
några istickprovsvis i fallochgranskas endastgods

förenklingarväg förändringar banadeefterhand. Dessa
näringslivet.rutinerna både tullen ochi för

impor-officialtulltaxering innebar attvidFörfarandet
nödvändigaförtullningtill och attanmäldetören varan

pátulltjänsteman grundvalhandlingar upprättades av en
Även vårdenlämnade.uppgifter importörende avav

regi. ansvaradeTulleniimportgods utfördes tullens
depositarievispå i stort settför godset ensamma som

infördesAllaanförtrott gods.för varor somsvarar
tullen ochalltså handSverigetill tasskulle enavom

handlingarerforderligaupprättatulltjänsteman skulle
tulltaxeringen utförts och,närFörstoch fatta beslut.

inteterminologi, varuhavaredå gällandemed somen -
fick hämtapålagorna utdennetullkredit betalathade -

överförfoga dem.ochvarorna

företogs allaofficialtulltaxering tillämpadesNär
itullbehandling ett sammanhang.åtgärder för en varaav

införtsdeklarationsförfarande byggde deÄven ettsedan
förtullning på tulltaxe-rutinerna attförgrundläggande

tillgångfickimportöreninnanslutförasringen skulle
sådan direktför-framstårtill gällande tullagIvaran.

försedd med ettalltjämt huvudregeltullning som en
följanderutiner, deförenkladeförantal undantag se
Olikaochförfarandeavsnitten grundläggandeEtt

framtiden.iförenklingar i dag och

förändringarföreslagit vissa bl.harTDU av a.nu
funktio-utformningentekniskaimportrutinerna. Den av
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i pågår i enlighet principerTDS med de och för-nerna
slag VártlagtTDU fram. föreslåuppdrag, att desom
författningsändringar behövs för att skallTDS kunnasom

i drift,tas vi så, förutsättningslösattser en genom-
gång bör ske berörda bestämmelser i tullagen och deav
importrutiner vuxitefter hand fram före-ellersom
slagits. Särskilt viktigt är att pröva vilka förenklade
förfaranden tillåtasbör inom för TDS.som ramen

Vi beskriver först författningsregleringen import-av
rutinerna enligt gällande rätt. Föreskrifterna inteär
alldeles enkla överblicka.att För realiteternaatt
inte skall skymmas lagtekniska frågor inleder vi denav
fortsatta framställningen med grundläggande beskriv-en
ning praktiskade problemen förenklingaroch de iav
importrutinerna är tänkbara.som

Importrutinerna enligt gällande rätt

grundläggandeDe bestämmelserna import finnsom av varor
i tullagen TL och tullförordningen TuF. Närmare
föreskrifter finns i tullordningen T0, meddelatssom

Vid införselGTS. skallav anmälan görasav varor en
till tullmyndigheten i ett dokument. Anmälan, skallsom
innehålla vissa angivna uppgifter, kan förtullningavse
eller tullklarering. Med förtullningannan tull-avses
myndighetens åtgärder för tillåtaatt fri förfoganderätt
över vid införsel. Vid anmälan till förtullningvaror
skall tulldeklaration vissaoch handlingar styrkersom
uppgifterna i deklarationen lämnas. Tullmyndigheten
kontrollerar vid förtullningen fåratt föras in ivaran
landet och fastställer tull, avgiftskatt och förannan
den. huvudregelsom skall det fastställda beloppet
betalas inom fråndagar15 det taxeringsbeslutetatt
meddelades importörenoch får förfoga över förstvaran



37SOU 1990:

importörbetalning kan dock medgeskett. GTSsedan en
kreditimportör betalarsådan importörkredit. En --

samtliga sändningartullräkningsärskild förenligt
får överförfoga godset redanoch hanveckaunder en

avbetalning övervägande deleninnan heltskett. Den
betalningtill Sverige tull,importen motsker av annan

avgift i efterhand.skatt och

förtullningtillför direkt anmälastället attI varan
tullklarering.välja någonimportören formkan annan av

villtransiteras, säga sändas oförtulladdetkanVaran
inomtullområdet läggasmellan detta,eller ortergenom

ipåförvaring tullupplag eller tullager ellerförupp
exportbutik, importören ärfrihamn tas hemeller om

tullfrihet.innehas temporärmedeller Dehemtagare
klareringsformer förutsätter attdessaflesta varanav

till tullklarering,anmälas t.ex.skall en nysenare
återutförsförsäljs i exportbutik,förtullning. Om varan

till förstöringöverlåts till anmälsstaten ellereller
emellertid inte någon ytterligare tullklarering.behövs

till förtullningTransiteras anmälasskall denen vara
tullklarering vid till bestämmel-ankomsteneller annan

anmälas.till förtullningUpplagd skallseorten. vara.
förvaringen innehasinnan upphör och med tem-vara som
tullfrihet, innan frihet upphör.porär denna hem-En

till förtullninganmälaskall hemtagentagare en vara
frist tillinom viss anmäldesefter det att hem-varan

till förtullning uppskju-tagning. Anmälan kan komma att
tillpå så transite-sätt anmältsatttas en vara som

ring, förvaring, hemtagninq innehav med temporäreller
blir föremål tullklareringtullfrihet änför annan en

förtullning, transiterad anmäls tillt. attex. vara
påförvaring tullupplag.

förtullning tullmyndighetenVid kontrollerar atten
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får föras invaran och fastställer tull och skattannan
för den. importörEn beviljats hemtagningstillståndsom
har rätt att ta hand i övrigtoch förfoga överom varor
redan innan tulldeklaration lämnats och tulltaxe-2 varanE rats. En hemtagare måste ha tullkredit.

i
Anmälan till tullklarering får ske ombud. omgenom
ombudet skall tulldeklaration måsteavge han dock vara
godkänd GTS. Ett ombud ocksåkanav medges tullkreditI

åtaoch sigI att fullgöra den betalningsskyldighet somä vilar på den tullskyldige.

Anmälan och deklaration görs pá det k. enhetsdoku-s.
mentet infördes samtidigt 1som EG och EFTA-länderna
den januari1 enligt1988 konventionen enhetsdoku-om
mentet. Vissa fält i enhetsdokumentet anmälan,avser
medan andra utgör deklarationen. Det bör noteras att
enhetsdokumentet förutom deklarationsuppgifter även
innehåller uppgifter för statistiska ändamål, bl. a.
rörande transport.

En tullmyndighet kan innehavaren ettge itullupplagav
uppdrag att utföra tullmyndighetens kontroll och pröv-
ning utlämningsrätt när hemtagare villen ta hand om

är påupplagdavaror tullupplaget.som sådantEtt upp-§ drag innefattar myndighetsutövning. Huvuddelen, %75ca1 importgodset, hanterasav på detta sätt.

Ett grundläggande förfarande

Det grundläggande förfarandet när importvara för-en
tullas kan beskrivas enligt följande.

Importören att han skall föra inuppger ochvaran ger
in tulldeklaration till vilkenen han fogar de styrkande
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förtull-tillanmälerhanbehövs varanhandlingar som
tull-Envaran.tulldeklaration förlämnarning och en

eventu-undersökerochdeklarationengranskartjänsteman
in hanfår förasdenattkontrollerarsamtellt varan

hindrarinteinförselrestriktionerattkontrollerar
tull,vidare annanbeslutarvaran. Han omimport av

pappersdokumentfår ettImportörenavgifter.ochskatt
får impor-Därefterkontant.betalarochbeslutetmed

fritt över den.förfogasig ochmedtören ta varan
grund-utifrån detformadeäri tullagenHuvudreglerna

förtullas,skallinförd menkravet att varaläggande en
skju-villkor kanangivnavissaförtullningen underatt

gränspassagen.äntillfälletill etttas senareupp

framtidenii ochdagförenklingarOlika

uti-förändratshandeftervid import harProcedurerna
rutinerrationellanäringslivets behovfrån avbl. a.

tidenhelaFörenklingarna hargodsflöde.snabbtoch ett
tullförfattningarnaattkontrollbehovetvägts mot avav

Regelsystemet Förenklin-komplicerat.ärkringgâs.inte
frånutgångspunktbeskrivas medemellertidkangarna

frittförfogaenimportör kanenkeltochsnabbthur.
över vara.en

pálagornafår betalaimportörenförenkling är attEn1.
páräknas attdåmåste kunnakredit. Deti efterskott

fått utatt hantrotsverkligen betalar varanimportören
TL.9 och 26 §§

vidförränbehöverinte enkanskeImportören varan2.
låtakunnadå värde attärtidpunkt. Det avsenare

pålagorandraochskatttull,attutanförvara varan
läggsSå ske t.debiteras. kan uppvaranbehöver ex. om

TL.stycket 2förstapá 7tullager §
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importören3. behöverOm genast kan det emellertidvaran
E pá svårigheterstöta för honom direktatt lämna enå fullständig tulldeklaration och avvakta ett tulltaxe-

ringsbeslut. behöver förfogaHan över innanredanvaran
l fullständiga uppgifter lämnats någotoch tullen fattatE

sådant beslut. Importören lämnar uppgifterendast de
behövs för att tullen identifieraskall kunna sänd-som

ningen och kontrollera att fårmottagaren ta hand om
Å hemtagningsförfarandet. Fullständiga uppgiftervaran
3 lämnar importören vid tillfälleett 8 och§ 10senare

andra§ stycket TL.l
å är emellertid inte4. Det bara hur snabbt godset kan
i stå till importörens förfogande vid gränsstationen som

är betydelse. ocksåDet kan impor-värde förav vara av
gränspassagentören självaatt blir så smidig möj-som

ligt och att transporten förs vidare till tullanstalten
eller ett tullupplaglager i transitering,landet 7 §
första stycket transitering,1 TL. Om enligt konven-en
tionsåtagande, påbörjas i ett land, kan med ett; varan

I minimum åtgärder frán tullmyndigheternas sidaav passera
gränser och transporteras direkt till itullanstalten

imottagarlandet, närheten den importörendärortav
driver sin rörelse.

Olika kombinationer5. förenklade förfaranden ärav
möjliga. kombinationEn förfarandena enligt och2 4av
skulle möjliggörat. kunna transportex. en av varan
direkt till transportörens lager transiteringen dit

omlastningför vidareoch tilltransport mottagaren. Om
transportören har tullupplag kan han nämligen vid tran-
sitering direkt lägga pâ sitt Uppgift-upplag.upp varan

tillen anmälan förtullning hemtagninger eller kan
tillsedan lämnas tullmyndigheten vidtar åtgärderdesom

krävs för att mottagaren få frittskallsom förfoga
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får importören hemPå sättdettaöver varanvaran.
viduppgifter grânstullanstaltenfärrelämnatharmen

tillinte behövt föraimportören haroch varorna en
i stället göravid tullenkantullanstalt. behovannan

eller hoskontrollbesök upplagshavarenhosett senare
importören.

effektivisering varuflödet skulleytterligare6. En av
till importö-direkttransporteradet att en varavara

avsnittgodkänd mottagare,k.eget lager s. serens
funnits ihittills inteförfarande Sve-ett2.3.2, som

försvårassådant förfarandeTillämpningenrige. ettav
till olika importörer las-emellertid ofta att godsav

samlastning.pá transportmedeltats samma

formaliteterna är attförenklametod att7. En annan
näringsidkare över delar tullensbemyndiga att ta aven

beslutsfunktion, när skallt.kontroll- och varaex. en
transiteras frånpá, från etthem ellerläggas tasupp

myndighetsut-delegeradeller ett tullagertullupplag
övning, TL.§54

tillförskjutning från initialkontroll urvalsbase-8. En
bidrar-också ur-importörens synpunktefterkontrollrad -

smidigttill godsflöde.ett

formas utifråntullbehandlingförReglerna enav varor
smidigtintresset godsflödeavvägning ettmellan dels av

anmälningsförfarande, behovetenkelt delsoch ett av
import inte kringgás.förkontroll att reglernaav
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kommersiellTullkontroll i importsamband med

Grundläggande förutsättningar för tullens kontrollverk-
skyldighetensamhet är befälhavare förareför och av

tilltransportmedel föraatt dessa tullplatser, dvs.
finns tullmyndighet,därorter det och lämnaatten

uppgifter och de medfördatransportmedletom varorna
till tullmyndigheten anmälningsskyldighet. vissaI
fall páskall befälhavaren ett transportmedel lämna
förhandsanmälan till tullmyndigheten transportmedletsom
ankomst, bl. för underlätta föratt tullen att pla-a.

kontrollverksamheten.nera

olika frånDe slag förekommakontroll kan tullensav som
sida vid i tullklarering importgodseller samband med av
kan i fysiskuppdelas kontroll och dokumentkontroll.

fysiska indelas iDen kontrollen kan lastkontroll,
godskontroll varuundersökning,och medan dokument-

beskrivskontrollen utifrån vilket i förhållandeskede
till tullklarering utförs.kontrollen Det kanen som

fråga granskning tullklareringenföre för-vara om en
granskning, direkt i tullklareringensamband med ini-
tialkontroll tullklareringeneller efter efter-
kontroll.

Lastkontrollen tillsyftar iden-att fastställa lastens
titet kvantitet páoch transportmedel.ett Kontrollen

antingensker vid gränspassagen ieller sambandsenare,
med påatt lasten lossas ett direkttullupplag eller
hos innebärmottagaren. godskontroll kolliEn att ett
söks igenom för avslöja varusmuggling,att medan en
varuundersökning tillsyftar fastställaatt art,varans

statistiskt kvantitet,t. ex. nummer, ursprung m. m.
Även fysiskandra former kontroll förekomma,kanav
såsom försegling ett transportmedel för förhindraattav
att lossas transportmedlet transiteringundervaror ur
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påförvarasinventering oförtulladeoch varor somav
tullager.tullupplag eller

tillsyftarförgranskning dokumentvidKontrollen av
försän-sådan kommandefå kunskapskalltullenatt enom

kontroll börnärmareavgöratullen kandelse att enom
tullklarering skall ske.i densamband medäga somrum

iregelmässigt de fallendastFörgranskning förekommer
lämnas.föranmälan skallföreskrivet attärdär det en

genomgånginnebär ochInitialkontroll dokument enav
tillgängliga vidfinnshandlingargranskning de somav

Handlin-anslutning tilltullklarering i den.elleren
ianmälningshandlingar lämnasutgörs de somavgarna

handlin-olika styrkandetullklareringen ochsamband med
ursprungsbevis Efterkontrollsåsom fakturor, m.m.gar

vanligenochdelstullen,sker dels hosdokumentav --
importföretagetkontrollbesök hosi med k.samband s.

då allaGranskningen omfattakanombud.eller dess
i företagetsimportverksamhetenhandlingar berörsom

lagerbokföring.affärs- och

obligatoriskainteregelolika ärkontrollernaDe som
variera mellanvissomfattningen kontroll kanoch av en

partiell kontroll.fullständig och enen

påverkarimport tullkontrol-vidklareringsformValet av
utformning.förutsättningar ochlens

kontroll direktförtullning skeri medVid samband en
initialkontroll dokumenti sammanhangnormalt ett aven

Vidsådan blir aktuell.fysisk kontroll,och enomen
vidare eftergransk-företaget kankontrollbesök hos en

ning ske.dokumentav

sådanfysiskhemtagning kontrollVid sker om enen -
Granskningenhemtagningen.i medblir sambandaktuell -
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dokument är inskränkt till uppgifternanormalt påav
hemtagningsanmälan, i första hand för bedömaatt om

får Hemtagningsanmälangodset innehållertas hem. endast
fåtal uppgifter. fåett Innehavare tullupplag kanav

tillstånd utföra iatt tullens kontroll samband med en
hemtagning. Vid efterföljande förtullning gör tullenen

granskning pádokument vidsätten av samma som en
direktförtullning Någonoch efterkontroll kan ske.en
fysisk blir emellertidkontroll intenormalt aktuell

inteeftersom finns tillgängligt.godset längre Sådan
kontroll görs iblanddock förfogandeförbud gäller.om

iKontroll övrigasamband med tullklareringsformer
tillsyftar inteatt godset skall i friakomma ut den

påvarurörelsen obehörigt sätt eller föras landetur
anmälanutan det. Kontrollen kan utövas t.en om ex.

medatt ett transportmedel oförtullat gods för-genom
páseglas eller att gods tullupplag eller tullager och

lagerredovisningen inventeras.hos upplaget eller lagret

Både ett ankommande transportmedel oförtulladeoch de
står enligtfraktas tullagen under tullver-varor som

överinseendekets Såtu1lkontrol1. länge ärgodset
på inriktaslastat åtgärdernatransportmedlet för tull-

ikontroll första páhand transportmedlet. Först när
vidtas kontrollåtgärderdet lossats avseende godset,

såsom godskontroll varuundersökning.och

förfarande godkändaett för vid transite-om mottagare
ring införs fysiskkan kontroll antingen vidskeen
gränspassagen eller hos mottagaren, sedan under-han
rättat tullen varuförsändelsenatt kommit fram. Detom
förutsätts iatt kontroll första ägahand skallen rum
hos mottagaren. Dokumentkontrollen i huvudsakskulle

på vidske sätt förtullning hemtagnasamma som en av
dvs. kontroll tulldeklarationen samtvaror, en av en
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importören eller dennesefterkontroll hoseventuell
ombud.

rutiner bakgrundFörenklade en-

rörandeövervägandenVi här underlag för deger
följerförfattningsändringarochprocedur- som

i avsnitt. Vi redogör förnästa
kommersiell im-rutiner vidvissa förenklade- hemtagning 2.2.1port - stegvist förfarandeförslag ettTDU:s om- rättsliga frågor förslagetvissaoch som

sig mot slutetför med 2.2.1
harmoni-internationella förarbetet attdet- bl. förfarandentullprocedurerna a.sera -

avsändaremottagaregodkändaför k.s.
2.2.2

förutsättningar tillämpaförvissa att ett- fråganförfarande och den kretsförenklat om
tillåts rutineranvända förenklade kansom

vidgas 2.2.3.

kommersiella importen tullbehandlasdenhuvuddelEn av
hemtagningsförfarandet. innefattardet k. Detgenom s.

beskrivna möjligheterna till förenklingar.deflera av
tullkredit beviljashar se TLEndast den 26 §som

fårhemtagningstillstånd. förfogaHemtagaren normalt
beslut tullen eller upplags-över efter av envaran -

uppgifter förlämnar atttrots att han endasthavare -
frågaimportören uppgifter iidentifiera och samtvaran

hemtagningsanmälan.införselregleringnågon gällerom
förtullning inom visstillanmälasDärefter skall varan

tulldeklaration.tid hemtagaren Underatt avgergenom
förutsättningarvissa anmälaskan dock hemtagen varaen

till tullklareringsform.annanen

till utgångspunkt förHemtagningssystemet kan tas en
aktualiserasbeskrivning förenklingar närdeav som
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importsystemTDs:s skall itas bruk. internationellaDen
harmoniseringen rutinerna för gränsöverskridandeav
handel är också avgörande betydelse.av sådanMed en
bas kan sedan alternativa möjligheter till förenklingar
beskrivas.

2.2.1 Hemtagning

Enligt får8 § TL tullen bevilja den bedriver im-som§ portverksamhetz tillstånd att ta hand ioch övrigtom
förfoga över även intedevaror har förtullatsom hem-
tagningstillstánd. Importören begär hemtagning av en

vid gränspassagenvara eller sedansenare, under-varan§ gått form tullklarering,en annan av t. transiteringex.Ä eller uppläggning på tullupplag. Tullen eller en upp-
lagshavare beslutar får tas hem.om varan

hemtagenEn skall enligtvara 10 § andra stycket TL
anmälas till förtullning inom viss tid se även avsnitt
2.5. importörDen har tagit hemsom vara är tull-en
skyldig för den 11 § TL och tillskall ledning för
förtullning tulldeklarationavge 13 §. Tullmyndigheten
fastställer ledningmed deklarationen tull,av annan
skatt avgifteroch tulltaxering, 17 § TL. Hemtagaren,

alltid är kreditimportör,som skall betala pálagorna
enligt särskild tullräkningen utfärdas periodisktsom
för näringsidkarens samlade import och skall betalassom
inom dagar från15 utfärdandet 26 § TL.

2Inte den bedriver t. endastsom transportverksamhet.ex.
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följandetullenvidtarhemtagningbegärimportörNär en
3åtgärder:

hemtagning.medgeinteellermedgeattBeslut1. om
hemtagningsan-fårombud eneller hansHemtagaren2.

kopia postfår perhemtagarenoch engodsetmedmälan
underrättadblirhemtagarensäkerställa attför att

hemtagning skett. lattom
insänderhemtagningbeviljattullanstalt en .som3. En

sektion. istatistiskatill GTS:sbeslutetmedbladett
beviljad hemtag-registrerarsektionenStatistiska4.

listor.följandedistribuerarochproducerarning och
varjeveckovis försammanställningH-lista en5.

hemtagningargjordasamtligaöverkontrolltullanstalt
Ekontrollföranstaltenvid avdeklarerasskall -som

inomverkligen skeråtgärddeklaration eller annanatt
gäller.tidsfristden som

varjeveckovis försammanställningU-lista en6.
hemtagningarbeviljadeöverutlämningstullanstalt -

beviljaduppgiftenatt enmöjliggör kontroll omav
sektionen.statistiskanåttverkligenhemtagning

levererasochsnabbstatistik producerasförUnderlag7.
till SCB.

skallHemtagaren till den tullanstalt knutenärhan
tid sefastställd 10 §inomkontrolltullanstalten,

till för-hemtagenanmälaTL, varastycketandra en
tulldeklaration användningmed avtullning och avge

bifoga ochfakturasamtenhetsdokumentetk.det s.
iuppgifternastyrkerhandlingarandraeventuella som

tulldeklarationen.

3Följande hämtadeåtgärder äruppställningar urav
Datoriseringff.571987:40,betänkande SOU s.TDU:s

Förstudie.importrutinerochexport-tullens -av
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förtullning hemtagning vidtar följandeVid tullenefter
åtgärder.

deklarationen iAnkomststämplar prickaroch H-8. av
lista.

uppgifterna tulltaxeringsbeslut.fattarGranskar och9.
pá redovisningsnummer på deklarationenStämplar10.

redovisningshandlingar.och andra
Redovisar förtullningen.11.

tulltaxeringsbeslutet till tullskyldigeSänder den12.
statistiska sektionentilloch hos GTS.

statistiska sektionen förproducerar underlag13.
tullrâkning handelsstatistik.och

ADB-sektionen tullräkning,producerar reskontra14.
slutligt för handelsstatistiken,och underlag samt
distribuerar tullrákning för15. och underlag sta-

tistiken.
Uppbördssektionen bevakar importörenatt betalar16.

redovisar influtnaförvaltarsamt och medel.

hemtagningsanmälan följas tillkan anmälanEn av en
förtullning. emellertidtullklarering försän Detannan

klareringsjournal, vilket innebär H-listanatt kre-en
diteras på förtullning följt påsättsamma som om en
hemtagningen.

§ införtsFörfarandet närhos tullen TDS

i drift rutiner-automatiserasNär förenklas ochtasTDS
i Följande jämförelse görastullen hög grad. kanhosna

utifrån punkterna se 90.ovan s.

tulltjänsteman beslutar stödmedEn TDS.1. av
bifogas inte näringsidkarenBlankett godset2. men

få pappersutskrift vidskall eller, fullt utveckladen
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elektronisktkommunikation, dokument.elektronisk ett
automatiskt i systemet.sköts3.

tulltjänstemanautomatiskt i systemet. EnSker4-6.
tilldeklaration anmälanellerbeskedfår TDS omgenom

tid.kommit in iinte rättklareringannan
inte framställas.Snabbstatistik skall7.

deklaration in närelektronisk ellerkommerNär8. en
uppgifterna i pap-registrerartulltjänsteman enen

angivelsenavprickningenpersdeklaration ochsker av Ä
automatiskt.datum

stödtulltjänsteman medbeslutar TDS.9. En av
behövas för systemetredovisningsnummer tordeEtt10.

automatiskt tullid.åsättsdetmen
iautomatiskt systemet.sköts11-15.

stödsköts med TDS.16. av

näringsidkarnaförändringar förävenmedförTDS

näringsidkarna i högdatoriseringen attkommerGenom
sitt uppgiftslämnanderationalisera ochgrad kunna

Uppgifterna tilli övrigt.informationshanteringen
i elektroniskalämnas dokument.skall kunnatullen

elektronisk motsva-Uppgiftslämnandet utformas.som en .,
avsnittvidare 2.3.5.tillrighet enhetsdokumentet se

möjligtuppgiftslämnande ävenskallPappersbaserat vara
föreslår enhetsdokumentetfortsättningeni och attTDU
hemtagningsanmälan.också användas för Attskall en

hemtagningsanmälanför fortfarandesärskild blankett
H-nummer inte fårsin i tryckasanvänds grund atthar

emellertidTullidetpá attenhetsdokumentet. kommer
hemtagningsanmälanUppgifterna i skallersätta H-numret.

på närväsentligt inte behöva lämnasi nyttallt --
tulldeklaration till knytersystemetlämnats TDS utan

uppgiftertidigareautomatiskt lämnade med nyasamman
Uppgiftslämnandet förenklastillförsuppgifter TDS.som
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såäven vissa uppgifter inte längreatt behövs. H-numret
tas bort ersätts tullid och hemtagare behöverav en
inte längre sitt registreringsnummer hemtagare,ange som
eftersom hjälp nåringsidkarenssystemet med organi-av
sationsnummer behövliga tillstånd.söker fram Vidare
föreslår näringsidkarna inatt skallTDU tulldekla-ge
ration ilöpande periodisktstället för avsnittse
2.5.

väsentlig näringsidkareEn lättnad är att lämnaren som
uppgifter till i elektroniskatullen dokument regelsom
inte skall behöva översända handlingarstyrkande annat
än när begär Vid sådantullen det. begäran skallen
näringsidkaren göra handlingarnanormalt kunna tillgäng-
liga vissamed telefax. fall kan tullenI dock komma
att begära få originalhandlingarna.att se

E förslagTDU:s stegvis förtullningom

iTDU har betänkandet DatoriseringSOU; 1987:40 av
tullens importrutinerexport- och Förstudie, behandlat-
frågan förenkling tullrutinerna och föreslagitom av

modifieratett hemtagningssystem betecknats stegvissom
förtullning.

TDU fann importärendenaatt huvuddelen handläggs tvåav
gånger vid hemtagning,dels viddels förtullning och

delvis identiskaatt uppgifter vidlämnas två till-de
fällena. fysiska hanteringenDen tulldokumenten, denav
formella granskningen jämförelsenoch uppgifter iav
olika fråndokument två informationsflöden tids-är
krävande. Detta enligtborde lösas automatiskaTDU med
rutiner i teleöverföringTDS och meddelanden. Detav

minskaskulle tullens registreringarbete med av upp-
gifterna.
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praktiskasådanautformningen harVid den närmare TDSav
procedurskrivelsen harförenklingar föreslagits. TDUI

närmare utformningen dentilllämnat förslag den av
användarkravspecifikationenistegvisa förtullningen och

ärförfarandetattimport förklarat,för har TDU snar-
hemtagningssystem.likt idagens

å
frågan klareringsformervilkaävenbehandlarTDU somom

införselanmälantillåtna efter attbör nuenvara
närings-gjorts. attfannhemtagningsanmälan TDUhar

inför-tillanmälanidkarna efterhar behov att, enav
tullklare-förekommandeanvända flertaletsel, kunna

bevakningtill attmöjlighetenringsformer, att av
istörresätt ärpá korrekt TDSslutförs ettärendena 3Fklarering änrutinervid och attän manuella annan

hemtagningsanmälan ärdessutomförtullning efter en
tillräckligaenligt intedärförovanlig. TDUDet fanns

gällerbegränsning utövernågon vadskäl för som nu --
tillhemtagning anmälamöjligheterna efteratt varanav

förtullning. förklaradeklareringsform än TDUen annan
utredningens förslag ärvidare, att konsekvens aven
klareringsform än förtull-tillanmälanatt annanenen

pá.tnllkreditlager hem-och.upp1äggning efter.ning en
tillåterkallelse anmälantagning krävaskulle aven

hemtagningen.tullklarering vid

Rättsliga frågor förslagocg TDU;§

förtullningsprocedurbeskriver den förenkladeTDU som
sådanstegvisföreslår procedur.utredningen Ensom en

synvinklar.olika betonarbeskrivning TDUkan ske ur
såi två att deuppgiftslämnandet ske stegskallatt

iinte behöveruppgifter lämnats steg 1 upprepas1som
uppgifterinte lämnandetär baranästa detsteg. Men av
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i beskriverskall ske ävensteg. tullprocedurenTDUsom
två i Vid tillämpningsteg förfarande.ett endasom av

tillvägagångssätt enligtmotsvarande bestäm-nuvarande
föreligger två tullklareringsformer tvâmelser ärenden-

f där vidett beslut kan överklagas meddelas vartsom-
Q och ett stegen.av

fåsynsätt kan betydelse för rättenTDU:s bl. ocha.
eller sättet överklaga iatt beslutet steg tull-1 nu

1 klareringsformen hemtagning fråganföroch ettom
E ibeslut det första importören fårsteget, att handta
4 fårskall omprövas i det andra nustegetom varan,
I klareringsformen förtullning. inomett beslutom ramenQ för förstadet steget skall underett beslutses som

förfarandet inte slutligtett beslut dettakansom- -
kommunikation.4även medföra ett behov av

Enligt tredje innebär5 § stycket förtullningTL atten
tullmyndigheten dels kontrollerar får förasatt varan
in, dels fastställer Äventull och förskatt den.g annan

2 betalningen tull inomoch skatt fallerav annan ramen
7 förtullningen.för Vid stegvis förtullning kan proce-

beskrivas såduren stegvisa Vidatt beslut fattas. steg
1-anmälan fattas fårbeslut införas ellerom varan
inte vidoch steg fattas tulltaxeringsbeslut.2 ett Mer
än beslutett kan dessutom någotfattas under stegenav

direktförtullas.5eller beträffande somen vara som
nämnas hemtagningexempel kan fören som avser varaen

vilken förfogandeförbud gäller, lagen 1973:980se om
förvaringtransport, förstöringoch införselregleradeav

varor, m. m.

4Se HellnersMalmqvist, förvaltningslagen,Nya 192 f.s.
5Här både vidatt flera beslut skildakan meddelasavses
tidpunkter och vidatt flera saker avgöras tillfälle.kan samma
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olika synvinklarBeteckningen stegvis användaskan ur
moment på skildabeskriva procedurvägarför deatt en

välja vid importimportör kan och stegen kanav en vara
tvâ. inledandeän den generella problem-flera Avvara

förenklingar vidbeskrivningen förfarandetrörande av
karaktäristisktimport framgick drag föratt ett de

Ifrågaförenklingar i justkomma ärflesta kan attsom 3
åtgärder i skildakräverde statsmakterna kan delas upp

innehåll tiden.både till iochsteg

frågan utformnin-förslag väcker den generellaTDU:s om
författningar. inter-med anknytandetullagen Dengen av

anpassningen konventionernationella ärgenom m. m.
därvid avgörande betydelse. detta sammanhang aktu-Iav

ocksåaliseras införaförslag förfarandeatt ettTDU:s
vidgaför godkända mottagare och att kretsen hem-av

tagare.

våraFör underlag för övervägandenett samlatatt ge
i följande utvecklingen inombeskrivs det ochEG EFTA-

harmoniserade rutinerländerna och förenklade förav
avsnitt Även frågan vilkenimport krets2.2.2. om som

få tillämpa rutiner avsnittbör förenklade berörs
2.2.3.

EG-anpassning2.2.2 m. m.

Sveriga förhandlingar EG-kommissionenhar, efter mellan
anslutit sig till konventionEFTA-länderna, delsoch en

sö förenkling formaliteterna vid1988:7 handelom av
varör konventionen enhetsdokumentet, delsmed om en

Sökonvention transiterings-1988:6 ett gemensamtom
transiteringskonventionen.förfarande redogörelseEn

konventioner aktualiserarför förslagdessa TDUav om
införa förfarande för godkändaett k. mottagareatt s.
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vidgaoch tillätsatt tillämpaden krets att för-som
enklade rutiner. Konventionerna införlivatshar med
svensk rätt förordningar respektiveSFS 1987:1126genom

jfr1987:1119, 198687:136. har bemyndigatsGTSprop.
att meddela föreskrifterde behövs för verkställig-som
heten bådade förordningarna.av

Enhegsdokumentet

Konventionen enhetsdokumentet tillsyftar att begrän-om
den administrativa tulldokumentationensa och att harmo-

nisera uppgiftskraven i viddokumenten handel mellan EG
och EFTA-länderna. avsikt ärEn att med användande av
datorer förenkla framtida överföring uppgifteren av
mellan länderna. isom ett led dessa strävanden införs
enligt konventionen ett gemensamt tulldokument, det

k. enhetsdokumentet Single Administratives. Dokument,
SAD.

Enhetsdokumentet skall vidanvändas varje förfarande i
samband med importexport, transiteringoch av varor
art. Vid1. handel med mellan fördragsslutandevaror
parter skall enhetsdokumentet tjäna deklarationsom
ocheller anmälan Administrativaart. 2. dokument
utöver enhetsdokumentet får krävas endast när detta5

: behövs antingen tillämpningenför lagstiftningen hosav
den fördragsslutande parten och användande enhets-av
dokumentet otillräckligt,skulle eller förvara att
iaktta i internationellareglerna avtal eller för att
användarna skall kunna tillgodogöra sig förmån elleren

lättnadsärskild art. 3. Bestämmelserna i konventionen
inteskall hindra fördragsslutande frånparten att

tillämpa förfaranden tillsyftar generella förenk-som
lingar för användarna. Sådana förfaranden består i
huvudsak i dels att intenormalt behöver företesvaror
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fullständigtnågottullmyndighet,för dels att upp-en
inte behövervarusändningar skegiftslämnande rörande

fåttimportören handförst efter attomedelbart utan om
ideklaration lämnassådana fall skallgodset. I en

konventionensförenligtinte medärefterhand. dockDet
nationella tull-tillämpafortsätta attsyfte att

användningfrån enhetsdokumentetdokument. Undantag av
och elektro-tillåts vidare i postbefordranmedsamband
ADB-stöddavissaför andrauppgiftslämnandeniskt och

konventionentill be-bilagorförfaranden art. 4. I
utformningen enhetsdokumentetnärmarehandlas den av

användning doku-tryckning, ifyllande ochbil. I, av
skallkoderbil. bestämmelser deII samtmentet somom

Varje fördragsslu-bil.vid ifyllandet III.användas
åtgärderlämpligavidtaförbundit sig atthartande part

konventionenibestämmelsernasäkerställaför attatt
likformigteffektivt art. 12.tillämpas och

förstaär dettulldokumentInförandet gemensamtettav
olikaiuppgiftskravenharmonisering desteget mot aven

möjlig-begränsningtulldokumentation. Enländernas av
enhetlighetuppnåbörjan totalfrånheterna att redan en

olika tull-i ländernaligger hari uppgiftskraven att
skildautsträckningi viss-procedurer-och-därigenom .

måste lämnas.på vilka uppgifterkrav som

Transiteringsgonventionen

EFTA-länderna ettKonventionen ochmellan EG gemen-om
Ãtransi-påär baseradtransiteringsförfarande EG:ssamt

användasskallteringsordning. Enhetsdokumentet som
beskrivsFörfarandettransiteringsdeklarationdokument.

skillnadenendaT2-proceduren.och DenT1-procedurensom
k.harT2-procedurenär att s. gemen-varor somavser

transite-förinom närmare reglernaskapsstatus EG. De
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ringsförfarandet återfinns i bilagorna tillI och II
konventionen.

näringsidkare tillståndEn begär att utförasom en
transitering huvudansvarig i dek-anger varorna en§ laration enhetsdokumentet används skriveroch under

E den. skall företeHan och deklarationen vid denvaran
tullanstalt där transiteringen påbörjas avgångstu1l-
anstalten. intebehöverDet gränstullanstaltvara en

transiteringen påbörjasutan kan inne i Avgångs-landet.
tullanstalten registreraskall deklarationen, denange
tidsfrist inom vilken skall företes bestäm-hosvarorna
melsetullanstalten vidta sådanaoch åtgärder identi-för
fiering plomberingt. är Avgångs-nödvändiga.ex. som
tullanstalten behåller iett exemplaren blankettsetetav

återlämnar övrigaoch de tillexemplaren den huvudansva-
rige för följaatt de skall med bilagalasten art.I

vid19. Tullanstalterna de förenklat uttryckt- -
tillgränser länder transportören inskallsom passera

i transittullanstalterna skall i dokumentet.anges
Såväl sändningen medföljande blankettset visasskall5 som

och transportören skall lämna skriftlig gräns-upp en
övergångsattest varje transittullanstalt.hos tran-En
sittullanstalt inte inspekteraskall intesåvidavaran
någon oegentlighet tillkan leda missbruk misstänks.som

tullanstaltDen där skall företes för attvarorna av-
transiteringensluta bestämmelsetullanstalten skall

uppgifteranteckna påkontroll skickadokumentet ochom;
5 till avgångstullanstaltenett exemplar det ankomst-av

behållaattesten samt ett avgángstull-exemplar. Om
inte erhålleranstalten ankomstattesten från bestäm-

melsetullanstalten möjligtär det spåraatt transporten
hjälp gränsövergángsattesterna.med fåFör använ-attav

transiteringsförfarandeda detta måste den huvudansva-
rige normalt ställa säkerhet betalningför tull ochav

pálagor bilagaandra art. vidareI 27. skallHan ta
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föreskrivnainom denpå sig för attansvaret varorna
bestämmelsetullanstalten ochvidintaktatiden företes

i överensstämmelse medövrigti utförstransportenatt
reglerna.

tillvissa möjligheterinnehåller ävenKonventionen
vidformaliteter uppfyllasskallförenklingar de somav

Sålunda kanbestämmelsetullanstalter.avgángs- och en inäringsidkare, uppfyllertullmyndighet godkänna somen
iföreteså behövervarkenvillkor, hanvissa att varaen

vid avgångs-transiteringsdeklarationtillhörandeeller
skallavsändare. Avsändarengodkändtullanstalten

påbörjas underrätta tull-innanemellertid transporten
myndighetentulltjänsteman, närsåmyndigheten att en

nödvändigtillfällefår utföra kon-sä, attbestämmer
iväg. skall upprättaAvsändareninnan sändstroll varan

särskild metall-medtransitdokumentet, stämpla det en
tid-säkerställa äkthet och denför attstämpel ange

måste företes för bestämmelse-vilkeninompunkt varan
godkänd avsändareförsegla lasten.tullanstalten samt En

Tullmyndig-transitering själv.påbörjaalltsåkan en
transite-konventionsländer godtai skallandraheterna

utfärdat tullmyn-ringsdokumentet det av enom voresom
dighet. -

funnit godkändatidigare förfarandet medVi atthar
ibestämmelsernanuvarandeunder de 41-avsändare ryms

TL.5§544

konventionen får förEnligt även proceduren mottagareen
vissa villkoruppfyller kanförenklas. mottagareEn som

tullmyndigheten godkänd mottagares. k.godkännas av
godkändetillämpning förenklad procedur.för Denav en
transite-befrias från förete denkravet attmottagaren

5Vårt Tullregis-delbetänkande 1989:20SOU
terlag 173.m., s.m.
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vidrade bestämmelsetullanstalten tillåtsoch ivaran
stället direkt till sittföraatt den lager eller annan

därplats användas förvarasden skall eller art. 71-74
i bilaga huvudansvarigeAvsändarenII. den haanses

sina förpliktelser transiteringsdokumentetuppfyllt när
tillsammans i skick inommed oförändrat denvaran,
föreskrivna tiden iakttagande åtgärdernaoch med förav
identifiering tillavlämnatsgodset, den godkändeav
mottagaren.

godkännandet förI skall inommottagare delsen anges
vilken tidsfrist på vilketoch sätt bestämmelsetullan-,
stalten skall underrättas ankomst, delsom varornas om
någon åtgärd innan fårkrävs mottagaren förfoga över

vidare tillMottagaren skall bestämmelsetullan-varan.
stalten översända följtdet enhetsdokument medsom

uppgiftgodset åsattamed ankomstdag och förseglin-omi
skick.gars

Förfarandet godkända tillämpasmed såmottagare än länge
inte i Sverige.

i procedurskrivelsenTDU har föreslagitdock att sy-
stemet med godkända tillämpasmottagare skall här. TDU
har anfört bl. a:

ärDet angeläget att tullverket utformar de
regler skall gälla för företagsvenskag som som

i tillutses godkända Utgångspunktenmottagare. bör
därvid, enligt min mening, att systemetvara

på sådantutformas ett sätt stegvisatt för-
tullning inte behöver användas godkända motta-av

stället börI mottagaren skyldig attgare. vara
inom fråndagar14 mottagandet anmäla varorna
till förtullning. Tullverket bör överväga om
detta förfarande förbehållesskall företag som
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elektronisk form... TDSiuppgifterlämnar -
rutiner ettdehanteraför kunnaatt somutformas

kräver.godkända mottagaremedsystem

tullprocedurernaochuppgiftslämnandetHarmonisering av

vid översynvikt att,vår mening är detEnligt ennu av
följersärskilt beakta de kravtullprocedurerna, somav

tillanslutit sig och deSverigekonventionerdeav
páräknas.förändringar kaninternationella som

före-198687:136iriksdagenmed attsamband prop.I
tillsig konven-Sverige anslutergodkänna attattslogs

Eanförde departementschefenenhetsdokumentettionen om
f15.:bl. s. 6a.

frånredanmöjligheterna attbegränsningEn av
total enhet-närauppnå ellertotalbörjan nog ;en

i länderna harligger attuppgiftskravenilighet
vissdärigenom i ut-ocholika tullprocedurer
uppgifterfrágai deskildasträckning krav om

taxering,till kon-hänsynmedmåste lämnassom
emellertid förutseskanstatistik Dettroll, m.m.

medinleds i ochharmoniseringden en-att som
defortsätta underatthetsdokumentet kommer

iändringarNågra omfattandeårennärmaste ...
tillsikt skeknappastpå kortkantullproceduren

Exempel-enhetsdokumentet.följd införandet avav
hemtagningssystemetfördelarvis bör de gersom

generaltullstyrelsenVid bör dockbehållas. behov
underlättaförfattningsändringar kanföreslå som

konventionen.tillämpningen av

tekniska,undanröjaärtillinom 1993Avsikten är att EG
rättsliga hinder för attadministrativa ochfiskala,
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inomavskaffa gränskontrollerna den beslutade k.s.
inre fåmarknaden. frittskall transporterasVaror
mellan medlemsstater. blirEG:s Det stor betydelseav

E den så såatt svenska tullproceduren utformas att den
långt möjligt underlättar även5 transporterna mellan

E Sverige och EG.

detta sammanhang är det hålla isärI betydelsefullt att
förenklingar uppgiftslämnandet, självadvs. dokumen-av

förenklingartationen, och fåhur gods skall tasav om
importör, självahand dvs. tullproceduren. Kon-av en

ventionen enhetsdokumentet uppgiftslämnan-behandlarom
administrativtdet. Ett enhetsdokument använ-skall...

vid varje idas förfarande importsamband med ochexport
vidoch transiteringsförfarande...ett gemensamt art.

1. Enhetsdokumentet till omständighe-skall med hänsyn
tjäna deklarationterna eller anmälan art. 2 ochsom

fördragsslutande får i vissaendastpart undantags-en
administrativafall kräva andra dokument utöver enhets-

dokumentet art. 3.

Ingenting i konventionen hindrar de fördragsslutande
från uppgiftslämnandetför tillämpaparterna att förenk-

rutinerlade med eller användningutan datorerav- -
till ytterligare förenklingarsyftar användarnaförsom

§ propositionenart. riksdagen1. där4 I föreslogsp
: godkänna Sverige sig tillatt anslöt konventionen om

enhetsdokumentet förklarade departementschefen s. 7
konventionen också möjlighetatt tillämpa för-attgav

förfaranden,enklade dvs. sig sådana rutineranvända av
för användarna innebär ytterligare förenklingar isom

tulldokumentationen.7

Enligt konventionen är såenhetsdokumentet konstruerat

7Understrykningen gjord här.
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utgörsdokumentfråga endaett avär somdetatt om
bestårVarje bladblankettset.i ettblad avantalett

angiv-konventionen närmareiföravseddafältantalett
i delardeUppgifterna skalluppgifter. somangesna

utgörEnhetsdokumentetkräver.förfarandetaktuelladet
uppgifter kanbruttolista över devispå så somen

import. Dokumentettransitering ochvid export,krävas
vidanvändasså skall kunnaatt detkonstrueratär

ivägsändsfrån godsetdet attsamtliga tullprocedurer
Även fälti mottagarlandet.förtullatärtill detdess

på dokumentet.reserveradeanteckningar ärför tullens
konventionentillförhållandeiförenkling om en-En

konventionen rördärmed eftersomhetsdokumentet kan -
isåbeskrivas antaletattenkeltuppgiftslämnandet -

ifråga-däremotminskas. kani Detmåste fyllasfält som
konventionensiförenklatsuppgiftslämnandetsättas om
såi två endastattuppgifterna lämnas stegmening när

initialskedeti ochlämnasuppgifter behöverfåtalett
mästesammanräknatfältantaletresten sommensenare,

importören lämnar allamånga närlikai ärfyllas som
dåprocedurenär attdirekt. sakuppgifterna En annan

harUppgiftslämnandet och procedurernaförenklats.
framgår bl.tydligt Detsamband.emellertid ett a.av

art. 2:4 p

bestå ii synnerhet,förfaranden kan,Förenklade
ellerinte behöver företeanvändarnaatt varor

förifrågavarandedeklaration varorden som avser
tillåts lämna ofull-tullmyndighet deeller att en

sådana skall dekla-deklaration. fallständig I en
såmyndighet medger,vederböranderation omsom,

deklaration, avlämnasperiodisksamladkan vara en
fastställtstidsgränserinom dei efterhand som

myndigheter.dessaav

uppgiftslämnandetinte be-åsidosättsKonventionen om
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utgångspunkt frånhandlas med synsättet att endast
uppgiftslämnandetförenhetsdokumentet skall användas

vid import på upprepning tidi-Ett kravav en vara. av
uppgifter får tillgodoseslämnade attgare genom upp-

gifter tidigare ilämnats blankett förts översom en
till kemisk behandlingandra exemplar papperetgenom av
i Vid elektronisktenhetsdokumentets blankettset. upp-
giftslämnande nödvändiga upprepningar automatiskt.sker

Tullrutinerna då i stridkan utan att komma med kon--
ventionen på förfaranden.uppdelade flera Denvara-
tullskyldige vid import inomkan förvara,av en ramen
enhetsdokumenteta, uppgifterstegvist lämna fördelade i
tiden till uppgifterden slutpunkt där alla krävssom

uppgiftssteghar lämnats. lämnasI 1 t. endastex.
uppgifter identifierar tullskyldigeoch densom varan

uppgifter bedömning fåroch för tas hand,av om varan om
övriga uppgifter någon tidigaremedan lämnadsamt

uppgift påför säkert sättatt ett koppla samman upp-
gifterna ilämnas steg 2.

Förenklade inretullprocedurer och marknadEG:s

pågår förInom arbete förbereda tulltekniskaEG att den
hanteringen fria inomden varurörelsen inredenav

årmarknaden Samtidigtefter förslag1992. utarbetas
till datorisering rutinerna. Detta börarbeteen av

modifieradebeaktas för att svenska tullprocedurer och
anknytande bestämmelser rörande uppgiftslämnandet inte

bli i.snabbt skall revidering.behov av en

8Enhetsdokumentet får inte förväxlas med begreppet
elektroniskt upptagningen,dokument där utställar-med
angivelse lås, vid hemtagningenoch utgör ett elek-
troniskt dokument, elektronisktmedan ett nytt dokument
tulldeklarationen i steg 2.avges
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avsikten iförverkligasinre ärNär den marknaden -
inomvid transport denhuvuddelen fallen att varorav -

vidpå sättinre skall behandlasmarknaden samma som
alltså tulldokumentinom medlemsland, utantransport ett

uppgifter emellertidVissa behövereller tullprocedurer.
ändamål.statistiska utvecklar ett systemförlämnas EG

uppgifterinsamling sådana INTRASTAT.för av .

sådandär har status attde fall, bl.I envaraa. en
fortsättningsvis kommererfordras,äventullprocedur

Iinom gälleralltjämt krävas Dettulldokument att EG.
inte gemenskapsstatus.har k.framförallt gods s.som

Några emeller-dokument ellerkontroller varan avsesav ä
;vidinte i gränspassagertid fall skeheller dessa
3EG-länder.mellan

näringsidkare i EG-land skall exporteraNär ett enen
alltså såvida intedettill hanEFTA-land kanettvara

inomredanfråga kräver tulldokumentär om en vara som
till gräns föryttretransporteragemenskapen envaran

nårexportformaliteterna där. godsetOmoch klaraEG av
annat landSveriges först ettgräns utan att passera

transiteranödvändigtinte godsetär attutanför detEG
tillämp-enligt någonimportklareras dekanutan det av

påvid svenskaliga tullanstalten denprocedurerna
emellertid exportklareraExportörengränsorten. kan en

vid någontill tullanstaltvarusändning EFTA-landett
itransiterainne i därefterEG-land ochett varorna

Uppgiftslämnan-transiteringskonventionen.enlighet med
konventionendå i enlighet enhetsdoku-meddet sker om

möjliggörsförenklade förfarandenmentet. De som genom
fåenligt vár bedömningkonventioner attdessa kommer en

framtidaför procedurernas ut-avgörande betydelse de
formning.

tillpågår också förslagför att utformaarbeteInom EG
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vidförfarandet gränsöverskridandehur handel skall
förenklaskunna med stöd grundläggande skil-ADB. Enav

jelinje i dragitsarbetet har mellan godkända avsän-
näringsidkaredaremottagare inteoch är godkända.som

förslag rörande transiteringEtt kontroll mellanav
importörer inteexportöreroch är godkända utformassom
utifrån för EG-länderna central databas. skallDenen
via telekommunikation förbindelse iha med datorsystem
medlemsländerna. Näringsidkarna uppgifterlämnaavses
på tillpappersdokument itullen respektive land. Tull-
myndigheten transiteringendär påbörjas förvaraskall
ett exemplar pappersdokumentet. Det exemplaretandraav

bifogasskall godset, bl. för att underlätta för-a.
vidfarandet de gränser Myndigheten skallsom passeras.

vidare registrera vissa grundläggande uppgifter om
transiteringen uniktunder iett referensnummer en
nationell uppgifterdatabas. varjelagrasDe skallsom

databasen.tilldygn sändas ländernaden för centrala
godset nårNär tillfram påtullanstalten destinations-

dataregistrerarorten tullmyndighetenden vissa uppgif-
sänder tillter och dem den Därifråncentrala databasen.

förses avsändarlandets databas uppgifterna. Enligtmed
förslaget skall förfarandetdessutom översändandemed av
pappersbaserade finnasankomstattester kvar.

förslag diskuterasEtt annat rör impor-godkändasom nu
törer inomoch exportörer EG. Det omfattar förenklade

såvälförfaranden utan transiteringmed samband medsom
enligt konventionen. Förfarandena på elektronisktbygger
uppgiftslämnande, enligt internationell standard fören

EDIFACT.9data Avsiktenutbyte är att anknytaav -
uppgiftslämnandet vid import tilloch deexport system

9Denna tillämpas ocksåstandard för vidare vårtTDS. se
delbetänkande SOU inter-1989:20, ff.59 dets. om
nationella standardiseringsarbetet.
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inomkommunikation nå-elektronisk byggsför uppsom
föreslåsfråga att tullenringslivet. kontrollI om -

fåfrån varje delmedgivande företag skall taefter -
importörernas exportö-i ochuppgifter godkändadeav

elektroniskadatoriserade för handelsdatasystemrernas
skall utveckla metodoch tullenetc. attfakturor en

ADB-revision företag.hos dessaför
3
iåimportörerför godkända ochförfarandenaförenkladeDe

transitering enligt konven-exportörer samband medutan
principerpå grundläggandetionen bygger somsamma

enligtavsändaremottagareför godkändaförfarandet
uppgiftslämnan-begränsasträvan ärkonventionen. attEn

mini-tillsjälvai varutransporten ettmeddet samband
Fullständiga uppgifter varusändningarrörandemum.

periodiskttulldeklaration därefter lämnas ochskall
åtillelektroniskt tullen.

importför samband medvid förenklad procedur utanen
enligt konventionen närtransitering skall godset-

vissa uppgif-importören begränsadenär lämnagränsen -
ii ellertill förenklat enhetsdokument,tullen ettter

elektroniskt meddelande.framtiden motsvarandeett Han
varusändningen till sittfår därefter transportera -

i sitt införahan, ADB-system, attsedan skalllager.
nått underrätta bestämmelsetullanstaltenfram ochgodset

tillgängligtmåste vidare förgöra godsetdetta. Hanom
fårpå Därefterbegäranfysisk kontroll tullen.av

periodisktöver skallförfoga godset. Hanmottagaren
uppgifter tulldeklaration rö-erforderligaöverföra

sändningar period.samtliga underrande en

fråntransitering inledsproceduren förförenkladeDen
utgångspunkt avsändaren elektro-med attmottagarens

uppgifter till närvissa mottagarenniskt översänder
vidiväg. För förenkla kontrollsänds attgodset enen
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transittullanstalt vissapappersdokument medskall ett
uppgifter bifogas. Vidbegränsade förfarandet med god-

får transiteras direkt tillkänd mot-mottagare godset
vidPâ sätt förfarandettagarens lager. medsamma som

importör underrättagodkänd bestäm-skall mottagaren
kommit periodisktmelsetullanstalten när godset fram och

in fullständiga uppgifterelektroniskt föroch sända
också registreraförtullning. Importören skall och -

till elektroniskt kvitto páexportören sända ett att-
kommitgodset fram.

måstegodkänd sinaavsändare eller mottagare göraEn
ADB-upptagningar tillgängliga revisionför tullen.av

är vikt näringsidkarensDet avgörande att ADB-systemav
är så revisionsspäret&quot;verifikationsked-uppbyggt att
jan går följa. alltsåatt Tullen skall kunna ta del

handlingar elektroniskt.s.k. styrkandeav

EFTA-ländernaÄven bli tillanslutnakunna dessaavses
förenklade förfaranden.

Vid införandet är därmed angeläget för-det attTDSav
anpassning, bådebereda den svenska tullprocedurenen av

uppgiftslämnandetoch i till rutinersamband därmed, de
kan gälla för EG-länderna årantas komma att eftersom

förenklade för godkända1992. procedurerna avsän-De
enligt transiteringskonventionendaremottagare kommer

såvitt hittills framkommit inte genomgå någon vä-att
sentlig förändring i anledning de procedurerav nya som

införas inom EG.avses

internationellt införande rationellaEtt rutiner förav
elektronisk överföring såväl handelsuppgifterav som
tulluppgifter mellan tullmyndigheterhandelspartners och

intressetkan antas öka för importörersamverkan mellan
och exportörer. är därvid naturligtDet att knyta detta
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transitering,förtill procedurerförenkladesamarbete
avsändare ochgodkända mot-förfarandet medeftersom

vilkaenligt förasrutiner godset kanomfattartagare
till ochfrån lageravsändarens mottagarensända lager

där.handtas om

förfarandenVidgad för förenkladekrets2.2.3

tidigareVåra förslag

näringsidkare, bör beredasfrågan vilkaÄven somom
bör vägasförfaranden,möjlighet använda förenkladeatt

ändringar ivilka tullru-bedömningin vid samlad aven
till vilkafrågalämpliga. ärtinerna delsär Det omsom

myndighetsuppgifter delsnäringsidkare kan delegeras,
få rätt lämnanäringsidkare bör attfråga vilka somom

inom för förenkladeuppgifter handoch ta ramenvarorom
delbetänkandetfå kredit tullen.förfaranden samt hos I

redovisatviTullregisterlag harSOU 1989:20 m.,m.
delslagteknisk lösning förslag attTDU:s genomaven

få itransitlager uppdraginnehavare skall kunnaav
tillanmälsfrågan utlämningprövaatt varor somavom

1-klareringhemtagninglo, näringsidkarevissadelssteg
ibemyndigas utföra tullens kontrollattskall kunna

till TL.förslaget 54 §samband med export se

1°Detta ringa flertaletär betydelse eftersomfall av
hemtagning frånär och eftersomredan upplagshavare

brådskande.inte vanlig sällantransitlager är och
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Utvidgning hemtagningsystemetav

importörer beviljatsEndast tullkredithar kansom vara
speditörhemtagare. visserligen beviljaskanT. ex. en

tullkredit när åtagit sighan, tullverket,gentemot att
fullgöra betalningsskyldighetden tullskyldigsom en

speditörenhar och kan dessutom uppträda ombud försom
enligthemtagare, kan endast8 § TL denen men som

bedriver importverksamhet beviljas hemtagnings-
tillstånd. Speditörer ikan därmed intedagens lägeå

hemtagare importerasför förvara varor som annans
1 räkning. Även förfarandet med godkända ärmottagare
§ främst importföretag.tänkt för

finnsDet kreditimportörer14 000 och dessa ärnu ca av
000 hemtagare. importörer11 Antalet minstärca

importörerFlertalet alltså35 000. gör inte bruk deav
fördelar rätten förfogaatt över före för-som varan
tullning innebär särskilt långaoch den kredittidav

gäller vid hemtagning. Tidigare vid till-krävdessom
ståndsgivningen i praktiken näringsidkare im-att en

vid tillfällenporterade är10 för attvaror ca per
hemtagningstillstánd beviljas.skulle Tullen har emel-
lertid bestämt inteatt detta krav längre gällaskall
och förfarandet är öppet för importföretagalla utomnu

någotde inteskäl beviljaskan tullkredit ellersom av
tullhänseende.11misskötthar sig isom

remissyttrandena överI betänkandeTDU:s SOU 1987:40
Datorisering importrutinertullens export- ochav -
Förstudie, uttalade flera näringslivsorganisatio-stora

möjlighetenatt godkännaatt ombud hemtagarener som
Någraborde belysas. förordade sådan förändringatt en

11GTS, frånmeddelande bevaknings- kontrollbyránoch
skrivelse1988-06-01, och iA 35 GTS anled-1989-04-03

ning procedurskrivelse.TDU:sav
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i procedurskrivelsengenomföras. harborde TDUsnarast
användaföreslagit skall kunnaatt kretsenbl. soma.

enligt minvidgas. Vidgningen börförtullningstegvis -
näringsidkare sådanaänmening även andraattske genom

få tillståndbedriver importverksamhet kan att tasom
prelimi-tulldeklaration lämnatsinnan ochhand varorom

taxeringsbeslutslutligt meddelats. Dennärt eller
fråga sådanti förkategori i bör kommaförsta handsom

tullkredit.speditörertillstånd är med

anledningapril ii skrivelse den 3 1989harGTS aven
procedurskrivelse förslagetanfört, attattTDU:s ge

inte hemtagnings-något skäl harimportörer, som av
innanimportgodstillstånd, möjlighet förfoga överatt

tulltaxeringsbesluttulldeklaration med-lämnats och
särreglering.omfattandekräverdelats, en

viövergår tillbakgrund presenteratsMot den som nu
ändringar i import-vilka bör genomförasfrågan somom

författningsändringarvilka därmedrutinerna och som
aktualiseras.

förfaranden övervägandenFörenklade2.3 - -

våraredovisar överväganden rörande förenk-Vi här
förfaranden.lade
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detaljreglering på lagniváIngen

2 När olika tänkbara förenklade förfaranden jämförsi visar sigdet likheter.att de har stora Dessutom3 kan arbetet för internationell harmoniseringen av
tullrutinerna tillsnabbt leda behov författ-av
ningsändringar pá området. ingenDärför bör detalj-
reglering iske lag.

Vi föreslår
förtullningenatt såsträcks ut att hela tull--

behandlingen vid importrutinerförenklade sker
inom för tullklareringsformen förtullning,ramen

hemtagningatt självständigtas bort tull-som-
klareringsform första7 § stycket 3,

föreskrifternaatt hemtagning får beredaom-
plats för grundläggande reglering förenk-en av

importrutinerlade 8 fl.§ ochm.z3 hemtagningatt vissaoch andra förenklade- ru-tiner motsvarande slag betecknas förenkladeav
förfaranden.

Vi föreslår också förenkling förfarandet nären av
införselvillkorett uppfylls först efter det att

importören fått rätt att handta om varan.

procedurfrágorvid arbetet med inom dras skilje-EG en
linje mellan de näringsidkare blivit och desom som
inte blivit godkända tullen för tillämpaatt förenk-av

§ lade rutiner med eller utan samband transitering,med en
jfr de förenklade förfarandena för godkända avsändare
och godkända mottagare enligt transiteringskonventionen.
Även rörande uppgiftslämnandet gräns sådrassynes en
att de blivit godkända för förenklade rutinersom skall
lämna uppgifterna elektroniskt, medan övriga närings-
idkare skall lämna uppgifter pä Såvittpappersdokument.
framkommit planeras inte modifieringarandra rörande
procedurerna för godkända avsändaremottagare enligt
transiteringskonventionen än vad följer över-som av en
gång till elektroniskt uppgiftslämnande.
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till detEn förfarandettransitering endaströr normalt
bestämmelsetullanstalt eller ettnått singodsetatt

Därefter skallvid tullanstalten.tullupplaglager den
klareringsform förtransiteringen följas annanav en

För-till lager.få mottagarensförasskallatt varan
transiteringskon-enligtför godkändafarandet mottagare

emellertid varusänd-längre.ventionen sig Ensträcker
inom förning enligt tran-procedurkan denna ramen- ;

importörenstill lager,siteringen få direktföras-
Enligtinte tullupplaglager.är etttrots att det

artikel skallbilaga punktkonventionen, 73, 2,II,
tullmyndigheten i mottagaregodkännandet ange omav en

innankrävsfrånnågon åtgärd bestämmelsetullanstalten
får förfoga över ankomnamottagaren varor.

godkända syf-för mottagareförenklade förfarandetDet
Etillintehemtagningssystemet, bara attliksomtar, en
Vnåsmidigt skall kunna framvarusändning snabbt och

importörenockså tilltill attlager utanmottagarens
fritt över den.tidsutdräkt förfoga Enskall kunnautan

inte impor-hindrarinträder därefterkomplikation som
inte tullenfrån omsättaellertören att bruka varan om

sådant Befogadebeslut.finner skäl meddela ettatt
emellertidgränsöverskridande utgörhandelkontroller av -

intressetintresse vikt funge-ettett avsomav samma
sigför normalt medTullkontrollergodsflöde.rande

iingrepp flöde.detta

till rationaliseringmöjligheterna skallFrågan är hur
vid harmoniserade, förenklade och dato-kunna begagnas

sådant iftslämnande,vidriserade rocedurer, och u
blir sämre.tullkontrollenutan att

intresse närärär framförallt momentfyraDet som av
importrutinernaförenklingar i behandlas:
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Initialt uppgiftslämnande1. omfattning och metod.
Rätt att2. ta hand godset när och hur.om
Rätt förfoga3. att över godset när och hur.
slutligt uppgiftslämnande deklaration.4.

jämförelseEn när rättenoch hur att ta hand ochav om
att förfoga över inträdergodset vid olika förenklade
förfaranden, värdefull bakgrund för närmareger en
överväganden.

II

Rätten att ta hand förfogaoch över godsetom -
jämförelseen

1

direktförtullningEfter får mottagarenen som en-
rättsföljd denna ta hand förfogaoch över god-av om-

inteset. Den tullkredit måstehar emellertid dess-som
utom ha betalat pålagortull och andra innan godset
lämnas påut. fullständigtKraven bl. uppgiftsläm-.a.
nande och meddelande tulltaxeringsbeslut i sambandav
med finnsatt godset tillgängligt för kontroll tullenav

iblandkan medföra viss tidsutdräkt.

förenkladeDe förfaranden i första ihand kan kommasom
fråga vid import är hemtagningssystemet, det TDUavz§ föreslagna stegvisa förfarandet tullbehandlingoch byggd
på ett försystem godkända mottagare enligt transite-
ringskonventionen. Sådana procedurer förutsätter tull-
kredit. utgångspunktMed från hemtagningssystemet, vars

ärgrunddrag bekanta, jämförelsekan praktisken ur-
synvinkel göras med förfarandeett för godkända mot--

enligt transiteringskonventionen.tagare Ligg; påSe
sida,nästa jämförelse hemtagninggodkänd mottagare.

trgnsitering enligtEn konventionen till godkänden
påbörjasmottagare riket.utanför Bestämmelsetull-
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hemtagninggodkändjämförelse mottagareFigur -

ldareringsformny

Hemtogniug

Deklara-
tioninom, duga14Kontrollbestäm-

GTÖWMWM melsbllon
I
I

I Å

Godkändmottagare

klorermgsiotmny

inne iliggatransiteringen landet,för kananstalten
Uppgiftslámnandetdriftställe. baserasnära mottagarens

elektroniskframtida mot-på enhetsdokumentet eller -en
iblirtill normalasvarighet Gränspassagernadetta.

transiterings-smidiga. företerFraktförarenfall mycket
till-gränsövergángsattest ochhandlingen lämnaroch en

någotfinner hindertulltjänstemannen intelåts om-
tillvidare direkt den godkändeföreligga köraatt-

driftställe tulleneller annatlager ettmottagarens som
gällergodtagit. Dokumentationen förfarandetochhar

jfralltså från till strävan k.dörr dörr efter s.
i bilagaanvändning, anvisningarnafullständig 2,se

konventionen Tullentill enhetsdokumentet.tillägg 3 om
vid gränspassagen företaredanbefogenhet atthar dock

sändningen.fysisk kontroll aven
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godsregistrering vidinte någonDet sker passagen av
transitering förlitar sigtill Sverige. Vidgränsen en

vid undanhâllande,på importentullen att ettvaran,av
i viss tiduppmärksammas attvart fall efter genomen

i importlandeti underrättartullen exportlandet tullen
inte kommit någon ankomstattest. byggsatt det TDSom

så registrering transi-närskall göraatt tullenupp en
teringsdokumentet, följt tillhar godset den god-som

tillkände översänts denne kontrolltull-mottagaren, av
tulltjänsteman viaanstalten. därefterkan systemetEn

få uppgift viss sändning till godkändatt enom en
inte inom föreskriven tid.förtullatsmottagare

ngmtagning måste såvida inteEn 8 TL§enav vara -
transiteraslz vid tullanstaltske eller ettVaran en-

vid tulltjänstemantullupplag gränsen. ellerEn en
till vilken sådanupplags- eller lagerhavare beslutande-

rätt finns någondelegerats, prövar först före-detom
omhändertagandeÄskrift förbjuder så inte ärett Omsom

fårfallet, beslutar han handatt tas hem-varan om av
åligger självtagaren. iakttaDet hemtagaren att ett

hinder vidare förfoga övereventuellt mot att varan som
följa visst införselvillkorkan inte äratt ettav

uppfyllt. och lagenSe 1 1973:980 transport,2 §5 om
förvaring förstöring införselregleradeoch av varor,

själv hålla påskall finnsHemtagaren reda detm. m. om
något införselvillkor rör sådantettOmsom varan.
villkor vid hemtagninguppfyllts redan tullens beslut om
får inget villkor funnitshemtagaren förfogasom om- -
över sådant villkorUppfylls ett först eftervaran.
hemtagningsbeslutet, licensmyndighett. attex. genom en

importlicens måstemeddelar för hemtagaren emel-varan,

12Vi från vissahär undantagsvisbortser tänkbara situa-
tioner där in iförts landet med stödvaran av en annan
klareringsform.
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skick tilllertid i dess tullenförvara oförändratvaran
fårförfogandeförbudet dvs. han tabeslutat hävaatt
ärinte över endastförfoga det. Dethand godsetom men

in-fåtal bestämmelserberörsvaruslagett somavsom
till förfogande.skränker rätten omhändertagande eller

får således, efterfallen hemtagarehuvuddelenI av en
fårbeslut tastullens eller upplagshavarens att varan

vill förfogahan ochhand, varttransportera varanom
över den.

inomöverförfogaRätten för attmottagaren varaen
enligtgodkändaför förfarande för mottagareettramen

vidkonventionen inte inträda gränspassagen,kan redan
inteär avsändaren och mottagareneftersom det som--

tilltransiteringen lager.för mottagarensansvarar
ägerintekanske att transportenMottagaren vet rumom

sändningen nårförrän hans lager.

hemtagningssystemetFrån detuppfyllerkontrollsynpunkt
finnas tillgänglig förskallgängse kravet att varan

ställning tilltulltjänstemannär tarkontroll omen
införeligger något hinder föramot attdet varan.

varigenomUppgifterna i hemtagningsanmälan, ochgodset
dessförinnanidentifieras, att hakommer.hemtagaren

spärrfunktionernairegistrerats och bearbetats motTDS
tulltjänsteman såledesinnan lämnas harut. Envaran

i innanfått stöd programmerade kontrollernade TDSav
automatisksitt skall sedanhan fattar beslut. TDSI en

tulldeklarationavbokning förnärske avges varan.

emellertid ilämnas dagUngefär % hemtagna75 varorav
tillfrån inom för upplagsha-tullupplagenut ramen en

i avsnittmyndighetsutövning närmaresedelegeradvaren
iKörningarna centraldatorspärrar tullensmot2.4.

intealltså, beträffande huvuddelen godset,kommer av
tagitsförrän handske efter det attatt om avvaran
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importören. Någon fysisk tulltjänste-godskontroll av en
inte sådanaktualiseras vidnormalt hellersettman

utlämning.

inom vissa regionerförekommer dock tullen förserNu att
spärrlistor.tullupplagen med k. försändelseOms. en

kriteriernabegärs utlämnad enligtuppfyller spärr-som
listan skall upplagshavaren underrätta förtullen en:

fysiskeventuell kontroll.å

medförfarandet någotgodkändInom mottagare kan det
förenklat sägas tillatt rätten omhändertagande efter

tillanmälan hemtagning, ersätts förlängden av en
transitering direkt till mottagaren. förställetI att

såsom vid tilltullen, anmälan hemtagning, kontrolle-en
något förbud omhändertagande inteatt motrar av varan

finns, iskall tullen stället kontrollera fåratt varan
i transiteras.

transiteringskonventionen följerAv att mottagaren skall
i bemyndigas vidta sådana åtgärderatt för att avsluta en
V transitering sändningtullen normalt utför närsom en

när bestämmelsetullanstalten. Mottagaren skall anteckna
åsattaankomstdag förseglingarsoch skick översändasamt

tillenhetsdokumentet bestämmelsetullanstalten. Den
Né godkände mottagaren bör rätt själv,normalt attges

utsedda k. förtroendemän, förseglingarbrytagenom s.
tu11dokumenten.13räknaoch godset mot Bestämmelse-upp

expedierartullanstalten till avgångs-ankomstattesten
tullanstalten.

13Förtroendemannen här sits.har dubbel Hanen
både näringsidkarensskall för räk-och tullensagera

ning. Jfr tullupplagshavare myndighets-utfören som
kontroll uppgifter självde han lämnat seav prop.
198687:166 43.s.
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frågor:återstår emellertid tvåDet

bör godkände förfogande-När och hur den mottagarens1.
inträdarätt över mottagen varaen

får äventullupplagshavare ta handEn2. om varor av
fårsådant transiteras hemtagareslag men som ensom

får godkändeinte hand Skall den mottagarensta om.
jämställasställning ställ-här med upplagshavaresen

ning

transiteringskonventionen inomEnligt skall mottagaren
tidsfrist enligt förfarande skalloch ett som angesen

i godkännande telefaxbeslutet t. telefon,ex. perom
via underrätta bestämmelsetullanstalteneller TDS om

så tulltjänstemannärankomst att tullen, envarornas
så utförabestämmer, kan kontroll hos mottagaren. Omen

särskilda fånågra för skall förfogakrav att mottagaren
varusändningen inte inteställs tullenöver ochupp

i enskildapákallar kontroll det fallet skulle mot-en
få iförfoga över och med attkunnatagaren varorna

varornabestämmelsetullanstalten underrättats attom
förseglingarnanått brutits, räknatsgodsetfram, upp

Frågan-ärtullen-inte pákallat härkontroll.och en -
frånkrävasskall kontrollsynpunkt.vad som

påminner funktiongodkände mottagarens roll denDen om
läggerhar. tullupplagtullupplag Innehavaren ettett av

importerar inte själv,emellertid andras varorupp
fårgodkänd mottagare endast ta handmedan egnaomen

skillnad är ett förfarande förattEn annanvaror.
enligt tillämpasinte börgodkända mottagare, TDU,

innebärsamlastningsgods. de fallen emel-beträffande I
hemtagning inte någon genomgripandelertid helleren

måstesamlastningsgodslättnad, eftersom först läggas
på innan hemtagning ske.tullupplag kan Denupp en
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godkände direktkontakt med tullenmottagarens sker med
uppnåsbestämmelsetullanstalten. Därmed tullhante-att

ringen inte vidäger gränsort.rum en

faktiska hemtagningförfarandena förDe och för godkända
påminnermottagare närvarandra de betraktasom som

tullrättsliga Vid hemtagning finnsprocedurer. en en
vidbeslutspunkt tillbeslutet lämnaatt ut varan om-

; hándertagande transiteringhemtagaren. För tillav en
i finnsgodkänd också beslutspunkt,mottagare be-en en

slutet transitering fåratt ske.

När det gäller finnsgodkända mottagare det besluts-en
punkt där ingripa itullen ävenkan samband förfo-med

5 ganderättens inträde. förutsätterDetta dock att mot-
intetagaren rätt förfoga överatt mottagnages varor

förrän han underrättat bestämmelsetullanstalten attom
kommit tillfällefram och tullen beretts attvarorna

besluta fysisk sändningen.kontrollom en av

Vid förenklade rutiner import aktualiserasför2 en av-
vägning mellan intressetbehovet kontroll ochav av

smidigtett godsflöde redan när förs in.godset En
Å tulltjänsteman måste, vid förfarandeett för godkända

mottagare, liksom vid hemtagning från tullagerupplag
utlåmningsrätt,med tillnormalt mottagarenresa om enIå fysisk kontroll skall kunna utförasav en vara av

å tullen. Vid hemtagningsbeslutett tulltjänstemanav en
finns iofta anslutning tillgodset tullmyndigheten.

påVaran dockkan upplagd såett tullupplag. Ivara
måste tulltjänstemannenfall även vid hemtagningen

tillbege sig förvaringsplatsgodsets för att genomföra
fysisk kontroll.en

Vid prövningen fåansökan inrättaatt tullupp-av en om
särskiltlag beaktas att ett tullupplag kontrollskälav



1990:37SOU

tullmyndig-långt frånalltförinte bör belägetvara
vidbetydelse ut-fråga motsvarandeharheten. Denna

medgivande attförutsättningarna för ettformningen av
Enligtgodkända mottagare.förtillämpa förfarandeett

skallbil.transiteringskonventionen, art. 71,II, varor
på platseravlämnastill godkänd mottagare an-somen

i godkännandet.getts ,

påverkasför kontrollenpraktiska förfarandetÄven det
vid ettvidtas vid tullanstalt,åtgärderna enav om

nått mottagaren. Ur-närförsttullupplag eller varorna
påvid tullanstaltilastning t.och enex.av varor,

myndighetenpávissaibland kravgränsorten, ställer
myndigheten bärochpersonalsåsom ochhyra truckarav

vidfysisk kontroll ettVidrisken för skador enm. m.
urlastningen hos mot-i samband medtullupplag eller

respektive mottagarensköter upplagshavarentagaren
varuhantering.sådan

börfrågan godkändabehandlingen mottagareVid omav
rutinerna är avseddaendastsärskilt attdet betonas

importverksam-bedriver omfattandeimportörerför ensom
på förtroendeställda kravhögtuppfyllerhet och som

ikommarutiner: Antalet-företag-som kanordnadeoch -
Vid sådanabegränsat.fråga därför attkommer vara

för grundläggandeinomförhållanden bör det ramen en
lösningarförfattningsreglering finnas förutrymme som

till ochtullensi varje enskilt fall kan anpassas
liggersådant synsättförutsättningar.näringslivets Ett

transiteringskonventionenföreskriften ii linje med om
någoni skalltullmyndigheten godkännandetatt ange om

innanfrån krävsåtgärd bestämmelsetullanstalten en
får överförfogagodkänd mottagare en vara.

godkändfrågan vilka varuslaggällerNär det enom
bör medtillåtas hand det,bör att tamottagare om,
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påhöga ställasbeaktande de krav skall mottaga-somav
rutinernas utformning, finnas föroch utrymme enren

jämförelse fårintetullupplagens roll.med Varor som
naturligtvistransiteras inte fåbör tas hand avom

inte fårgodkända mottagare. hemtagareVaror tasom en
får transiteras påläggashand och tull-men somom upp

enligt våremellertid meningbör även kunnaupplag tas
godkändhand mottagare.om av en

l.zi
Vár bedömning detaljregleringingen på lagnivá-

redovisningen olika förenklade rutiner framgårAv av
likheter.företer Skillnaderna frånatt de stora kon-Q

hemtagningtrollsynpunkt mellan och förfarandeetten
följerför godkända tillmottagare stor del hurav

rutinerna närmare utformas.

Q Även förfarandet för godkända prio-mottagare skulleom
§ riteras, återstår väsentligt förett utrymme hemtag-
å ningssystemet, blieftersom den krets kan godkändsom
E är begränsad.mottagare

utveckling förutses inomkanDen medförEG att ettsomg
förfarande för godkända mottagare bör utvecklas. Ett
sådant fåförfarande ökad till följdkan antas betydelse

pågår införadet arbete för inreatt marknadav som en
för EG-länderna och att EFTA-ländernas bestäm-anpassa

vid import tillmelser och export denna marknad.

detaljerad reglering olikaEn förenklade förfarandenav
i sigför på lagnivá.skulle och kunna Rutiner-utformas
internationellför gränsöverskridande handel kanna

sådock ändras lagändringar ikomma att att såbehov av
Därtillfall praktiskaskulle uppkomma. kommer att de

skillnaderna mellan de alternativa förenklade förfaran-
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import framstår begränsade.viddena som

motiven till gällande anfördetullag departements-I nu
redogjort möjligheten enligtförhachefen efter att-

delegeringregeringsformen till normgiv-kap. 7 §8 av
föreskrifteri fråganingskompetensen bl. rörom a. som

möjligheterna till delegeringimport börattvarorav - ..
lämpligt till intressetutnyttjas är hänsynnär meddet 1

l
ändamålsenlig praktisk författningsregleringochav en

våratrafiken över gränser prop. 198687:166av s.
utgångspunkten vårasynsätt är för övervägan-54. Detta

i följande.den det

1Avsikten hemtagningssystemet, liksommed med den TDUav
förtullningenstegvisaföreslagna proceduren församt

lförutsättningarärgodkända att skapa förmottagare,
uppgiftslämnande smidigtrationellt ochett ett gods-

samtidigt påberättigadeflöde krav kontroll kan 1som
Enligt vår meningtillgodoses. reglering i detaljbör en

rutinersådana inte på lagnivä.förenklade ske Detav
är angeläget snabbt för-att och enkelt kunna anpassa

tillfattningsregleringen förändringar inter-de detsom
nationella vidrörandesamarbetet procedurerna gräns- |

överskridande föra sig;handel kan med

föreslårVi därför ibestämmelsernaatt tullagen om
får övergripandehemtagning bereda plats för regle-en

olika rutinerring förenklade vid import. Sådanaav
rutiner därmed i Regeringenlag.ges en gemensam ram

inombör föreskriva vilkasedan denna kunna dessaram
rutinerförenklade är ioch hur de huvuddrag bör vara
Detaljutformningen olika förenklingarnautformade. deav

därefter i föreskriftergöraskan ochGTSav genom
villkor i enskilda tillstånd tillämpafall för att en

rutin.förenklad
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vår rutinernaEnligt mening på lagnivábör förenkladede
inom tullklareringsformenkunna förregleras ramen

förtullning, beteckningenden förenklademed gemensamma
förfaranden. föreslår till följdVi därav att hemtag-
ning självständig tullklareringsform.utmönstras Ensom
begränsning tullklareringsformerantalet ochav en

reglering på lagnivá olika förenklade för-gemensam av
faranden bidra tillhör kunna att tullagen ut-ges en
formning enhetligår överblicka.lättareoch attsom

Beteckningen utgår frånförenklade förfaranden att
importören vid direktförtullning får ta handen om en

först fullständiga uppgifterefter att lämnats,vara
tulltaxeringsbeslut meddelats och tull och skattannan

Vidbetalats. inträderförenklat förfarande iett för-
hållande härtill vissa lättnader. Hemtagare och godkända
mottagare skall rättnormalt att ta hand ochges om
förfoga över innan fullständiga uppgifterredanvaran

lämnats. Rutinernahar för tullen tullskyldigeoch den
i det första förenkladeskedet det förfarandet kan,av
såsom föreslagit, beskrivasTDU ett första stegsom
inom för tullklareringsformen förtullning, medanramen
rutinerna i nästa fullständiga uppgiftslämnan-fas det-
det och tulltaxeringen kan ett andra steg.ses som-

Lagtekniskt sålösas tredjekan detta iatt punkten 7 §
första utgårstycket och iTL att uttrycket ta hem 8

ersätts§ formuleringenmed Vidareta hand om. ersätts
uttrycken hemtagning&quot;hemtagningstillstánd&quot; i tullagen
med begreppet förenklat förfarande. Därmed såvälges
hemtagningstegvis förtullning förenklade rutinersom
enligt internationella åtaganden erforderlig ien ram
lag.

Även uppbörden tull och inomskatt fallerav annan ramen
för förtullningen. kreditimportör fårEn se 26 TL§
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tullräkning.särskildenligttull skattbetala och annan
får över äveninnebär förfogahanFörfarandet att varor

för deminte betalats 9tull har §och skattannanom
inomockså förenklingrutin utgörTL. Denna ramenen

vidare förutsättningTullkreditförtullningen. ärför en
förfaranden.tillstånd tillämpa förenkladeandraför att

ini försföreslårVi därför bestämmelsen TLatt 9 §
skiljai För dennaförenklat förfarande att8 §.ettsom

föreslå virutin från förfarandenförenkladeandra en
punktindelning stycketförsta TL.8 §av

förtullningvid anknyterförenklade förfarandenaDe
transitering.tullklareringsformen Förfarandettilläven

transiteringinnefattarför godkända mottagare en som
vidså lager.mottagarensförenklats den avslutasatt

behövs sådanemellertid intelagändringar förNågra en
transitering.

ifinns författ-vissa förbudBeträffande typer varorav
villkorinnanning förfoga över ettmot att upp-varan

sär-vissa utanför tullagenbestämmelserfyllts. I ges
tagits hem-skilda för handregler om av envaror som

tillämpliga påså möjligtlångt görasbörtagare. De
förtullning,förfaranden-vidsamtliga förenklade §2se .

till ändring i 1973:980 trans-förslaget lagen5 om
införselregleradeförstöringförvaring ochport, av

varor, m. m.

vidare ändringföreslår vibestämmelseI av 3ensamma
uinträde vissaför fall.förfoganderättens

iÅr villkor t. ettför förfogande överett ex.en vara
närpå införseltillstånd inte uppfyllt tullenkrav

Eenligt beslutar attgällande bestämmelser en varanu
måstefår tullen sedanhand hemtagare,tas av enom

tillståndtillstándsmyndigheten besluta attmeddelat



SOU 1990: 37

häva förfogandeförbudet fåför att hemtagaren skall
förfoga över varan.

För vid förtullningde förenklade förfarandena ibör
rutin tillämpas.dessa fall enklare kunnaen

villkoretNär för förfoganderâtt uppfyllts, bör det
fortsättningsvis inte krävas tullenatt meddelar ett
särskilt beslut häva förfogandeförbudetatt för attg om

; förfoganderätten inträda. importörskall tilläm-En som
vidförenklat såledesett förfarande förtullning börpar

få möjlighet att förfoga över så hindretsnartvaran
undanröjts, fåttt. när han del ett beslutex. av om
införseltillstánd. importör inte bedömsom kunnaeng

I sådan förenkling,anförtros bör i fråganställeten
väckas vilka importörens tillstånd tillämpaattom varor
ett förenklat förfarande skall omfatta.

Förenklade förfaranden i2.3.2 praktiken

Vi här närmare beskrivning förenk-hurger en av
E lade förfaranden vid förtullning kan utformas

från praktisk3 synpunkt.

föreslag stegvis förtullning inne-TDU:s k.om s.;5 vidfattar förfarandeett praktisktett betrak-som
är identiskttelsesätt nära med dagens hemtag-nog

ningsförfarande.;
föreslårVi förfarandeett för godkända5 mottagare.

förbehållasbör sådana importörerDet lämnarsom
uppgifter tillelektroniskt tullen.

Importörerna få väljabör det förenklade förfarande
framstår för enskild sändning.enklastsom som en

gemtagning

stegvisaföreslagna förtullningenTDU innebärDen av -



1990: 37SOU

x

uppgiftslämnandet därmedelektroniska ochutöver det
från praktiskrationaliseringarsammanhängande syn--

väsentligti över-procedur alltförenkladpunkt somen
hemtagninginom förförfarandetensstämmer med ramen en

inar-rationellt välär ochenligt FörfarandetTL.8 §
i enlighet för-medredan TDU:sutformasbetat. TDS nu

slag.

vid hemtagning skallgrundläggande förfarandetDet 1en
Iförenklingarinom förtillämpas även TDS. Dekunna ramen

därvid tillföreslagit fulltbör tas ut.TDU varasom
förslagvidare genomföraangelägetär att TDU:sDet om

konventionenuppgiftslämnandet tillanpassning omaven
1enhetsdokumentet. 1

Godkända transiteringskonventionenenligtmottagare - N
1lösningaralternativa

föreslagit förenklade förfarandetatt detävenharTDU
transiteringskonventionenenligtför godkända mottagare

skisserattillämpning huvud-svensk samtskall ges en
visserligensådanti förfarande. ärett Detdragen -

inomutvecklat ramen-för-deatt-som-GTS -
finns möjligheter föröppna denprocedurer redansom

rationaliseringen, inter-strävan efteravsedda men en
tillanpassning förenk-nationell talar för ett närmande

enligt konventionen.förfarandenlade

transitering till godkändförFörfarandet mottagare
N§varusändningar, inom förinnebär klare-att ramen samma

tillringsform, föras ända mottagarenskan fram eget
dit på avsändarensskerlager. Transporten Avansvar.

lagnivåvårt på följer anmälanförslag att mottagarens
till tullklarering enligt förfarande förettav en vara

inom tullklarerings-förgodkända mottagare faller ramen



SOU 1990: 37

förtullning avsnittformen se 2.3.1.

Utformningen för godkända mottagare rörsteg fram-1av
förallt bilaga till transiteringskon-hur art 73., II
ventionen någontillämpas. Frågan åtgärdbör är skallom
krävas från innanbestämmelsetullanstalten godkänden

får ankommit tillmottagare förfoga över hansvaror som
företag. jämförelse danska förfarandetEn med det för
godkända intresse.mottagare är här av

danska handlingsalternativDen tullen har getts tre
inom reaktionsfrist. Tullen kan meddela försän-atten
delsen Då fårskall intekontrolleras. mottagaren bryta
plomberingar innaneller lasta transportmedlet kon-ur
trollen skett. detta fall kan tullen dessutom krävaI
att försändelsen till godsregistreringslokal,körs en
vilket närmast motsvarar tullupplag. fårett Mottagaren

å därmed fåför använda förenkladeatt det förfarandet- -
i de påkallarundantagsfall där tullen kontroll,g en

ä transportera försändelsen till den plats där kontrollen
skall reaktionsalternativske. Ett annat för ärtullen

någonatt intemeddela att kontroll skall ske. Mottaga-
får då omedelbart försändelsenlossa förfogaochren

över Slutligen väljakan tullen inteattvarorna. upp-
lysa sina avsikter. får då inteVarorna tullenom om-
inställer sig för kontroll lossas förstetc. efteren9 -

reaktionsfristenatt löpt Fristen börjarut. inte löpa
vilken tid påhelst dygnet, utan underrättelsensom om
försändelsen måste nå myndigheten.kunna närmareDe
rutinerna bestäms lokalt tullmyndigheterna varjeförav
enskilt fall, samrådefter med Förfarandetmottagaren.

i villkoren för godkändeden till-mottagarensanges
stånd. Några föreskrifter närmare rutinerna finnsdeom
inte i dansk förordning.lag eller

Vi övergår till behandla utformningenatt denu av
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rutinerna. tydligtnärmare För göraatt resonemanget
följandediskuterar vi frågan utifrån alternativ:fyra

hemtagningsliknande samordningförfarandeettA utan
åtgärder transiteringen,med rörandemottagarens

mottagarenssådant förfarandeett samordnas medB som
åtgärder rörande transiteringen,

fri inträderförfarande där förfoganderätt normaltettC
åtgärdervidtagitsedan avslutande rörandemottagaren

transiteringen inom viss reaktionsfrist,och tullen, en
inte pákallat någon kontroll,

i
fri inträderförfarande förfoganderätt §ett där normaltD

jkommitomedelbart efter underrättelse att godsetom
fram.

alternativ beskrivs utförligare.Dessa nu

A

transiteringenvidtar åtgärderavslutande förMottagaren
in följtoch sänder det exemplar enhetsdokumentetav som

godset. förfarande upprättarUtan samband med detta
hemtagningsanmälan, inmottagaren sänder denen -

elektroniskt tilleventuellt tullen avvaktaroch-
får fritttullens beslut han förfoga överom varorna.

sådantEtt förfarande för godkända imottagare medför
förhållande till hemtagning skillnadenden att tullens

inte importörenbeslut rätten för att ta handavser om
finnsgodset det redan hos honom rättenutan att

Vidförfoga över hemtagning judet. skall hemtag-en
själv inget införselvillkorkontrollera hind-attaren

fritt förfogandeett överrar varan.
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hemtagningsanmälan visshindrar görs förstattInget
nått tilltid rättendet att mottagaren,efter menvaran

Åtgär-skjuts då framåt i tiden.överförfogande varan
måste vidtastransiteringen alltidrörande genastderna

tillfälle utförabesluta ochoch tullen beredas att om
sändningen. Därefter godkändekontroll skall denaven

sändningen, uppgifterinhand föramottagaren ta om om
i sin godsjournal iförvara oförändratsamt denden

hemtagningsanmälanskick till dess lämnats och tullen
beviljat den.

Förvaringen hemtagningenföre jämställaskan med en
förvaring på tullupplag och mottagaren bör därmed anses

tullskyldig.vara

B

likadant vid så påFörfarandet är närA attsom som
tillanmälan hemtagning på gångsker mot-samma som
underrättar bestämmelsetullanstaltentagaren om varu-

försändelsen.

Antingen innefattaunderrättelsen även anmälananses en
till hemtagning också tvâeller lämnas meddelanden
vid tillfälle, rörande transiteringenett och ettsamma
rörande till förenklat vidanmälan förfarandeett för-

Precistullning. i alternativ måste förfogandeettAsom
föregås sådanett formellt beslut tullen attav av en

föreligger.rätt

C

skiljer sig från alternativ påförfarandeDetta ochA B
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så frisätt inträderatt förfoganderätt normalt efter
tullen,att mottagarens underrättelse försän-genom om

tillfälle påkalladelsen beretts att kontroll enen
reaktionsfrist. underrättelseMottagarens rörande
försändelsen innefattakan anmälansteg 1anses en -
till förtullning. inte inomMeddelat reaktions-tullen
fristen fåratt kontroll skall göras mottagarenen
förfoga över ärEn belagd för-medvarorna. vara som
fogandeförbud bör skyldigmottagaren dock attvara
förvara i skickoförändrat till hinderdess för-mot 2

5inte föreligger.fogande längre Är frågadet om en vara
inte får tas hem hemtagare bör den godkändesom av en

skyldigmottagaren att omedelbart underrättavara
tullen.

Alternativet är utformat principefter liknar denen som
i framtidenoch gällerf. för tullupplagen. Ensom n.

på visstgodkänd mottagare har ett sätt till-utformat
stånd tullverket. Efter fårunderrättelse förfogahanav
över Underrättelsen innefattargodset. förutom att-

iförsta förtullningendet ledet kontrollfunk-vara -ven -
tion. vidTullen kan och skall omgåendebehov inträda
för att kontrollera företagetatt fullgör sin del av
tillsynen innangodset förfogande sker. Underrättel-av

skall med andra utgångspunktord kunna försen vara en
omgående spärr mot att förfoga över godset föreen en

kontroll.

olikaBeträffande de alternativen följande bedömningkan
göras.

Alternativ har den fördelen inarbetatA det äratt och
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ocksåbåde näringslivet. kankänt tullen och Tullenav
pådisponera sina sätt Dessutomresurser samma som nu.

möjlighet försän-kontrolleraskulle mottagaren ha att
tillinnan för-upprättar anmälandelsen han steg 1 -

alternativtullning. synvinkel dettamottagarens harUr
uppgifts-emellertid nackdelen han utöverden att -

uppgifteri måste delvislämnandet lämnasteg 2 samma-
tvâ olika tillfällen;vid underrättelsendels attom

kommit förtullning.anmälan tilldelsfram, Hanvaran
ä måste också innan får förfogaavvakta tullens beslut han

sändningen-över

Alternativ likheter uppgifternahar stora medB A men
transiteringen respektive tillrörande förenkladanmälan

förtullning vid tillfälle.lämnas kanMottagarensamma
tillinte innankontrollera anmälerhan demvarorna

måste innanförtullning och han avvakta tullens beslut
får förfoga överhan dem.

Alternativ liksom alternativ sigför medC attB upp-
gifterna transiteringenför tillför anmälan för-och

vidtullning lämnas tillfälle.kan Mottagarensamma
fár vid alternativvidare, övernormalt förfogaC,

reaktionsfristennär löpt underrättel-ut eftervarorna
till förtullning. alternativanmälanmed kanDettasen

emellertid på tillstándenberoende hur utformas- -
omprioriteras.medföra att tullens behöverresurser

måste möjlighetTullen ha att behandla alla meddelanden
från inomgodkända fristen, till-mottagare även vid en
fällig anhopning arbete. Dessutom medför alter-dettaav
nativ uppgifternaatt mottagaren lämnar anmälanför
till förenklad förtullning innan han för-kontrollerat

såsomsändelsen och vidatt han gällerredan hemtag--
ning för finns någonkontrollen detansvarar av om-
begränsning i rätten förfogaatt över mot-vara aven
taget slag.



SOU 1990: 37

Alternativ är tänkt tillståndsförfarandeD ett försom
snäv kategori företag. har påDessa tullverketen av av

förhand rutinerkontrollerade för reaktions-att utan en
frist fritt kunna förfoga över godset. särskildEn
granskning företagets rutiner krävs tullverketav av
innan tillståndett Tillståndetkan innehållerges.
uppgifter vilka rutiner företaget iaktta innanskallom

fårdet förfoga över godset, t. finns sådanatt detex.
information vidgodset påatt tullen behov plats kanom
kontrollera hur förfoganderätten utnyttjas.

vid alternativ och skulleA godsflödetB kunna komma
att stoppas tullens i något intefall skulleom resurser
fräcka till, imedan det vidfall tillfälligaC, arbets-
anhopningar bli såkan ingreppatt befogade i godsflödet
inte Frångörs. praktisk synpunkt är det därför avgöran-

lång tidde hur står till tullens förfogande ochsom
hur förfoganderättensnabbt inträdakan för mottagaren.

mindreärDet betydelse bestämmelserna utformasav om
beslutsfrist eller reaktionsfrist.som en en

alternativI läggsD tyngdpunkten för itullens del att
den ihar att tillstândsgivningensamband med pröva hur
företaget hanterar räkenskaper importdokument.och
Företaget förutsätts lägga ned betydande påresurser en
fysisk kontroll godset. måsteTullen koncentreraav

omgåendesina kontrollåtgärder till de initi-kansom
Godsflödet blir smidigt.eras.

Vi går tillöver att behandla praktiskade frågornanu
betydelse för valet alternativ.av av

När transportören når den svenska gränsen lämnar han en
gränsövergångsattest iart. bilaga till22 1 I kon-p
ventionen och företer sändningen och det medföljande
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inspekteraenhetsdokumentet inteart. Tullen skall21.
någon oegentlighetän misstänksannat art.varorna om

utifrån uppgifter,Däremot bör22, 2. tullen, lämnadep
sådant transiteringkontrollera äratt slag attvaran av

får inget hinder finns fårske. Om transporten fort-
Transiteringsförbuden fåsätta. sårör varuslag att det

sällan uppstå komplikationer.ytterst kan Skulle en
sådan transiteras enligt konventionen, får tran-vara
siteringen påavbrytas gränsorten.

När tillsammans med enhetsdokumentet harvarorna av-
tilllämnats på sådangodkändeden mottagaren plats

iangetts godkännandet har avsändaren den huvudan-som
svarige sina skyldigheter iuppfyllt art. 271 p
bilaga övergår påII. harAnsvaret mottagarennu som
att underrätta bestämmelsetullanstalten försändelsen.om

enligt vår mening obligatorisktDet bör under-attvarar
rättelsen elektroniskt.sker Underrättelsen bör| ansesJ
innefatta tillanmälan förtullning.enz

E Normalt bör underrättelsen försändelsen närskeom
E når detaljerna inärmaremottagaren. kanDevarorna ges

i tillståndet för godkänd tullen börmottagare och haen
viss frihet tidsramatt den för underrättelseange -N

1 före kommiteller efter det försändelsenatt fram som-
S bedöms lämplig. inträder enligtMottagarens ansvar
N konventionen nåttförst försändelsensedan mottagarens

företag. i tillståndetbehöverDetta beaktas det1 om
skall föreskrift får underrättaatt mottagarenges en om
tullmyndigheten innan kommitförsändelsen den fram.N om

Förfarandet inte författningsregleras i detaljbehöver
tillstándsgivningen iutan kan hög gradgenom anpassas

till förhållandena varje särskiltför företag.
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Tullens ställningstagande godkändnär mottagareen
underrättar indärmedankomst ochom varornas ger en

påtill förtullning siktesteg anmälan normalt1 tar-
någon sändningenkontroll skall ske hos mottaga-om av

då sig. skall,Mottagaren har hosredan Hanren. varan
liksom påhemtagaren, pröva inget för-atteget ansvar

finns.fogandeförbud

får information vidTullen underrättelsenvarorna omom
godsregistreringatt kommit. Någon integodset har

dessförinnan pái Rutinerskett endast byggerTDS. som
reaktionsfrist möjlig-fastställd begränsar tullensen

heter att planera utföra befogadoch kontroll. Underen
t. nattetidarbetstoppar, eller under helger, kanex.
det tänkas tillinte räcker föratt attresurserna

inomtullen reaktionsfrist hinnakortare skallen agera.
Förfarandet då så i varjekan konstrueras att mottagaren
enskilt fall någonskall underrättas tullen kon-av om
troll skall möjlighetske. är underrättelseattEn annan

får påendast vissa tider.ske

Förfarandet för godkända bör, nämnts,mottagare som
förbehállas importörerde uppgifterlämnar elektro-som
niskt. huruvidade därI fall tullen skall underrätta om
kontroll inte, iskall ske eller bör beskedet normala
fall alternativetomedelbart. används dockI Cges en
reaktionsfrist i föreskrifternärmare ochsom anges
tillstånd. pä elektroniskt uppgiftslämnande förKravet
såväl underrättelse i övrigt hindrar naturligtvissom
inte kommunikationatt andra former för används när det
behövs. inteDet bör för krävande för mottagarenanses
att lämna fåtal uppgifter fråga direktdet ärdet om
till Fördelarna näringslivetTDS. för ärtullen och
uppenbara. nårUnderrättelsen därmed tullen genast och

kan sändas päöver sätt.svar samma
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inom innebärrutinerförenklade attplaneras EGDe som
uppgifterelektronisktavsändaren skall överföra fak-

till redan mottagnam. mottagaren.tura Dessa upp-m.
gifter kan sedan användas för att mottagarensgenerera

till kommitunderrättelse tullen godset fram.attom
anknytningrutiner tillämpasbörMotsvarande kunna med

Upptagningarnatill in till börsänds tullenTDS. som
vidare till terminaleröver där handläggarekunna styras

sådana ärenden är placerade.av

inriktas påFörfarandet för godkända bör attmottagare
anmälan till förtullning kan utgöras under-som av
rättelsen i fullföljas tulldek-steg skall med1 en
laration inom viss tid.

Vid alternativ för förfarande för godkändavalet ettav
måste primära effektivtmottagare tullens behov att

ingripa i måstetillgodoseskunna godsflödet och tullen
förutsättningar ocksåatt utföra ärkontrollen. Detges

väsentligt företagen möjlighet till snabbtatt ettges
smidigt rimlig avvägningoch godsflöde. bör görasEn

detaljermotstâende intressenmellan dessa när systemets
i fråga bemanningbl. och andra utfor-resursera. om
vid tillståndsgivningen.ochmas

Våra författningsförslag såhar utformats att ett ut-
iför förord-att under bestämmelserna lag ochrymme ges

ning förfarandet på framstårutforma det sätt som som
lämpligast. författningstekniska ocksålösningDenna ger
möjlighet successivt rutinerna tillatt denanpassa
internationella utvecklingen. våra författnings-Under

enligtförslag förfaranden samtliga diskuteradekan nu
inrymmas.alternativ Även vårt uppdrag rör författ-om

ningsregleringen vi vissadiskussionenhar dock genom av
alternativ på någravelat möjliga utvecklings-peka
linjer.
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iVid alternativ företrädarevalet har tullverketsav
möjliggörutredningen regleringviktenbetonat somav en

till-i praktiken inom förfungerande kontroll ramenen
tillstånden tillgängliga framhállitoch attresurser

början alternativenbör ellerutformas med CB somen
utgångspunkt.

Näringslivets i utredningen förordatharrepresentanter
utveckling i alternativenlighet fördel medmed EnD.en

alternativet är godkända mottagareatt ett system med
anknytning till ordningnärmare godkändamed den för

håller pá inom kan ut-mottagare att utvecklas EGsom
i Sverige. Vilka ochvecklas kommer omfattasattsom

utvisa.får praktikenhur systemet kommer att ut,se

jagVid intresseavvägning villden skall göras somsom
praktiskasärskild utvecklingutredare förorda deen av

alternativenlösningarna i fältdet omfattas Csom av
tillämpningarnaDetaljutformningen olikaoch deD. av

verkställig-får tillstándsgivningen. Sådanaske genom
hetsfrágor utredning.inte påankommer dock denna De

införan-i anslutning successivabör behandlas till det
förfarandet.det av

åter-situationer finnsdär skäl attkan uppkomma det
också tänkastill förtullning.anmälankalla kanDeten

för-innan anmälan till förenkladatt mottagaren, en
tullning anmälasskett, uppmärksammar skallatt varan
till klareringsform den redan trans-trots atten annan

till Någon begränsninghem importören.porterats av
till möjlig-möjligheten återkallelse, jämfört med de

tullklareringsformfinns väljaheter attnusom en annan
iförtullning hemtagning, inte införasbörän efter en

Åtgärder för-tullförordningen.eller för atttullagen
hindra möjlighetmissbruk kanett eventuellt dennaav
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vid vidtas i till-behov beslutt.GTSav ex. genom
stándsfrágan.

få väljaImportören förenklade förfarandebör det som
framstår enskild sändningförenklastsom en

inte möjligt innan inter-är omfattandeDet att en-
nationell datorisering samordning ägtoch procedurerav

sig till förmån för förfaran-generellt uttala ettrum -
Vilka rutiner importörenför godkändade mottagare. som1Å på förhållandena enskildafinner smidigast i detberor

i mån importörenbör därför,fallet. Det den kan god-1
samtliga frittkännas för förenklade förfaranden, vara

varje enskild sändning väljaför förhonom att den
finner lämpligast. hemtagningssystemprocedur han Ett

inom innefatta så rationelltkommer för-TDS att ett
mångaifarande det kanatt fall uppfattas enklast.som

Även direktförtullning bli smidigt alternativkan ett
uppgiftslämnandet datoriseras.när

måste tillgodoses. fårBehovet tullkontroll Detav
emellertid tillstândsgivningenvid vissbedömas om en
importör inom respektiveför förenklade förfaranderamen

båderättkan hand förfogaatt ta och överges om varan
särskilt känsliga frånden. ärMoment kontrollsyn-som

får näringsidkarepunkt anförtrosendast de kansom
tillräckliga påuppfylla krav förtroende ochanses

redovisningordnad för tullensatt kontroll skall kunna
effektiv. måste rimliga möjlig-Tullen dessutomvara ges

iövervaka enskildaheter att att kontrollen det fallet
reaktion pá felaktigtfungerar. Tullens förfarandeett

tillståndshavare i relation tillbör även sättasav en
oegentligheten inneburit utnyttjande långt-ettom av

gående förenklingar tillståndshavaren betrotts med.som
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iFörenklade förordningförfaranden2.3.3 -

vi föreslår inom tullklareringsformenförramen
förtullning följande förenklade förfaranden:

hemtagning 6 §-
hemtagning avsnittombud 6 §, 2.3.4genom a se-
godkänd mottagare 6 b §.-

På förordningsnivá bör förenklade förfarandenade
huvudrubrikenunder Förenklade förfaranden m.m.

sigbehandlas för när det gäller rättenvar-
att ta hand och förfoga över steg 1om en vara

enhetligt ibehandlas deklarationsfasen-
steg 2.

transitering tillEn godkänd mottagaresen
lager bör i anslutning tillregleras övriga
bestämmelser transitering 56 §.om

importör vill gå tillEn över tull-som en annan
klareringsform måste återkalla förtullningsanmälan.

Allmänt

förslagTDU:s stegvis förtullning inrymmer även ettom
författningstekniskt rutinersynsätt. praktisktDe TDU

teknisktoch lagt förfast kräver emellertid inteTDS
nödvändighetmed regleringden förutskickat. ViTDU har

därför, påoch likheternagrund de stora mellan deav
alternativa steg förfarandena, givit1 breden presen--
tation de praktiska rutinerna. Vårt uppdrag attav -
föreslå de författningsändringar behövs för att TDSsom
skall kunna i drift utgåtas bör från förslagTDU:s-
rörande författningsreglering i månendast den förslagen
framstår lämpligare än alternativ.andrasom

Vi påhar lagnivá funnit lämpligtdet föraatt samman
olikade förenklade rutinernasteg 1 under betecknin--

förenklade förfaranden.gen
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Transiteringen sändning till godkänd mottagareav en en
emellertid sig.för godkändebör behandlas mottaga-Den

tillrätten omhändertagandeoch och förfo-ansvarrens
nämligen inte sändningen nåttinträder förrän dengande

inte naturligtoch det ärgodkände mottagaren att se
olikarör förfarande.procedurer parter ett endasom som

utifrån två fört underlättarstegDet TDUresonemang som
beskrivningen regleringen på förordningsnivá. Ettav

inomförfarandenade förenklade försyfte med ramen
förtullning uppgiftslämnandetär begränsaatt under de
tidskritiska vid dåmomenten transporten ochvarorav

inträderrätten hand och förfoga övertaatt varanom
också uppgiftsskyldighetenDärför fullgörs isteg 1.

Fullständiga uppgifter ilämnasflera steg. senare en
tulldeklaration ioch samband därmed tulltaxeras varor-

iFörfarandet detta skede börsteg 2 kunnana. vara
samtligaenhetligt förenkladeför förfaranden.

ivåra föreslåsförslag och7 att tull-Genom 8 §§ TL
förtullning tillklareringsformen sträcks ut att omfatta

ibåde rutinerna ioch när förenklatsteg steg ett1 2
enligt första tillämpas.förfarande § stycket8 2 TL

praktiskt innebär vidRent detta att anmälantullen en
till förfarande ställning tillett steg tar1 om-

något ingrepp tillförfarandet fortskridautan kan- -
tillämpning rutinerde förenkladesteg med2 av som

Vidpákallas i anmälan. exempelvis hemtagning kon-
något hindertullen finnstrollerar mot att hemtaga-om

får Fråga dåhand år denta avseddaom varan.ren om
i föreslagna inne-kontrollen de förfarandenasteg 1 -

vissa inslag beslutsfattande.fattar av

påFrågan bedömas vi gjortbör sätt beträffan-samma som
vidär i samtligaexportkontrollen, detde ansett att
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hinderhuruvida finnsdet ettfall fattas ett beslut om
innebär inteviss dockför utförsel Detta attav vara.

attbehöver närmare dokumentera ett besluttullen om
något hinderinte finns fortsätta förfaran-mot attdet

finnsÄven i ingetdär dokumenterat beslutde falldet.
ärendehandläggning. ärdock sak attsker Enen annan

ärendehandläggningen inslagi samband med förekommerdet
faktiskt fysisks.k. handlande t.ex. gods-av -

kontroll.14 x

då tullskyldigegörde enstaka fall tullen ett för denI
negativt ställningstagande blikan det aktuellt att

sådantformbundet beslut dokumenteras.fatta ett Ettsom
inte frågabör kunna överklagas ärbeslut trots detatt

slutligt omprövasbeslut och beslutet börett kunnaom gÅöverklagats; tillämpningsom-även det 27 § FLom se vars
beslutråde inte tillär begränsat varigenom ärendet

avgörs.15

Författningsteknisk utformning steg 1av

Förenklingarna berör initialafrämst steg dvs. det1,
uppgiftslämnandet hur rättenoch att ta hand ochom - â

inträderöverförfoga när förenklat för-etten vara
förtullning tillämpas. Enligt vår meningförfarande

ginte lämpligt på förordningsnivå söka föraär det att
åalternativa hemtagning,de steg 1 procedurerna;samman -

hemtagning godkändaförombud och ett förfarandegenom :
i sig.bör stället behandlas förmottagare. De En Evar

lösning sig regleringensådan för med denatt nuvarande
hemtagning till till bestämmelsernaför tas den delvara

följdändringarinom Påäven fungerar detta sätt kanTDS.

14500 f.1989:20, 172s.
15He1lnersMalmqvist, Förvaltningslagen,Nya 2 329.u., s.
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i olika blirförfattningar undvikas. enkeltdessutomDet
ändra för förenklat förfarandeatt bestämmelserna ett

till internationellaföljdnär det behövs, dett. ex. av
harmoniseringsarbetet.

såFörfattningstekniskt huvud-kan detta utformas att
rubriken tullklareringFörtullning och ochannan
underrubriken Förtullning ovanför ersätts3 § TuF,

huvudrubrikenmed Förenklade förfaranden Därun-m..m.
vissa in. Föreskrifternader bestämmelsertas gemensamma

i respektiveför förenklat förfarande där-steg kan1
följa föregángna underrubriksig,efter förvar av en

varje alternativ. tillför Eftersom hemtransporten en
godkänd inom tullklareringsfor-förmottagare sker ramen

transitering emellertidbör förfarandetden delenmen av
inte i befintligaregleras här utan under den56 §,
rubriken transitering.

regleringenNärmare om

Vid utformningen föreskrifternaden närmare förav
förenklade förfaranden är det rättenbetydelse hurav
till omhändertagande och förfogande över varan avses
inträda. i uppgiftslämnandetSkall tullen samband med

inomeller för beslutsteg fatta1senare men ramen om
importören fåratt hand förfoga överta ochellerom

mån sådana ställningstagandengodset görasden skallI
inom förtullningsprocedurernaför förenkladederamen

negativtbör förfarandet över-ett beslut under kunna
förvaltningsrättsliga principer kommunika-klagas. De om

tion vid slutligtoch rätt överklaga gälleratt ettsom
beslut bör även igälla beslutsförfarandeett om om-
händertagande förfogandeeller under steg trots att1,

slutligtärendet avgörs först senare.
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lagnivåenlighet på vidvårt anmälsförslagmedI varan
inomhemtagning förfarandetill förenklatett ramenen

fårimportörenförtullning prövarför och tullen omen
införselvillkorFinns inget ellerhandta varan.om

hemtagningsbe-sådant villkor förehar uppfylltsett
får ävenslutet, tar handhemtagare om en varaen som

förfoga över den.
å
ivårt ändring iEnligt till lagenförslag §2 5en
åförvaring förstoringoch1973:980 transport, avom

importör, inominförselreglerade skall envaror, m.m.

3
fåvid förtullning,för förenklat förfarandeettramen

vilken införsel-förrätt förfoga över ettatt en vara
utlämningsbeslut,villkor först tullensuppfyllts efter

beslut tullenatt behöva avvakta ett attutan av om
häva förfogandeförbudet.

Vid enligt transit-förfarande för godkänd mottagareett ,
eringskonventionen prövning vid Egräns-gör tullen en

transiteringen. tulltjänste-inom för Enpassagen ramen
någotställning till finns hinderskall dettaman om

transitering innefattarkontrollmot Dennaen av varan.
alltså sådanti samtliga huruvidabeslutfall ett ettom

intehinder finns. innebär dock tullen behöverDetta att
intehindernärmare före-dokumentera ett beslut attom

Sådan i sådanaligger. dokumentation behövs endast fall
finns transitering.där hinder ävendet ett mot Menen

någoti intedär upprättas beslutsdokumentde fall det
ärendehandlåggning i meningensker dock den atten

sådant hinderingettullen skall före-kontrollera att
ligger.

Vi föreslår transiteringrörandeatt bestämmelseen
till ingodkänd förstaett nyttmottagare tasen som

såistycke Bestämmelsen har56 TuF. utformats att§
direkt tillförsändelsen får godkändföras mottagaresen
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transiteringfrågainte ärdetäven enlager omom
konventionen.enligt

övergodkände mottagarenkommit dentarframgodsetNär
från avsändaren. Ivaruförsändelsenför en-ansvaret

lagnivå försändelsenpå skallvårt förslaglighet med
förtullning.tillanmälas

förfoga över mot-rätt attgodkände mottagarensdenOm
beslutinträda först efter ettskalligods steg 1taget

tillbilagaienligt IIart. 273berortullen pav
förfarandetpå svenskatransiteringskonventionen dethur2

någoni godkännandetskallTullenutformas. ange om
innankrävsfrån bestämmelsetullanstaltenåtgärd en

får förfoga över ankomnagodkänd mottagare varor.

godkändaför mot-beskrivning förfarandeettTDU:s av
någon sådanintetransitering innefattarvidtagare

såsom vid hemtagning kanåtgärd tullen sessomav --
förefattasöverklagbart beslutdär ettpunktensom

kontrollbeslut attEttomhändertagandet envaran.av
inte möjligt överklaga.nämligen attutföras ärskall

enligt förslagskallBestämmelsetullanstalten TDU:s
så utföratullen kanankomst attunderrättas varorsom

rutinnödvändig denna skall formenkontroll. Om avges
enskilt reaktionsfristi varje ellerfall,beslutett en

vår mening inteenligtkombination börnågon dessaav
i förordning.föreskrivas Därmed kan tullenlag eller

tillrutinerna ärnäringslivet vadoch anpassa som
enskildalämpligt i förfarandetfallet. Eftersomdet

fåtalförgodkända endast är avsett ettför mottagare
importverksamhet börimportörer detmed omfattandeen

månsådan anpassning.finnas för den mot-Iutrymme en
invänta bör fattasett beslut dettaskalltagaren

kommunikationen bör skenästan omedelbart ochsnabbt,
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elektroniskt. Av det anförda framgår reglerin-attnu-
i förordning bör såutformas att dengen utrymmeger
bådeför alternativ ioch avsnittB, C D 2.3.2 ovan.

finns enligtDet möjlighet7 § TuF för tullmyn-en en
dighet föratt, enskiltett fall, besluta förfogan-om

viddeförbud hemtagning. Vi föreslår dennaen att be-
stämmelse skall äga motsvarande tillämpning när vara
tagits hand godkänd mottagare. överklagbartEttom av en

alltsåbeslut kan komma iatt fattas det friskede när
förfoganderätt inträdernormalt för tasen vara som om
hand godkänd mottagare. Därmed föreliggerav en en

såsombeslutspunkt i transiteringsfasen. Bestämmelsen i
har emellertid7 TuF sällan§ kommit till användning

vid hemtagning förhållandetoch blikan antas detsamma
vid förfarandeett för godkända Vi föreslårmottagare.

hFörf0gandeinförsatt det rubrik över omhänder-en ny
närmasttagen vara före 7 §.

övergång tillOm tullklareringsform skall skeen annan
anmälan tillefter stegvis förtullning måste impor-en

återkallatören sin förtullningsanmälan. Fråga uppkommer
värtdå förslag sträckaatt tullklareringsformenutom

förtullning skall föra sigmed att rätten till åter-
innankallelse tulltaxeringsbeslut meddelats skall
iregleras lag eller förordning jfr Ds UD 1985:4

Enligt vårf.. mening135 bör tillrätten åter-s. en
innan förtullningsärendetkallelse slutbehandlats kunna
i förordning.regleras

Enligt importörenbör vidTDU stegvistett förfarande
motsvarar dagens hemtagningssystem möjlighetha attsom

gå tillefter steg över1 tullklareringsform,en annan
vidbytemedan ett tullklareringsform förfarandeettav

utvidgadför krets endast bör få förekomma i undan-en
tagsfall.
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tullklareringsformVi föreslår rubrikenunder Byte av
återkalla förtullningsanmälanrättregel atten om en

hemtagning godkändaförfarande föreller ettavsersom
tillförslaget valmottagare TuF. Ett8 § av annan

tullklareringsform enligt föreslagna bestäm-skall den
innan tiden för tull-melsen ske attsom nu avge- -

deklaration möjligheten till återkallelselöper ut och
finnsbör, särskilda skäl, gälla förendast detom varor

kollital, förändrats.emballage eller beskaffenhetvars
hemtagningNär det gäller ombud har ombudet emel-genom

lertid sådana återkal-funktioner for förfarandet att en
få finns särskildalelse bör skälske endast det seom

förslaget till §.8 a

föreslagit godkändahar förfarande föratt ettTDU
införas transite-avsändare ävenskall utan samband med

konventionen.16ring enligt pågår arbeteInom GTS nu
sådanregleringmed närmareatt utforma en av en proce-

Enligt vår mening för godkän-dur. bör när proceduren-
enligt konventionen ävenda utarbetas ettmottagare -

sådant förfarande för godkända mottagare utan samband
införas.transitering enligt konventionenmed Därmed

vi till inomknyter förslagde utarbetas EttEG.an som
sådant förfarande värde för godkändkan vara av en

särskilt transitering inärmottagare, t.en ex.-
samband med ankomsten fartygs- eller flygtransportav en -
inte i fråga sändningen utgörskommer eller om av sam-
lastningsgods, sådan transitering inte böreftersom en
få avslutas hos godkänd mottagare.en

Vårt till iförslag första styckeett nytt 56 § TuF,
enligt vilket transiteras får tillavlämnasen vara som

16Se Datoriseringbetänkande SOU 1989:40TDU:s av
tullrutinerna procedurskrivel-Slutrapport, och92s.-

bilaga tillden betänkandet,17 1989, 191.3sen mars s.
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vid bestämmelse-företesgodkänd mottagare utan atten
transiteringså ävenatttullanstalten, har utformats en

vidpåbörjas i Sverige kan avslutasmottagarenavsom
det lagret.egna

godkänd lagertransiteringen till mottagaresEfter en
förtullning enligttill bestämmelsenföljer anmälanen

i b6 § TuF.

Vidgad vid förfarandenförenkladekrets2.3.4 m. m.

importörerVi föreslår utvidgning kretsen avaven
intefår tulltaxerats. Etthandta varor somsom om

få särskilt förgodkännandeskallombud kunna ett
intehemtagning till huvudmän har hem-somvarorav

tagningstillstánd.

vidgninglämnat den kretsförslagDet TDU av somom en
hemtagningsförfarandet vissa rättsligaanvändakan ger

föreslagitkomplikationer. praktiska resultat TDUDe som
nås författningsmässigemellertidkan med en annan

reglering förfarandet.av

föreslår utgår frånvi lösninghär de redanen som
principerna tullkreditfungerande för ombud har ochsom

åtar betalningsskyldighetsig för tull,den skattannan
debiteras Påavgiftoch komma huvudmannen.kan attsom

så frågor,sätt rättsligaantalkan ett som annars
undvikas, partssuccessionuppkommer, rörande ocht. ex.

tillämpningen på tillstånd im-ombudet förettav en
portör. hemtagningFörfarandet kan betecknas genom

vidare tillombud. förslagetSe 6 § TuF.a

Vid behandlingen vi funnitprocedurerna har deattav
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utförsel bör kunnainförsel ochföráldrade uttrycken er-
Vidare bör detimport och export.sättas begreppenav

inhuvudrubrik förasskallImportövervägas enom
export,bestämmelsernaEftersomförenärmast § TL.5 om

rubrikinleds medföre TL,närmast 41 § vore enense
import inte är heltändring ordetsådan Attkonsekvent.

in förprivatperson förnärträffande, t. varorex. en
bedömning.tillintepersonligt ledabörbruk, annan

redaktionella ändringartill omfattandedehänsynMed
emellertid till härvi attinnebär, begränsardetta oss

anstá tillfrågor, generellkandessanotera ensom
genomgång tullagen.av

förenklingarUppgiftslämnandet2.3.5 -

iuppgiftslämnandet är behovFöreskrifterna avom
översyn.en

beskrivninguppgiftslämnandet ärÄven beträffande en
avsnitttvåutifrån klargörande. under2.2.2,steg I

Harmonisering uppgiftslämnandet och tull-rubriken av
skiljavi på vikten attpekatprocedurerna, har av

uppgiftslämnandet förenk-förenkling ochmellan enaven
Konventionen rörenhetsdokumentetling proceduren. omav

nåpá sikt ävenär attuppgiftslämnandet syftet enmen
Enligt vår mening ärharmonisering tullprocedurerna.av

datoriseratför system be-när procedurerna ettdet,
långt möjligtvikt så medverkaatthandlas, storav

artikel iuppgiftslämnandettill förenklas 12att
artikel iävenkonventionen enhetsdokumentet, 16seom

tilltransiteringskonventionen deoch att attse proce-
anpassade sveriges åtagandentillföreslås ärdurer som

förenklingi konventionen enhetsdokumentet. En avom
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officialtulltaxeringenuppgiftslämnandet är, sedan
för procedurerna skall kunnaavskaffats, grund atten

finnabeskriva frågorna enkelFör att ochförenklas. en
författningsteknisk lösning värde upprätt-är det attav

skillnad uppgiftslämnandehälla procedu-mellan ochden
transiteringskonventionernaenhetsdokuments- ochsomrer

pá.bygger

uppgiftslämnandet börNär gäller enhetsdokumentet,det
elektroniska motsvarighet ieller dess CUSDEC, en-

tillämpas samtligalighet konventionen vid förfaran-med
hemtagningssystemet behållas börden. skallOm som-

föreslagit videnhetsdokumentet användas redanTDU -
hemtagningsanmälan.

denna fråga varit särskilt omdiskuterad villEftersom
visavi praktiskt uppgiftslämnandetett exempel hursom

till inom hemtagningäven för skulle kunnaTDS ramen en
inordnas konventionen. till hemtagningAnmälanunder

hittills på förskett separat blankett, främsthar en
inte tillåtet enligt konventionenär för-attatt det

påk. enhetsdokumentet; etttrycka det H-numrets.
hemtagnings-används ihopbl. för attnummer som a. para

efterföljande deklaration. införs,anmälan med När TDS .
emellertid tullidersätts H-numret med och denna numre-

administreras såring något inteatt behöver för-nummer
pá ärtryckas enhetsdokumentet. Dessutom det alltav

möjligt importdelendöma användaatt att enhetsdo-av
för hemtagningsförfarandet.kumentet bladen hela6-8

praktiskt gå till såskulle det t. attRent kunnaex.
hemtagningsanmälanför ifälten ochfylls att hem-en

in behållslämnartagaren bladen och Blad6 67. av
hemtagningsanmälan används Atullen och blad 7som som

utlämningssedel. iImportören fyller resterandesenare
páuppgifter tidigare uppgifternablad de lämnade är8
självkopierande tilldet överförda ävenpapperetgenom
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skriverblad 8. inHan under dokumentet lämnaroch det
deklaration. uppgifterna registrerasEftersom skallsom

i behövs inget ytterligareTDS exemplar enhetsdoku-av
mentet.

Vid elektroniskt uppgiftslämnande till kommerTDS upp-
gifter endast behöva lämnas gång.att Lämnadeen upp-
gifter rörande in åberopasförs ikan nästaen vara som
tullprocedur förtullningt. uppläggningefterex. en
pá itullupplag och i uppgiftslämnan-detta andra steg

importörendet fyller på ytterligare uppgiftermed de;
Påkrävs. sätt uppgifter kopieras översom samma som

mellan iblanketterna enhetsdokumentet emellertidkan
vissa elektroniskt uppgifterlämnade behöva kopieras

tillöver det elektroniska dokument importörensom
lämnar i i uppgiftslämnandetsteg 2 för säkerställaatt

rätt uppgifteratt kopplas samman.

innebära väsentligDet kan lättnad importörfören en
fåatt ta hand med stöd förenklatettom en vara av

förfarande. Uppgiftslämnandet begränsas då till ett
minimum just tidskritiskaunder de imomenten samband
med varutransporten. förenkling innebärDen det att
uppgifter lämnas i två framstårsteg emellertid närmast

förenkling i förfarandet så intelänge bruttotsom en av
uppgifter vid importenkrävs minskas.som av varan

Enligt vår mening är det angeläget att syftet med kon-
ventionen enhetsdokumentet förenkla uppgifts-attom -
lämnandet ibeaktas samband med genomförandet TDS.- av

grundläggande för uppgiftslämnandetEn bör iram ges
fråganlag och begränsning uppgiftslämnandetom en av

bör särskilt uppmärksammas. Enhetsdokumentet indelatär
i olika fält tilloch det i konventionenstor delanges
vilka uppgifter in iskall föras respektive fält.som
Vissa fälten obligatoriska,är medan andra skallav
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i kräver genomgångberört det.fyllas endast land Denom
datoriseringenifälten kräver,enhetsdokumentet,av som

innefatta prövning i frågan uppgifts-bör även en om
obligatoriskai inte enligtlämnandet fält, ärsom

konventionen, Uppgifts-begränsaskan eller tas bort.
möjligt hållas isär.lämnandet och proceduren bör om

sådan utredning innefattasuppgiftslämnandetEn av
emellertid inte direkt direktiv. inskränkeri våra Vi

därför till här översyn.att behovetnoteraoss av en

i tullförfarandetTullupplagens deltagande2.4

föreslagna ordningen skiljer sig frånDen dagens
förhållanden i tváendast avseenden

intetullupplagshavarna, tullen, skall föra-
godsredovisningen och
upplagshavare utlämningsrätt enligtsom ges-

måste uppgifterna tilllämna54 § TL tullen
elektroniskt.

övrigt föreslåsI
möjlighetatt tullen skall ha att lämna spärr--

listor till upplagshavare utlämnings-harsom
rätt och

inteatt tullupplagen registeran-skall vara-
svariga för TDS

Författningsreglering2.4.1 förslagTDU:sav

Bakgrund

Vid import enligtgäller 50 § huvud-TLav en vara som
regel att läggas påskall itullupplag ellervaran upp .§frihamn. Enligt får inrättastullupplag46 § TL för
förvaring oförtullade tidunder kortare längstav varor

dagar, Tullmyndighet30 får31 § TuF. efter ansökan
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tillstånd inrätta sådantför företagettmeddela att ett
bedrivs såverksamheten att tullen kan utövaupplag om

Tillståndet förbindassin tillsyn över den. kan med de
villkor tullmyndigheten behövs 47 andra§som anser

förstastycket och och andra styckenaTL 25 § TuF.

bedriver godsvárd överin-Upplagshavaren under tullens
årförsta Föreseende 52 stycket§ TL. togs1974

importgodset fiskala in i tullmagasinskäl ellerav
på kaj bevakning.förvarades tullverkets Enligtunder

följderättspraxis depositarieansvar.därmed ett k.s.
civilrättsligtTullen hade ett bl. för attansvar, a.

inte kom bort eller förvaringenskadades undervaror
frågan dispositionsrättenför prövaoch att närom

ändringarlämnasupplagda ut. tullför-Devaror av
ifattningarna trädde januarikraft den 1 1974som

innebar befattning godsvårdenatt tullens med upphörde.
civilrättsliga övergickDet påansvaret därmed det

stårföretag godsvárden.för Möjligheterna försom
årtullen att efter ombesörja godsvârd i1973 egna

främst övergångsordningtullupplag avseddvar som en
privattill godsvárd hunnit organiseras.dess Sådan

godsvârd förekommer dock fortfarande i undantagsfall
första stycket47 och§ TL TuF.30 §

förvaringFör oförtullad tidunder längre finnsav vara
olikatullager. formerna inteDe tullager speci-harav

ficerats i Enligttullagen. är tullkredit-33 det§ TuF
provianteringslagerlager, transitlager.och Transit-

får inrättaslager normalt innehavareendast av av
tullupplag 36 § TuF.

grundläggande skyldigheterna innehavareDe för tull-av
upplag ocheller framgårtullager 28 § TuF.av

förvaras iskallVarorna ett påutrymme och det sätt
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godkänts tullen första28 stycket§ 1. prak-Isom av
tiken innebärakan detta iatt förpack-obrutnavarorna
ningar iplaceras pá vissupplagshavarens lager platsen

målad linje.markerats t. med Upplagshavarensom ex. en
inneharäven transitlagerofta exempelviskan hasom

påtullupplaget de transitlagretnedre hyllorna medan
finns på överstaden hyllan. Det avgörande är oför-att

verkligen hållstullade avskilda från övrigavaror varor
transitlagergods hållsoch avskilt frånatt pågodset

tullupplaget.

vidareLagerhavaren för att oförtulladsvarar en vara
utlämningnär med stöd inte är aktuell54 § TLav

lämnas utlämningsmedgivandeendast ut frånmot tullen
inte páoch att heller sätt iannat behandlasvarorna

någonstrid inskränkning imot rätten överatt förfoga
ömförstadem stycket går28 § 2. förloraden vara

förvaringen blir skyldigunder upplagslagerhavaren att
avgifterbetala de skatter påoch belöper Omsom varan.

visa intehan kan att förlusten påberor fel eller
någonförsummelse honom eller för vilken hanav svarar

inte tullskyldigär dockhan 81 TL.§

ävenInnehavaren skall föra lagerredovisninqden och
uppgifterlämna de rörelsen föreskriver 28GTSom som

första stycket TuF samt lämna§ 3 tullen det arbets-
biträde behövs undersökningför förva-som av varor son

på upplaget eller tillståndlagret punkt 4. ettIras
till upplagslagerhavare ytterligare skyldigheterkanen

tagits in i villkorha form tillståndetför 25 §av
andra stycket TuF.

företag iendaEtt kan olikaflera egenskaper,agera
fraktförare skyldighetmed enligt att lägga50 TL§som
varan, skyldigheterupplagshavare med bl.upp som a.

enligt tullmyndighetTuF, vid utlämning28 § som
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ägarenför54 TL och ombud§m. m. som av en vara som
ocksåläggs godkännandeeventuellt med GTS attupp, av

i enligt tulldeklarationegenskap ombud TL13 §av avge
för varan.

tydligaste på intressekonflikterexemplet deDet som
uppstå givitsär när rättkan upplagshavare, atten som

Rtullmyndighetens vidutföra utlämningkontroll av en
kontrolleratill uppgifter iskallhemtagare,vara en

hemtagningsanmälan själv iupprättathan egenskapen som
förombud hemtagaren.av

Förfarandet rätt föratt medge upplagshavare atten
självständigt utlämningbesluta och attom av varor

någon prövning tulltjänstemanlämna ut dem utan av en
i godsvården privatisera-förekom redan samband med att

år remissyttrande utrikeshandels-des överett1974. I
statistikutredningens Fi Tids-betänkande ps 1975:11

GTSlokaliseringen i utrikeshandelsstatistiken, tog upp
frågan författningsreglering förfarandet. Här-om en av

regeringsformenäven att beakta att den hadevar nya
i föreskriverträtt ikraft. kap. att delege-Den 11 6 §

ring förvaltningsuppgifter innefattar myndighets-av som
utövning måste i lagstift-ha stöd lag. det aktuellaI
ningsärendet iutarbetades därför bestämmelse 3 § TLen

inneharföreningatt ett bolag eller tullupp-om en som
fick bemyndigas tullmyndighetenslag utföraatt kontroll

handnär skall tas hemtagare prop.en vara om av en
197576:57197576:163 och SkU och2, 12 16, SFSs.

ibestämmelserna trädde1976:532. kraft denDe 1nya
utlämningsrättEnligt motivenoktober skulle1976.

i särskilda undvikaför olägen-endast medges att fall
näringslivet i exempelvis långaförheter form av av-

stånd tullmyndighet.närmastemellan tullupplag och I
praktiken emellertid utlämningsrätt ikom att medges
betydligt utsträckning.större
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Beredningsgruppen tullagstiftningsfrágorför iföreslog
översynbetänkandet tullagstift-Ds och 5UD 1985:4 av

ningen, innehavare inteatt ett tullupplag skulleen av
få myndighetskontrollutföra uppgifter självde hanav
lämnat. ianförde lagstiftningsären-Departementschefen
det i visserligenatt upplagshavaren fall befinnerdessa

4sig i något jävssituation att huvuddelenav en men av
páupplagsverksamheten bedrivs detta sätt, att änd-en

ring få vittgáendeskulle intekonsekvenser och att det
påvisats något missbruk finnsbefogenheterna. Detav
också sanktionsmedel i möjligheten indraatt upplags-
tillståndet, fortsatte departementschefen prop.
198687:l66 43.s.

bestämmelse rättEn tullupplags- frihamns-att ochom ge
innehavare i sådanuppdrag utföra förvaltningsupp-att
gift innefattar myndighetsutövning infördes i 54 §som

följandemedTL lydelse.

Tullmyndighet får, riskdet kan ske utan för attom
föreskrifter införsel åsidosätts, överlämna åt ettom
bolag eller förening innehar tullupplag elleren som
frihamn att utföra den kontroll påankommersom annars
tullmyndighet i samband med

att läggas på1. skall upplaget ielleren vara upp
frihamnen,

att förvaras på2. iupplaget eller fri-en vara som
hamnen skall tas hand ihemtagare övrigtellerom av

fråntas ut frihamnen,upplaget eller eller
att sänds från till3. eller upplaget elleren vara

frihamnen enligt första stycket7 § 1.

Sådana uppgifter har tilldelegerats de flesta tullupp-
lagen. Uppskattningsvis % all utlämning75 godsav av

enligtkontrolleras NågonTDU tullupplagshavare.av
begränsning till sådana fall där delegation krävsen

undvikaför att olägenheter för näringslivet gäller
inte längre.
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förslagTDU:s

transitlagerföreslagit innehavareävenattTDU har av
utlämningfå i fråganprövabör uppdrag attkunna om av

anmälts vi itill hemtagning. Dessutom-harsomvaror
Tullregisterlagdelbetänkandet 1989:20SOU m. m.

lagligaändring iföreslagit för denatt54 § TL geen
föreslagit medför förfarandeett TDUgrunden som- -

export.1myndighetsutövning viddelegerad

viktigprocedurskrivelseni förklarat attharTDU en
utformningenförutsättning avgränsningenför och TDSav

ställningstagande tullupp-attlagts fast TDU:sgenom
fortsättningsvis självständigt rättbörävenlagen ges

utlämning viktigbeslut upplagt gods.fattaatt Enom av
emellertid förslag upphöraär tullen börnyhet TDU:s att
godsredovisning för sändningarföraatt som passerar

bli skyldigaupplagen föraoch att skall atttullupplag
godsregistrering godsredovisningså och attnoggrannen

tillräcklig förär tullens kontrollverksamhet.denna

anfört:bl.harTDU a.

ordningen åtmed att uppdra företag fullgöraatt
myndighetskaraktäruppgifter godsvárd, utläm-av

godsredovisning visat sig lämplig påning, har
utgårområde. fråndärfördetta grunddra-Jag att

i ordning ävendenna skall gälla framdeles.gen
tullupplagenocksåförordar börattJag ytter-ges

ligare uppgifter. hemtagningsanmälanNär haren-
mottagits utlämningsrätttullupplag med börav

enden mottagen tullverket. Undersomanses av
anmälningarmottagnadag skall tullupplagshavarav

1Se och 198990:40SOU 1989:20 174,26 6s.s. prop. s.
och 198990:skU19.30 f. samt
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följandetill dag.lämnas tullverket senastren
min meningenligtÖverföring uppgifterna skallav

tilli elektronisk tulldatasystemet.formgöras
villkor för tullupplagattskall ettDetta vara

få tillstånd självt utläm-medgeattskall kunna
i vissaning bör fallTullverket dockgods.av

småtillstånd exempelvis till upplag attkunna ge
utlämning uppgifterna till tullver-medge utan att

i elektronisköverföras form.behöverket

föreslagit skiljer sig frånordning dagensTDUDen
förhållanden i två Dels skall uppla-endast avseenden.

sändnin-inte godsredovisningföra föroch tullen,gen,
upplagtullupplag, dels skall de sompasserargar som

utlämningsrätt enligt uppgifteröverlämna54 § TLges
itill i elektronisk stället för atttullen form som-

pappersdokument. Ävenvidarebefordra mottagnanu -
godsredovisningen transitlager enligtför bör kunnaTDU

transitlagerhavaren.utföras av

till godsredovisningförslag regler förhar utformatTDU
kontrollmetodergodsregistrering församt deoch som

transitlager.bör gälla rörande bl. tullupplag ocha.
föreskrifterna godsredovisningEnligt bör rörandeTDU

i transitlager-stöd lag, eftersom tullupplags- ochha
gååläggs redovisningutförahavare att kanm. m. som

utöver krävs för deras godset.vad kontrollsom egen av
Även skyldigheten uppgifter till iöverföra tullenatt
elektronisk enligt ibörform ha stöd lag. Det kanTDU

ifrågasättas intevidare kravet tullupplag skallattom
tullklareringshandlingar tullid, går utöverförse med

vill-krävaskan upplagshavare endastvad en somsom av
få tillämpa förenkling.förkor att en
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Våra överväganden

Vi föreslår författningsteknisk lösning i enligheten
med förslag. VillkorenTDU:s rörande godsredovisning
bör samtliga tullupplags- transitlagerhavare,ochavse
oberoende upplagetlagret utlämningsrätt,harav om
medan påkravet elektronisk överföring uppgifterav
endast bör gälla utlämningsrätt.dem med

Enligt andra får52 § regeringenstycket TL meddela
föreskrifter bl. redovisningsskyldighet i frågaom a.

förvaras på tullupplagom varor och tullager.som Rege-
ringens föreskriftsrätt får delegeras vidare till GTS,

115 motiven§ TL. tillI sådanase 52 uttalas§ TL att
föreskrifter bl. gälla skyldighetkan innehavareföra.

upplag, lager lämnaatt tullmyndighetenav redo-m. m.
lagerrörelsenzvisning över sådanaoch att bestämmelser

bör.är så ingripande natur för enskildedenav att de
lag3.ha stöd i

Enligt vår bedömning får i gällande52 § TL lydelse,
innefatta páde krav godsredovisninganses TDUsom

föreslår införas.skall Beträffande påett krav elek-
troniskt uppgiftslämnande från lagerupplag till tullen

vi intedet nödvändigtanser att reglera idettavara
Vilag. föreslår emellertid att huvudregeln elektro-om

niskt uppgiftslämnande för dem enligt första52 §som
stycket fått tillstånd2 TL att utföra kontroll som

påankommer tullmyndighet bör föreskrivas iannars
tullförordningen, rättmed för attGTS medge undantagen

finnsdet särskilda skäl förslaget tillseom 28 §
TuF. Samma sak bör gälla godsterminal exportkla-en som

i enlighet tillståndmed enligtrerar 52 andra§ stycket

2Prop. 198687:166 89.s.
3Ds UD 1935:4 145.s.
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i enligt 198990:40.lydelseTL prop.

rättsliga ställningNärmare tullupplagens2.4.2 om

finns förvaltningsmyn-förvaltningenoffentligaFör den
RF.4 offentligöverlämnas förvalt-digheter 1 kap. 8 §

myndighetsutövning tillningsuppgift innefattar ensom
stödenskild med lag seöverlämnandet skeskall 11av

myndighettredje stycket Begreppetkap. RF.6 § ges
regeringsformeninnebörd iorganisatorisk och för-en

organiseradevaltningslagen. imedför attDet organ
föreningar,privaträttsliga bolag ochformer, t. ex.

inte myndigheter de anförtrottsom myn-anses vara ens
dighetsutövning.5

privaträttsliga subjektinnehasTullupplagen normalt av
dominerasspeditörer ägs ellerofta varken avsom- -

uppgifterönågon mångamyndighet. speditör kan haAtt en
framgår Nordiskt Speditörförbunds Allmänna Bestämmel-av

eller fraktföraran-NSAB 85; bl. att med utanser a.
ombesörja gods, att lagratransport gods, attsvar av

uppgifternanämndamed eller utan samband med de motta
förtullning godshantering iombesörja ochgods, att

varuförsåkringsamband med att teckna ochtransport,
biträda dokumentation, inkasseringskötamed att och

råd ibetalningsuppdragandra och att transport-ge
distributionsfrágor.och

4Ang. iindelning regionalatullens central, lokalaoch
förvaltningsmyndigheter, ff.SOU 1989:20 75se s.
5Det också principiellt tryckfrihets-överensstämmer med
förordningens myndighetsbegreppsekretesslagensoch med

skillnaden regeringendenenda inteatt och domstolarna
till förvaltningsmyndigheternashör krets Hellners

Malmqvist, Förvaltningslagen, 41.2 u., s
Öspeditören beskrivitshar mellanmansrättens kame-som

Tiberg,leont Mellanmansrätt,Hugo 7 94.u., s.
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särskilt funktion i sambandbehandlat upplagensharTDU
uppgiftslämnandet godsredovisningen.med och Upplagens

övrigt sidanförtjänar i genomlysning. Vidävenroll en
sin privata verksamhet upplagshavare, med stödgesav
tullförfattningarna, offentliga förvaltningsuppgifterav

myndighetsutövning.också innefattar Särskilda kravsom
påmåste offentligställas upplagshavarna när utövarde

förvaltning ioch verksamheten bör under-denna del vara
offentligviss viktkontroll. är därförkastad Det av

vilka materiella principergöra klart formella ochatt
ärendehandläggningför vidgäller tullupplagettensom

vilka offentligrätts-och regler gäller rörande densom
liga kontrollen m. m.

förvaltningsuppgifteroffentliga enligt tullför-De som
fattningarna överlämnas tillkan upplagshavare skallen

beskrivas så avskiljas frånatt dessa kan de mellan-nu
privatráttsligtärhavanden Därefterreglerade.som

frågan vilka sådanbehandlas regler gäller vidom som
offentlig förvaltning utanför myndighetsområdet. Först

emellertidbehöver begreppsbildningden har anknyt-som
ning till frågor beröras.dessa

Begreggsbildningen

offentligrättsliga förvaltningsuppgifterDe anför-som
privaträttsligt skiljastros frånett bör organetsorgan

privaträttsliga uppgifter. offentligaNär förvaltnings-
uppgifter iblandbehandlas brukar skiljelinje dess-en

faktisktutom dras mellan administrativtoch handlande
administrativaoch det indelas ihandlandet kon-ren

torsverksamhet och verksamhet tillsyftar besluts-som
fattande.
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ellerför föra sakåtgärder företas att enDe ensom
sammanfattastill brukarfråga formellt beslutettfram

ärendehandläggning. mellanGränsenbeteckningenunder
administrativt eller fak-ärendehandläggning annatoch

i tveksammaemellertid flytande ochtiskt handlande är
ändamåls-påfråganfår avgöras grundvalfall av en

bedömning.

består i utövning befogen-ärendehandläggningEn avsom
rättighet,förmån,enskild bestämmaföratthet om

disciplinpáföljd, annatellerskyldighet, avskedande
enligtmyndighetsutövning,förhållande utgörjämförbart

förvaltningslagen.definition i Departe-den gamlaen
i bl. attuttalade det sammanhangetmentschefen a.

rörmyndighetsutövning är att detför allutmärkande
1åtgärder är ut-ytterstsig andrabeslut eller somom
Imaktbefogenheter förhållandeisamhälletsförtryck

ff..del Itill 330prop. 1971:30 2,medborgarna s.
förvaltningslagen begreppethargällandeden myn-nu

definitionen utmönstratsdighetsutövning in,förts medan
någontillemellertid intelagtexten. Detta syftarur

förvaltningslageniändring.saklig harBegreppet samma
i regeringsformen se 1973:90innebörd s.prop.som

emellertidskadeståndslagenkap.397. 2 §I 3 enavses
bestäm-därtillämpning attnågot vidare att angesgenom

före-myndighetsutövning. Begreppetvidgällermelsen
dvs. denockså i straffrätten kap.20 BrB,1 §kommer
tjänste-offentliganställdasbehandlarbestämmelse som

myndighetsutövning avgränsasbegreppetansvar. Genom
tillämpningsområde.bestämmelserssåledes flertalett

förvaltningsuppgift utanföroffentligÄven begreppet
självständigmyndighetsutövningområdet harför en

ärprinciper rättsskyddvissa förattbetydelse genom
sådanenskilt fullgörtillämpliga även när ett enorgan

gränsdragning i första handfrågoruppgift. De somom
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blir aktuella när enskiltett sinafullgör för-organ
valtningsuppgifter illustreras i följande figu .

Offentlig förvaltningsuppgift
RF 1:a, 11:6

Vilka offentliga förvalgningsupggifter överlämnas

villDen lägga pá ettsom tullupplag skallupp en vara
lämna skriftlig anmälan tilldetta upplagetsen om
tillsynsmyndighet. lämnasDen normalt förmedlinggenom

upplagshavaren. Anmälningshandlingen iav utgörs regel
den lastförteckning följerav med transportmedlet.som

Upplagshavaren bekräftar páteckning på lastför-genom en
teckningen att lagts Varan upplagdvarorna upp. anses
när den tagits in på tullupplagsomrádet och upplagshava-

mottagit lastförteckningen 7.l.1 innebärren R0. Detta
tillsynsmyndighetenatt inte bekräftar eller godkänner

uppläggningen, den godkänns påupplagshavarenav
tullens vägnar handlingarnaoch mottagna tullenanses av
när upplagshavaren tagit hand dem. avvikelserDeom
mellan varusändning och lastdeklaration upplags-som
havaren upptäcker vid uppläggning eller utlämning skall
anmälas till tullen 7.2.2 EnligtR0. är inteTDU det
självklart upprätthållaatt påkravet anmälanatt om
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avvikelserapporteringuppläggning lämnasskalloch
till godsregistreringförtullverket när ochansvaret
godsredovisning övergått på Anmälnings-tullupplagen.
skyldigheten enligt kvarstå iemellertidbör TDU vart

i inledande närdet,fall ett skede medan den redo-nya
visningen visat sig tillfredsställande, börfungera

inteövervägas bestämmelsen kan tas bort. Upplags-om
på sätt tullenhavare skall förvara detvarorna som

inte i stridbestämmer för behandlasoch att desvara
inskränkning i rätten förfoga övermot att den. Nären

importören hämtar skallupplagd upplagshavarenen vara
frånförst finnskontrollera det ett beslut tullenatt

innebär får stödatt lämnas ut eller medsom varan av-
delegation prövning självrätten göraatt dennaav -

utlämning fårbesluta att ske.om

således offentligaupplagshavare förvaltningsupp-harEn
gifter vidarebefordranrörande bl. mottagande ocha. av

tillanmälan uppläggningtullen, bekräftelse av en genom
páteckning på anmälningshandlingen, godkännande av
uppläggningen pä godsregistrerinq,vägnar,tullens

avvikelserapportering uppgifterna imellanav upp-en
läggningshandling övervakningoch upplagt gods, av

utlämningupplagda och efter kontrollvaror av en vara
så fårtullens beslut att ske eller efter ett egetav

utlämningsbeslut delegation.med stöd av

är myndighetsutövning föreliggerDet uppenbart att när
givits utlämningsrättupplagshavare prövaren som en

begäran omhändertagande första54 § stycket TL.2om
Upplagshavarens emellertidbefogenheter itorde även

innefattaandra myndighetsutövning,fall kunna it. ex.
frågor uppläggningsamband med första54 §om av varor

utlämningstycket TL,1 efter tullens beslutav varor
ingripandeeller förhindraett för otillåtetatt för-

över Enligtfogande upplagda andra stycket48 §varor.
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år skyldigupplagshavareTL att ta emot oförtulladeen
det kan ske avsevärd olägenhet.utan Omvaror, om en

transitering enligt transiteringskonventionen avslutas
på innehavarenett upplag och upplaget anmärker attav

avvikelse sändningmellan lastförteckningenochen
föreligger tvåt. att kartonger saknas kan denex.
huvudansvarige bli skyldig att betala förtull dessa

vidareupplagshavare skulle misstagEn kunnavaror. av
utlämningsbesluttolka ett tullen så,meddelat attsom

inte fårmottagaren ut alla beslutet rör.varor som
ocksåUpplagshavaren ingripakan komma att för att

hindra otillåtet förfogandeett över sådanen vara.
prövning innefatta myndighetsutövning.kan fårDetta
emellertid utifrånavgöras omständigheterna i varje
enskilt fall.

Belysning rättsligaden regleringenav

Frågan vilkaår regler gäller för offentlignu som
förvaltning vid tullupplagen när intedetta ianges
tullförfattningarna eller anknytande bestämmelser.

För det formella förfarandet vid ärendehandläggningen
hos ett tullupplag kan först konstateras att förvalt-
ningslagen inte direktär tillämplig 1 FL och§ att
några allmänna förfaranderegler inte finns;heller
Enligt vår mening får emellertid allmänna rättsgrund-
satser avseende förfarandet kommunikations-t. ex.-
principen gälla för tullupplagen i sambandanses med-
myndighetsutövning. Fråga är tämligen osjälvständigaom
förvaltningsuppgifter varför särreglering enligt våren
bedömning inte är nödvändig. Frånvaron regelav en om
rätt överklagaatt beslut upplagshavare rörandeav en
utlämning bör så,tolkas importörattav varaen en som

missnöjdär med upplagshavarens ställningstagande får
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sedanbeslut,pákalla etttill ochsig tullen somvända
överklagaskan .

materiella reglervissafinnstullförfattningarna somI
offentligrättsligaVissafölja.har attupplagshavaren

legalitets-främstockså ärgälla. Detprinciper torde
likhetobjektivitet ochprincipen grundsatsernasamt om

Ebetraktande.ikommerRFinför kap. §lagen 1 9 som Qtvángsátgärder kanochtill kontroll-atthänsynMed
förvaltningsuppgifteriaktualiseras samband med som

möjligtär detgränsöverskridande medhandelrör varor
proportionalitetsprinciperna samtochbehovs-ävenatt

aktualiseras.principingreppets kanlindrigastedet
myndighetsutövningvidintegäller barareglerDessa

5förvaltnings-offentligrättsligaför andraävenutan
1uppgifter. P

förvaltningsformvidfråga dennaär dethurEn annan
följer deupplagshavareattkontrolleraskunnaskall

underkas-ochgällermateriella reglerochformella som
till-föreskrivits i devillkorsig eventuellatar som

säkerställsförsta handmeddelat.stånd tullen Isom
står tullverketsundertullupplagenattdetta genom

utövas delsTillsynenstycket TL.förstatillsyn 52 §
gransk-fysisk delskontroll hos upplagen, genomgenom
interedovisning. upplagshavarening deras Om enav

till-på riktigt sätt kanskyldighetersina ettfullgör
också för-kontroll omfattaråterkallas.ståndet Denna

myndighetsutövning.inte utgörvaltningsuppgifter som
tillsynjustitiekanslernsjustitieombudsmannens ochÄven

måni verksam-enskilda endast denomfattar menorgan
någon bestäm-myndighetsutövning. Attinnefattarheten

upplagshavarestill överklaganderättmelse av enom
framgått.finns redaninte harbeslut

brotts-enligt §straffrättsligt kap. 1Även 20ansvar
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balken kan ikomma fråga för den uppsåtligen ellersom
oaktsamhet vid myndighetsutövning handlingav genom

underlåtenheteller åsidosätter vad gäller försom
uppgiften. Bestämmelsen gäller vid såväl myndigheter

enskilda har anförtrotts förvaltningsupp-som organ som
myndighetsutövning.7gifter innefattar Statenssom

skadeståndsansvar enligt skadeståndslagenkap.3 2 §
gäller också fel eller försummelse vid myndighetsutöv-

organ.8ning anförtrotts till friståendeettsom

Någon rätt till insyn i tullupplagens offentliga för-
valtning inte stöd offentlighetsprincipen.medges av

omfattandeDen sekretess gäller för uppgiftersom om
import och sådanexport skulle göra närmastregelen
betydelselös.

angåendeDet sagts tullupplag äger i väsentligtalltsom
tillämpningmotsvarande rörande tullager, frihamn och

exportbutik.

Uppgiftslämnandet2.4.3 registerfrågor spärrar- -

översikt över uppgiftsflödet

Ett papperslöst förfarande i flera led är förnyheten
svensk förvaltning. är därförDet värde inledaattav
framställningen med översikt över uppgiftsflödeten

importörer,mellan importörer,ombud för tullupplag och
tullen.

importörNär fåbegär att ta handen upplagdom en vara
med stöd förenklatett förfarande olikakan formerav

75e vidare 19ass9:113 14.prop. s.
8Bengtsson, Skadestånd, 3 133.u., s.
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uppgiftslämnandeför på elektronisktellerpapper
aktualiseras utlämning antingenfattasoch beslut kanom

erhållittullen bemyn-eller upplagshavareav av en som
digande enligt utlämningatt medge54 § TL av varor.

importören sig tillvänder tullen lämnar gppgig;ochOm
på tillanmälanter pappersdokument förenkladavses

förtullning till pålämnas tullen enhetsdokumentet.
Utlämningsbeslutet tulltjänstemanfattas av en som
registrerar uppgifterna fåri lämnasTDS. Om utvaran
får importören utlämningsmedgivande.ett dagI sker det

utlämningssedel, imed detkommer att tasTDS ut en
pappersutskrift utlämningsbeslutet.med Importören
företer jämförbeslutet för upplagshavaren det medsom
godsredovisningens noteringar. Upplagshavaren skall

tullid i redovisningen.anteckna beslutets

När importören sig direkt tillvänder tulluguagett
fått bemyndigande enligt uppgif-och lämnar54 § TLsom

pá registreraterna papgersdokument skall upplagshavaren
uppgifterna i elektronisktett dokument sändoch det
till via mottagningsfunktionentullen nästa dag.senast

översänder skriftligadagI tullupplaget den hentag-
ningsanmälan till på elektroniskttullen. Kravet upp-
giftslämnande tillgäller vilkaendast de upplag tullen

rätt till utlämningdelegerat importörengods. Omav
inte själv, enligt erhållen nummerserie, åsatt tullid
skall upplagshavaren göra det.

näringsidkaren lämnat uppgifternaOm elektroniskt till
intekangQ§ han med användande idet lagradeTDSav

dokumentet begära klarering hos upplagshavaren, utan
får begära klarering elektroniskteventuellt hos- -
tullen. Tullupplaget visserligen viakan mottagnings-
funktionen hjälp tullidet fåmed elektroniskt beskedav

ärendets status t. tullen beslutat attom ex. om varan
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inte på sättdetta ta delfår kanupplagettas hem men
näringsidkaren i sin anmälan.lämnatuppgifterdeav

via förinte underlag ett egetdärför TDSUpplaget ges
utlämningsbeslut.

emellertid rörandetänkbart ett samarbeteär attDet
näringsidkareuppgiftslämnandet mellan och en upp-en

möjligtpraktisktgöra detkomma attlagshavare kan
elektroniskt direkt tilluppgifternaöverföraatt upp-

lagshavaren9. indå förakan antasUpplagshavaren upp-
registerlo,i rörande hemtag-gifterna fatta beslutett

elektroniskaöverföraningen nästa dag denoch senast
utlämningsbeslutet i etthemtagningsanmälan och form av

till tullid.försettelektroniskt meddokument TDS,

påsistnämndai fall eller när upplagshavarenVarken
skriftliga uppgifter från importören be-grundval av

utlämning någon bearbetninggodsetslutar av avsesom
i inlagda föregåuppgifterna spärrarmot kon-TDSav

Uppgifterna tillöverförs först efter atttroll. TDS
sådan emellertidbearbetninglämnats ut. skergodset En

elektroniska någotså nårdokumentende ochsnart TDS om
i på bild-röd kanalärende flaggas detta upphamnar

tulltjänsteman. då göraTullenskärm hos kan enen
efterkontroll.

tillär ställatullupplag anslutet kanEtt TDSsom
elektroniskt få ifrågor ärendesett ochstatusom svar

videlektronisk intresseDetta kanform. envara av
få páinförsel, när önskar bekräftelset. upplagetex.

ägarens försorgeller dennes ombudsatt genomen vara
till behövlig tullklarering klareringenanmälts och att

91 inte viaförbindelse uppgifterna överföraskandenna
mottagningsfunktion.tullens

loüpplagshavaren importörenär ofta fördessutom ombud
alltså då även upprättaskall dokumenten.och
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Vidutförts. möjlighetkan denna användasexport även
speditörer, vidt. transportörer och godster-av ex.

minaler när villhandläggaren förvissa sig attom upp-
giftsskyldigheten fullgjorts före utförsel.en

utlämningsrättTullupplag med uppgifterskall lämna
till i elektroniskTDS form. har anförtTDU att en
möjlighet till dispens från bör finnasdetta krav endast

småför tullupplag. drivsTullupplagen spedi-ofta av
tionsföretag olikautför uppdrag för ägarensom av

ingåI ett uppdrag kan bl. lämnaatt hemtag-varan. a.
ningsanmälan till sitt Vissaeget upplag. upplag kommer

bli registreradock att tvungna att uppgifterna från
pappersdokument någotutan sådantsamband med uppdrag.

emellertidhar förklaratTDU inte finnsatt det skäl
någon åtskillnadgöra utifrånatt vilken affärsinrikt-

Detning upplagshavare valt. viktiga är upplagetatten
ansökan páefter vissa villkor få tillståndkan att

myndighetsutövningutföra den innebärdet beslutaatt
utlämning gods.om av

olika möjligheter till uppgiftslämnande impor-mellan
törer, deras ombud, tullupplag och tullen skulle kunna -
vid datorisering i flera led beskrivas i följandeen -

figurer. figurernafem I används förkortningsom av
tillanmäla förtullninguttrycket med förenklat för-

införselanmälan.farande uttrycket figurernaI an-
vidarevänds beteckningen för post------

försändelse beteckningenoch elektroniskför=======
överföring EDI.

Figur 1

Transportföretag införselanmälanlämnar på blanketten
till tullupplag utlämningsrätt.med
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Tullverket

Företaget lämnar införselanmälan gg1. pappgrsgokg-en
tillggg; tullupplaget.

Tullupplag beslutar att medge omhändertagande2. av
varan.

Tullupplaget uppgifternaöverför i elektroniskt3.
tilldokument tullverket nästasenast dag.

Figur 2

Transportföretag införselanmâlanlämnar elektroniskten
till tullupplag utlämningsrätt.med

2
Före- Tull-
tag upplag-DI--1

3

EDI

Tullverket
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elektrcnisktiutförselanmälanFöretaget lämnar1. en
intetill befor-Dokumentet hardokument tullupplaget.

mottagningsfunktionen och tulldatacertralen.drats över
påi databas ett säkertDokumentet lagras upplagets

sätt.
medge omhändertagandeTullupplaget beslutar att2. om

sigill.beslutet lagras med upplagetsochav varan
elektronisktuppgifterna iöverför doku-Tullupplaget3.

till nästa dag.ment tullverket senast

311Figur

inte ärImportföretagets ombud tullupplag lämnarsom
tillinförselanmälan elektroniskt tullupplag utläm-med

ningsrätt.

2 4-
Före- Ombud Tull-***A******

för före-tag upplag=3==
|taget1a I--Brev B

lEDI==1b===

5
;__J__J

Tullverket

Företaget införselanmälanlämnar för till1a. underlag
påombudet sänderpappersdokument och ombudet meddelan-

till påden företaget papper.
Företaget lämnar införselanmälanlb. underlag för till

111 figuren betecknar ombudskapet och***A***** med
tjocka vertikaladet strecket B att ombudet ochanges

tullupplaget är skilda juridiska personer.
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elektroniskt sänderombudet och ombudet meddelanden
till elektroniskt.företaget

Då uppgifter åroch b. mottagaren företagets11 a av
införselanmälanombud upprättarett saknar metodensom

överföringför mellan företaget och ombudet betydelse
för tullen.

införselanmälan elektronisktupprättarombudet och2.
i låst i sitt register.lagrar denna form

elektroniskagörombudet det dokumentet med hemtag-3.
ningsanmälan tillgängligt för överfö-tullupplaget för
ring till läsbar inteform. Dokumentet befordras över
mottagningsfunktionen och tulldatacentralen.

Tullupplaget beslutar att medge omhändertagande4. av
uppgifterna iförser elektroniskaoch det dokumen-varan

sitt elektroniska lås.tet beslutet medsamt
överför uppgifterna iTullupplaget elektroniskadetta5.

uppgifterna idokument anmälan i tilloch beslutet
tullverket nästasenast dag. Tullverket kontrollerar

låset intakt.äratt
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412Figur

upprättarutlämningsrättmedTullupplagshavare
importföretaget.såsom förombudselanmälan

Tull-ombud***A****i*
upplagföre- 2förtag

taget1a[äran
EnI1b==;

H
EDI

3
lverketTul

tillinförselanmälanförunderlaglämnarFöretagetla.
meddelan-sänderombudetpå ochpappersdokumentombudet

påtill företagetden papper.
tillinförselanmälanförunderlaglämnarFöretaget1b.

meddelandensänderelektroniskt ombudetochombudet
elektroniskt.till företaget

uppgifter ärDå företagetsmottagarenb.och 1 av1 a
ombudetochinförselanmälanupprättarombudett som

överföringförmetodensaknarupplagshavareäräven
betydelsetullupplagetochombudetföretaget,mellan

tullen.för
elektroniskt.införselanmälanupprättarombudet2.

omhändertagande ochmedgeattbeslutarTullupplaget om
iuppgifternameddokumentetelektroniskadetlagrar

i beslutet.ochanmälan
elektroniskai detuppgifternaöverförTullupplaget3.

ochombudskapet121 ***A*****betecknarfiguren
ärupplagetoch sammaombudetattbetecknad Bramen

juridiska person.
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dokumentet till tullverket nästasenast dag.

Figur 5

Uppgiftslämnandet i tänkbart framtidaett system.
å
i
3 Före- Tull-

tag upplag

1 2
H-

2 Kommunikation
via mottagnings-3
funktionen

Till frånoch
tullverkets
databas

För att göra beskrivningen fullständig bör även den
rationaliseringsmöjlighet nämnas kan komma attsom
finnas i tänkbar framtida lösning såvälnär företagenen

anslutnatullupplagen är tillsom företagTDS. Ett kan
då sända in uppgifter för införselanmälan meden en
begäran klarering till utlämningTDS 1. Innanom en

förvissarsker sig viaupplagshavaren TDS att tullenom
meddelat ett beslut att medge omhändertagandeom av

2.varan

införselanmälanom lämnas elektroniskt tillen tull-en
upplagshavare inte också är uppgiftsläm-ombud försom

tas anmälan föremot tullens räkning.naren Därvid
följer förslaget till villkor12 ochav § TL dea som
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uppgiftslämnandeföreslås elektronisktbör för att
sådana uppgifter i elektronisktbör lämnas form ettav
dokument.

Registerfrågor

Frågan registeransvarigatullupplagen skallom anses
tullregistret inte aktualiserats i vårtför har del-

Tullregisterlagbetänkande SOU 1989:20 Dennam. m.
fråga emellertidbehöver behandlas, eftersom tullupp-nu

inte uppgifterin tilllagen bara skall sända TDS utan
uppgifter,dessutom skall kunna delta k.av genom s.

frågefunktioner, via mottagningsfunktionen. delbetän-I
enligtföreslogs vilkenkandet bestämmelse skulleGTSen

registeransvarig tullregistret,för hela medanvara
andratullmyndigheter registeransvar närskulle ha det
gäller uppgifter i tullärenden handläggs nyndig-hossom
heten eller underställda myndigheter.

remissvar över delbetänkandet förklarade datainspek-I
tionen registeransvaretfördelningatt den utred-av som
ningen inte avvika frånförordat torde vad skullesom
gälla enligt särskilddatalagen1 § att bestäm-men en

registeransvaret ändåmelse in iborde tas tullre-om en
gisterlag, möjligen utformad register-ett gemensamtsom

för tullmyndigheterna.och de lokalaGTSansvar
i lagstiftningsärendetDepartementschefen fann att

registeransvaret påbör fördelat det sättvara som
följer intedatalagen nödvändigtoch att det är attav

fråganreglera även tullregisterlagen.1

Enligt registeransvarigdatalagen är den1 § för vars
verksamhet personregisterett förs, han förfogar överom
registret. Förfoganderätt innebär behörighet såväl att
påverka tillföra, ändra innehållet i registret lag-
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innehållet till läsbaröverföraringsenheten attsom
tillgångsenhet.framtaform en

uppgifternäringsidkare skall lämnaBeträffande de som
frágefunktionerelektroniskt vissaanvändaoch kunna

i delbetänkandet 122 attkonstaterades SOU 1989:20 s.
till ändamálsbe-tullregistret, snävahänsyn denmed

näringsidkar-skrivningen, inte förförtkan anses vara
någotföreligger inte register-Därmedverksamhet.nas

enligt datalagen.ansvar

sådana förvaltningsuppgifter vilka tullregistretför
emellertid tillöverlämnatsförs har tullupplag med

Registretutlämningsrätt. alltsåförs även för verksam-
vid i förhållandetullupplag. Tullupplagens rollhet

emellertid i enligttill är det planerade systemetTDS
såvár mening inte framstårunderordnad att detpass

naturligt åläggs registeransvaratt tullupplagen ettsom
Vi föreslår i tullregisterlagenför att det försTDS.

sådan registeransvaretin bestämmelse viomen som
i vårtföreslog förra betänkande. fritasDärmed tullupp-

från registeransvar.lagen

erinras föreliggersammanhang bördetta detI attom
licensplikt ADB-registerför innehållaskallsom upp-

fysiskagifter tillhänföraskan denom personer som
uppgiften. tillståndmed behövsDessutomsom avses av

datainspektionen inrättaförDI att och föra ett
personregister innehålla vissa uppgifterskallsom som

frånkänsliga integritetssynpunkt, såvida inte inrät-är
personregistret riksdagenbeslutatstandet ellerav av

regeringen 2 och datalagen.2 §§a

utifrån förutsättningarnautvecklathar deTDU TDS att
godsregistreringen hållasbeträffande gods skallupplagt

godsregistreringutanför och tullupplagensatt skallTDS
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regi-inte behöverutformningsådan tullenattges en
i storupplagshavarnaattantasgodset. Det kanstrera

godsregistreringen ochdatoriserautsträckning önskar
uppgifter icivilrättsligaoffentligrättsliga ochsina

uppgifterinnehållasådant register skallövrigt. ettOm
tillhänföras denfysiska kan som avsespersoner somom

ipersonregisterfrågauppgiften blir ettdetmed om
för ettmening. tullupplagshavaredatalagens En som

registeransvarig.registersådant år

tillpersonregisterfrånpersonuppgifteröverförs ett
impor-personregisterfrån hosettett annat, t. enex.

ärregister detsådant tullupplagtill hos etttör ett
tillståndsådansamkörning. För krävsfråga k. ens.om

datalagen.datainspektionen andra stycket2 § 4av

Spärrfunktioner

förslagTDU:s m. m.

godsregistreringutgångspunkt gods-ochattharTDU som
på tullupplagredovisning läggsrörande uppvaror som
föreslås dess-utanförskall ske Detoch tullager TDS.

inte förabehöva separattullupplagen skallattutom en
uppgifter kräver kangodsregistrering, tullendeom som

På sålagerredovisning.från internaupplagenshämtas
både tullupplagenundviks dubbelarbetetdet attsätt

redovisningen upplagtsig överför förtullenoch var
iregistrerasupplagdaNormalt degods. varornaavses

till anmäleri anslutning importörenförst attTDS varan
tillämpningförtullning, etttill eventuellt med av

rutineri enlighet demedförfarande. harförenklat TDU
kontrollstrategi byggdinom förordatplaneras EG ensom

ADB-revision ochpå utökade efterkontroller.och GTS
någonnäringslivets organisationer inte hafthar annan
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mening.13

behållaskilltullupplagenfrånutgått attharTDU
regi-skalluppgifterdeutlamningsrätten och att som

över-skalllämnas utelektroniskt närstreras varaen
idagsåsom sker.utlämningen,tillföras efterTDS

tullupp-hosendastskegodsredovisningenEftersom avses
hemtagnings-iuppgifternaföreslås attdet enlagen och

utlämnin-efterförsttillöverföras TDSanmälan skall
möjlighetertullensgällande attgjortshar detgen,

via tullupplaggedsflödetingrepp 1erforderligatill
begränsade.blivit alltför

Silfverstrand och JanBengtmotion 19899Q:Sk601,I en
på förhand ta utfräsbåda atts harAndersson, %m

uppmärk-narkotikakontrollsändningarvissa för t. ex.
systematt ettMotionärerna förklarat,harsammats.

import och exportsvenskinnebärande huvuddelenatt av
till förstanmäls tullentullupplagtullklarerassom av

fritttill för-lämnats utdetdagen efter att varorna
inte borde accepteras.landetutförtsfogande eller ur

itulldatorisering ställeteffektiv bordeförGrunden en
import-företagen överförenligt motionärerna attvara

elektroniskt till förtullenexportuppgifteroch en
enligtföreliggerautomatisk i Detspärrkontroll TDS.

införatekniska hindermotionärerna inga att auto-en
registreras imatisk så godsdataspárr att allt TDS. De
sändningutlämning endast bordeförklarathar att av en

få medges tullen.av

aprilprincipbeslut den harett k. 14 1989 TDUI s.
selektiva spärrar lämnasrekommenderat skall kunnaatt

från till förtullen tullupplagen och att formen detta
inom författnings-överlämnande för ärvadramen som-

13TDU:s Datoriseringslutbetänkande SOU 1989:40 av
tullrutinerna slutrapport, 104 105.s.- -



SOU 1990: 37

mässigt tillåtet utvecklas i enlighet tekniskamed de-
möjligheter successivt utvecklas försom ochTDS tull-
upplagen.

Alternativet att tullupplagen skulle insända uppgifter
elektroniskt för kanalfördelning i innan utlämningTDS
fick ska avvisatshar TDU. kanalfördelningEn föreav
utlämning från ett tullupplag enligtskulle meningTDU:s
innebära återtaratt tullen utlämningsrätten. iI

gSvenska tulltjânstemannaförbundet har förordat att det
omprövas tullupplagen, importsystemetnär iom TDS
tagits i drift, bör behålla utlämningsrätten. Det har
gjorts gällande att upplagens utlämningsrätt betingats

förutsättningarna för ett manuellt förfarandeav och
datoriseringenatt gör förfarandet vid utlämning smidigt

5även när utlämningsbeslutet skall fattas tull-av en
tjänsteman.

vissa tullregionerInom sänds i dagens tullförfarande
pappersbaserade spärrlistor till tullupplagen under-som
rättar tullen spärrad sändning ankommer. Tullenom en

då göra fysiskkan kontroll. regionerInom andraen
hävdas bestämmelseratt sekretess utesluter ettom
sådant förfarande och att datalagens påkrav skydd för

personliga integritetenden hindrar datoriseratett
vidspärrsystem tullupplagen.

Våra överväganden i spärrfrågan

kontrollsystemDe planeras för isyftar förstaTDSsom
tillhand att stöd för nödvändig kontroll denge av

kommersiellanormala importen.exporten och Systemet ,
skall bl. tillmedverka debiteringarna,kontrolla. av
underlaget för handelsstatistiken och efterlevnaden av
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bestämmelserna import och export. kan även stödjaTDSom
kontrollverksamheten i anslutning till gränsöverskri-
dande sådanvaruhandel. I kontrollverksamhet måste dock
framför allt andra redan kända tillämpadeoch metoder
användas.

Till den förebyggande kontrollen hör prövningden som
både isker samband med att tullupplagshavare utläm-ges

ningsrätt ioch samband med importföretagatt till-ges
stånd olika slag. finnsDessutom i möj-delav fallen
lighet att utföra kontroll varje sändning med anled-av
ning föreskriven underrättelse på förhand godkändaav
avsändare och mottagare. Utvecklingen förenkladeav
förfaranden inom och vidareutom görEG det naturligt
att kontrollverksamheten förskjuts mot efterkontroll.

lämnar ocksåTDS ett omfattande stöd sådanför kon-en
troll. Till saken hör dock att tullen alltid kommer att

möjlighetha i dag att utföra fysisksamma kontrollsom
varuflödet.14av

Frågorna spärrfunktioner skulle naturligtvisom vara
enklast att hantera all utlämning gods prövadesom av

tullen användningmedav spärrsystem.TDS:s Därmedav
uppkommer inga särskilda sekretessfrågor med avseende
på tullupplagen administrationenoch spärruppgifterav
förenklas. utgångspunktEn vårtför arbete är emellertid
TDU:s och statsmakternas ställningstagande att tullupp-
lagen behållaskall utlämningsrätten. inteharTDS

såkonstruerats någonatt godsregistrering iskall ske
tullregistret före utlämningen ärDet motav en vara.
denna bakgrund vi övergår till att behandlasom nu
frågan rutiner för spärrar.om

14Jfr. betänkandeTDU:s SOU Datorisering1989:40, avtullrutinerna Slutrapport, 102 ff.s.-
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förstfå lämna utskallFrågan tullupplagen varorom
tvåutifrån dediskuterasspärrar kankörning motefter

utgángspunkterna.alternativaföljande

utlämning,uppgifter, förealternativ är att enEtt1.
spärrkon-till förfrån TDStullupplagetöver enförs

registre-då upplagenförutsättning attärdär.troll En
i hemtag-krävsuppgiftersamtligaantingen ensomrar

grundläggandenågraåtminstoneeller upp-ningsanmälan
gifter.

spärraruppgifteralternativet är attandra omDet2.
eller frånelektronisk TDSformmanuelltöverförs

tullupplagen.till 1

deförutsättningen attutifrånkonstrueratsharTDS
5anmälan tillförslagenseiuppgifter steg len -

TuFenligt och §§förfaranden 6 6 somförenklade a
behöverintetill tullenfrån tullupplagöverförasskall

i samband medtidskritiska momentenin under desändas
%till 5atthänsynMedutlämningen avcavara.av en

medvid tulluppLagenligt lämnas utimportgodset, TDU,
mottagnings-överföring viautlämningsrätt, skulle en
medförapå dessutomfunktionen avvaktanoch ensvar
tidskritiskaipå detbelastning ochytterligare TDS,

krävaskulletransaktioner Dettamånga sker.dåskeden
tillgångdatorstöd ochiinvesteringar kraftfullare

intetelekommunikationförytterligare omtill resurser
från tullupplagutlämningvidväntetiderlångarisk för

föralltså konstrueratsinteuppstå. harskall TDS
rutiner.sådana

klaraför attändraskonstruktionen skulle enTDSOm av
spärrkontrollervilkafrågabelastning nästaärsådan

anmälan.aktualiseras vid steg 1skulle kunna en -som
vidpå uppgiftslämnandetgenomgång kraven enEn av
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hemtagningsanmälan enligt eller6 vilka6 och§ TuFa
uppgifter registrerasskall i vid sådanTDSsom en
anmälan visar uppgifteratt de i praktisktettsom
förfarande kan antas fungera entydiga begrepp försom

spärr är begränsade. entydiga sökbegreppen som kan
importörensendast personorganisationsnummer, godsets

avsändningsland, för införselregleradekod ochvaror
kombinationer uppgifterdessa användas. lämnasDetav
inte uppgift statistiska Varubeskriv-om varans nummer.
ningen inte sådanheller form att den enkeltges kan
utgöra underlag för spärr. finns nämligenDet ingenen
funktion i för fritextsökning.TDS k. möjlighetEns.
skulle dock att t. kräva uppgift ävenvara ex. om
transportmedlets identitet i anmälan till för-etten
enklat förfarande. Därmed möjlighet att användages
även denna uppgift för spärr.en

tekniskaTDS:s tillåteruppbyggnad ett stort antal
sökbegrepp för spärrar. För omfattande spärrkontrollen
i vid tidskritiskaTDS de innanmomenten lämnasen vara

frånut tullupplag skulle det dock behövas vilket-
stridaskulle strävandena imot övrigt på området ett-

utvidgat uppgiftslämnande från tullskyldige,den ADB-
registrering samtliga uppgifterdessa och överfö-av en
ring uppgifterna tillav TDS. Dessutom skulle upplags-
havaren behöva avvakta besked kanalfördelning innanom

utlämning fick Vidske. behandlingen fråganen av om
ett utvecklat spärrsystem måste vidaredet betonas att

inte fårTDS användas för spaningsändamál jfr skatte-
utskottets betänkande 198990:SkU19.

sådan begränsadEn dataregistrering uppgifter vidav en
steg anmälan1 föreslås alltså inteTDUsom av- ger

någonunderlag för avancerad spärrkontroll.mer En
exekvering i alternativTDS framstår inte1 heller
tekniskt det alternativetenda för spärrfunktion.som en
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stället bör överföringI övervägas spärrupp-om en av
gifter i någon tillform tullupplagen är genomförbar
alternativ Vi går till diskutera2. över att dennu
frågan förstoch tar sekretessaspekten.upp

Uppgifterna för spärrar visst personorganisations--
avsändningsland införsel-ocheller kod förnummer,

reglerade inom sådanfaller för verksamhetvaror ramen-
avseende tullkontroll är sekretessbelagd enligt 9som
kap. Enligtsekretesslagen. bestämmelsen2 § den gäller
ett k. skaderekvisit.omvänt Det betyder detatts.
råder presumtion för låtsekretess, detatten vara
finns uppgifterdel är harmlösa och därför inteen som
omfattas sekretess till för enskildesskydd denav
ekonomiska personliga förhållanden.eller

Enligt kap.1 sekretesslagen inte5 § utgör sekretess
hinder uppgiftmot att lämnas ut, ärdet nödvän-en om
digt för att den utlämnande myndigheten skall kunna
fullgöra sina skyldigheter. Tullverket enligthar tull-
lagen det övergripande föransvaret kontrollverksamheten

tilläven den del verksamheten har tilldelegerats
tullupplagshavare. myndighetsutövningDenna delegerade
är ireglerad lag författning.och dennanoga Avannan
reglering följer enligt vår mening att det är nöd-en
vändig förutsättning för den avsedda verksamheten att
tullverket vissakan lämna uppgifter omfattassom av
sekretess till upplagen. Därmed upplagshavareges som

utlämningsrätthar inom för tillden honomramen-
delegerade myndighetsutövningen möjlighet att uppmärk--

påtullen förekomsten sändningsamma ärav en som
spärrad. Härvid är det väsentlig betydelse inne-attav
havare tullupplag och deras anställdaav har tystnads-
plikt enligt 53 § TL.

Bestämmelser sekretess alltsåbör inte hindraom anses
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spärrfunktion vidanvändning upplagen.av enen

hemtagningsanmälansåutformning systemet attEn av
tillalltid kanalfördelas där,överföras ochskall TDS

återtagiti praktiken därmedatt tullverketkan somses
Vid överföringutlämningsrätten. begränsatetten av

från såsom idagspärruppgifter tullen redanantal -
tullregioner uppgifteni vissa bör utföraatt densker -

på iankommer tullen samband medkontroll annars ensom
alltjämt inomhemtagning ske för upplags-anses ramen

enligt Alternativet fordraruppdraghavarens 54 § TL.
lagändring.ingendärmed

frågatill administrativdel kon-är hurDet stor en
trollrutinerna bör utformade. Med det datorstödvara

inom näringslivet förut-tullen och kanbyggsnu uppsom
rationellasättningar successivtför och uppbyggdages

användning spärruppgifter. Sådanarutiner för funk-av
viktiga vid tillstándsprövningenbörtioner somses av

utlämningsrätt.skall kunnaett tullupplag gesom

frånvissa emellertidtullenfall kan kontrollsynpunktI
känsligtalltför uppgiftbedöma det lämnaatt utsom en

till Vispärr tullupplag.ett det dockser somom en
naturligt inomtullens befogenheter föratt verk-ramen

sådan vidrätt behovsamheten att rest-enrymmer vara
uppgiftsutlämnandet.riktiv med

Vilka närmare påmetoder tullen bör använda för attsom
effektivt sätt utföra nödvändigett kontroll under

delvis förutsättningar viktig uppgiftär för GTSnya en
ocksågörs inomatt utreda. Detta för dennu ramen

kontrollstrateginheltäckande översyn harGTSav som
inlett. ställningstaganden vi gjort vidbörDe beaktas

översynen.den
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registerfrågorinågra påpekandenSlutligen härgörs
området.påframtid blii aktuellakanär eller ensom

bådemiljöi därspärrfunktion utvecklasom enen
datoriserats,rutiner skulletullupplagenstullens och

direktuppgifterelektroniskt föra överfrågan attom
aktualiseras.också Därmed skulleregister kunnamellan

områdetillämpningsfrågor på uppkommadatalagensvissa
till tullre-enligt 198990:40förslagetse 7 § prop.

data-första stycket ochgisterlag 8 6 §samt 6 § a
lagen.

fårframgår inteändamåltullregistrets att detAv
vidare intespaning. torde iför Detanvändas vara sanno-

finnerkontrollstrategisinvid översynlikt att GTS av 1
personuppgifterföreslåframtiden attförskäl att ur

3lämnas Vifå till tullupplag.tullregistret skulle ut
inriktning. allt kommasådan trotsSkulle detstöder en

tullregistretpersonuppgifteri fråga lämnaatt ut ur
sambearbetning med ettförtill upplag k.ett person-s.

enligtemellertid andraregister det §där, skulle 2
datainspektio-tillståndkrävasdatalagenstycket 4 av

uppgifterna utläm-registreringen ellerinte avnen, om
datain-författning,stödmeddessa skernandet avav

medgivande.registreradesspektionens beslut eller den

iuppgifter tullensvidarehär betonas attbörDet
ochspaningsregister enligt 198990:40SPADI, prop.

fåinte skalltullregisterlag198990:skU19 m. m.,om
bedömningvårenligttullregistret.in i kanDetföras

i fram-frågai tullupplagshavareattinte heller komma
stödssådan spaningsverksamhetbedrivatiden skulle som

spaningregister SPADI.förtullensav

vi sambearbet-fullständighetens villskullFör om en-
området förpersonuppgifter, SPADI,utanförning av
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trots allt skulle aktualiseras nämna inget sär-att-
skilt tillstånd för samkörning med ett mottagandeen
personregister krävs uppgifterna lämnas med stödutom

författning, i överensstämmelse medav ett beslut av
datainspektionen eller registreradesmed den samtycke
KringWahlqvist, Datalagen med kommentarer, 76. Is.

sådantett sammanhang blir båda registrensde ändamåls-
beskrivningar givetvis central Ändamåls-betydelse.av
beskrivningen för ett tullupplags register måste härvid
innefatta rätt registreraatt uppgifterna.en

Löpande inlämning tulldeklarationerav

vi föreslår lagteknisk lösning beträffandeen TDU:s
förslag att tulldeklaration för anmälsen vara somtill ett förenklat förfarande vid förtullning skall

in frånsenast dagar14ges dagen för anmälan.

För närvarande löper i genomsnitt fråndagar55 en
anmälan till hemtagning till dess tull,av en vara annan
skatt och avgifter skall betalas. En hemtagare har
tullkredit debiterasoch enligt särskild tullräkning.

sådan räkningEn enligtskall tredje26 § stycket TL
inombetalas från15 dagar dåden dag den utfärdades.

Någon förändring fristdenna intehar föreslagitsav av
TDU.

Kredittiden emellertid enligt förslagavses TDU:s att
förkortas med dagar10 att handläggningstiden hosgenom
tullverket från det deklarationsfristenatt löper ut-
till dess tullräkning utfärdas förkortas från dagar26-
till 16 dagar. ärendet inteKan slutbehandlas inom denna
tid får preliminär debitering sådanske. rationalise-En
ring tullens verksamhet kräver inte någonav författ-
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ningsändring förordning.i lag eller

Enligt genomsnittliga fristen förförslag bör denTDU:s
tulldeklarationin för hemtagnahemtagare atten ge

inte Enligtförkortas. andra stycketheller 10 §varor
tagit stödskall medTL den hand vara avsom om en

hemtagningstillstånd till förtullninganmäla varannu
in tulldeklaration itorsdagen andrasenastge

då tillanmäldeskalenderveckan denefter vecka varan
Nhemtagning.

Cirka tulldeklarationerna hentagna75 procent avserav
periodiska inlämningen sigför med att huvud-Denvaror. |

deklarationerna in tilldelen tullmyndighetenkommerav n
Ipå Arbetsbelastningen föronsdag eller torsdag.en en

tulltjänstemännen blir ojämn. riskendärför ökarDetta
för i handläggningen sig tillfel för med merarbeteoch
följd sådana irritation. Rutiner-fel samt stress ochav

för handläggningen visserligenförenklas när TDSna
införs fördjupad granskning krävaskommer attmen en
beträffande tulldeklarationer enligt vissade TDSsom
urvalskriterier till Tulltjänstemánnenför röd kanal. ,

registrera i övrigtskall dessutom och handlägga de
deklarationer pålämnas pappersdokument.som

jämn deklarationerström ärEn betydelsefull ävenav ur
ADB-teknisk inte ekonomiskt dimen-ärsynpunkt. Det att
sionera kapaciteten datakommunikationen,för mottag-

centralaningsfunktionen tullensoch och lokala datorer
sådanaför toppbelastningar periodisk inlämningsom en

skulle föra sig. troligtmed är också kvittenserDet att
och frånandra meddelanden till näringsidkaretullen en
skulle komma toppbelastning.att försenas under Enen
störning i sådan periodsystemet under föraskulleen

sigmed allvarligare konsekvenser för behörigaarbetets
gäng hos näringslivettullen och för än vidett avbrott
i
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belastning.normal

vidareprocedurskrivelsen harden TDU17 1989I mars
avsnittanfört 3.3:

ordningen innebär deklarationenattnuvarandeDen
lämnas mellan och dagen efter detskall 17:e11:e

till hemtagning gjordes.anmälanatt Den genom-
såledessnittliga tidsfristen är Löpandedagar.14

enligt min mening såinlämning bör utformas att
tulldeklarationer sändningar tidigareför som
tagits till páhand lämnas tullverket blankettom

elektroniski form bestämteller senast ett antal
till införselanmälankalenderdagar efter det att

handelsstatistikengjorts. För att skall kunna
inom tidönskvärd deklarationenframställas bör

inom genomsnitt blir tidlämnas dagar.14 denI
disponeras för handläggning således lika långsom

vid vid periodisklöpande inlämning. Reglernasom
bör för ärenden idesamma anmäls elektro-vara som

pánisk form blankett.resp.

Enligt sådan ordningbör även föra sigTDU med atten
näringsidkarna får jämnare arbetsbelastning och kanen
dimensionera sina datorer ekonomiskt. Visserligenmer
måste näringsidkarna vid löpande inlämning dagligen

någonuppmärksamma tulldeklaration skall lämnas. Förom
näringsidkare använderde datorer torde det emeller-som

tid möjligt skapa ADB-teknisktatt stöd sådanaförvara
rutiner. näringsidkarekommerInom TDS dessutom atten

lämna tulldeklaration ikunna förväg utan att dettaen
sig debiteringenför med tidigare.att Sistasker dagen

i fristen inlämningför deklaration nämligenskallav en
i vilkenavgörande för tullräkning pålagorna tasvara

upp.
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behandlingensamband med procedurskrivelsenI harav
vissaföreträdare för organisationer inom näringslivet

inlämninganmält löpandeatt tulldeklarationeren av
inom dagar hemtagningefter innebära14 skulle stora
svårigheter importerandeför företag. sveriges Industri-

Sverigesförbund, Speditörsförbund Grossistförbundetoch
därefter i skrivelsehar till regerin-SVENSK HANDEL en

áberopandeden oktober svårigheter2 under1989,gen av
i % fåhinnaatt fallen10 20 fram korrektaav upp--

gifter inom 14-dagarsfrist, anhållit att denen om
fristenföreslagna tillsträcks ut dagar. har21 GTS

sig över skrivelsenyttrat och förbunden i skri-har en
framfört ytterligarevelse skriftväxlingensynpunkter. I

framförts skäl förhar och förlängningemot TDU:sen av
frist. Ärendetföreslagna ibereds finansdepartementet.

sammanhangetVi vår uppgift iatt iär förstaattanser
föreslå lagtekniska lösningarhand på frågorde TDUsom

aktualiserat. utgångspunkthar iMed regleringden som
vi föreslagit förenklade enligtförfaranden 8 §av

föreslår viförsta stycket lagteknisk lös-2 TL som en
ning beträffande inlämninglöpande att bestämmelsenen
i andra förs tillstycket över10 § TL andra styc-12 §

såändrasket och att den formenTL regelges av en
tulldeklarationför när lämnas inomskall för-etten

förtullningsförfarande.enklat enlighetI med TDU:s
fristen tillförslag här sådandagar. Att14anges en

bestämmelse normalt arbetsdagar för upprätta10 attger
in deklarationernasända framgår följande figur.och av
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Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

söndag

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

söndag

Måndag

då tulldeklarationdag lämnasden senast skallOm en
påinfaller söndag, lördag,allmän helgdag,en annan

nyårsafton, fårmidsommarafton, julafton eller deklara-
tionen enligt beräkninglagen 1930:1732 S om av
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iHelgdagartid nästa vardag.lämnaslagstadgad som
emellertid14-dagarsfristen räknasövrigt infaller under

till högerlängstvid fristberäkningen. exempletmed Av
vidtillgängliga arbetsdagarframgår att antalet en

minska.julen 1990 kanexempletstorhelg avser

fristenvi påvillFrån lagteknisk peka attsynpunkt
utformning,alternativ t. 10skulle kunna ex.ges en

undvikaförbl. attarbetsdagar eller vardagar,12 a.
arbetsanhopning i storhelger. Ett exempelsamband meden

visstfristberäkning utifrånpå antal vardagaretten
i jordabalken.kap.12 44 §ges

närings-bör nämnasanslutning till anförda attdetI nu
i utredningenlivsorganisationernas förordatföreträdare

fristlösning på beräknad efterbygger 14enen som
redovisade lösningeni stället för härarbetsdagar den

näringslivetspå förförslag. Skälenbygger TDU:ssom
följande.förslag är

motiverasdagarsfristenhar anfört att attTDU 14 av-
handelsstatistik.uppgifterna sinbehöver för Upp-SCB

gifterna emellertid inte uppdateradekommer att vara
dagarsfristen.inom Förstfullt företagenut hos 14 -

påalla data enhetsdokumentetefter dagar har17ca
sådanakommit tillhanda. gällerföretagaren främstDet

finansiella upplysningar transportdata haroch som
kvaliteten.statistiskaför kommerbetydelse den SCB

tillräckligtdagarsfristen intedärför hamed att14 -
snabbstatistikuppgifter fåförmed att kunna fram en

obetydligatvingas till inte uppskatt-utan kommer att
ningar. idag flera storföretagDessutom har redan en

maximalatidsfristlängre än är dende dagar17 som nu
Tillämpningenfristen uppgifter.för lämna dennaatt av

tidtidsfrist ävenlängre fortsätta efteravses en en
övergång till datorisering. längreskälet är denatt
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tidsfristen tillär knuten kortare kreditperiod.en
betyder iDetta fåratt allaSCB fall ett bortfall bland

de företag har de flesta deklarationerna ochsom som
väger i handelsstatistiken.mest övergång frånEn 14

tilldagar således14 arbetsdagar enligt näringsli-ger
ståndpunktvets avsevärt kvalitethögre för den k.en s.

snabbstatistiken. Någon nämnvärd försening för att
publicera uppstården inte heller. enligtär nä-Det
ringslivets representanter överdrivet påståatt att en
försening på innebärett dagar finansdepartemen-attpar

intressentertet och andra inte får konjunkturunderlag
i tid. Tvärtom är bättredet snabbstati-med korrekten
stik ett dagar än felaktig sådan med behovpar senare en

justeringar flera dagarav senare.

särskild fråga iEn detta är vilketsammanhang behov av
från fristerundantag finnas.kan Deklarations-som

frister för skatter enligttorde bestämmelserna om
normgivningsmaktens fördelning i intekap.8 RF vara
delegeringsbara. De generella föreskrifterna i sådanen
fråga måste därför regleras iuttömmande lag. Genom
förvaltningsbeslut kan emellertid fristen förlängas för
berörda deklarationsskyldiga.

förslaget tillI bestämmelse fristen vihar utanen om
ändring i förtsak över regeln särskildaatt GTS,om om

påkallarskäl fårdet, medge den tullskyldige längreen
frist för inatt tulldeklaration. bestämmelsenDenge

ihar kommenterats propositionen tullagstiftningom
prop. 198687:166 68 f.. Bl. anfördes detatts. a.

motiveratkunde att medge förlängd frist ivara samband
lánghelger.med k. åberopandeMed denna bestäm-s. av

melse har ocksåGTS beslutat viss förlängningom av
fristen jul-samband med nyårshelgerna.och Vidare1
har tillståndGTS samband med till vissa företag1 att
lämna tulldeklaration på ADB-medium medgivit längreen
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deklarationsfrist samtidigt beslutat i motsvaran-men en
månde fristkortare för att betala tullräkning. I

samband härmed ocksåkan nämnas att regelmässigtGTS
inför varje utfärdar rådallmänna befrielsesommar om
från förseningsavgift för det fall att hemtagareen
lämnar tulldeklaration för påsent grund semester-av
stängning.

Vi vill knyta till iuttalandetan 198687:166prop. om
behovet förlängd frist vid långhelger. Viav en menar
att ett motsvarande behov förlängaatt deklarationsfris-
ten kan föreligga i samband med den industrise-k.s.
mestern. lösningEn skulle kunna i till-attvara man
stånden tillämpaatt förenklade förfaranden, läng-för

ihelger och samband industrisemestern,med medger en
förlängning till den näringslivet förordade fristenav

arbetsdagar.14om

För närvarande utfärdas tullräkningarna veckovis. TDU
förklarathar att övergång till löpande fakturering,en

dag för dag, skulle kunna vissa fördelar för statenge
att tullen bör överväga övergång tillmen dagligen

fakturering först efter att automatiserade betalnings-
former har utvecklats. dennaI del framläggs därför nu
inte något förslag.

tullfrihetsgrånsEn begränsat-
uppgiftslåmnande vid mindre vården

Vi föreslår begränsning uppgiftslämnandeten föravsändningar med ett varuvärde understiger 10 000som
kr. och allmän tullfrihetsgräns påen kr.100
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Begränsat uppgiftslämnande

exportsändningarsådana import-totala värdet ochDet av
lågtärunder kr. cahar ett varuvärde 1,510 000som

import- exportvärdet, medanochdet totalaprocent av
sådana sändningar är högt procent detantalet ca 45 av

blirsändningar. Uppgiftslämnandettotala antalet
vid sådan snedfördelning antal ochdyrbart mellanen

föreslårbådevärde, tullen.för företagen och TDU
sändnin-begränsning uppgiftslämnandet fördärför en av

kr.15 Någotunderstigermed varuvärdeett 10 000gar som
begränsningfrån sådan uppgiftslämnandetundantag en av

inte sändningarföreslagits anmälshar beträffande som
till förenklad förtullning. Tullens kontrollverksamhet
försvåras visserligen uppgiftslämnandet begränsasom

enligt bör kompenseras med deldetta kunnaTDU enmen
registre-frigörsde tullensattav resurser genomsom

tillringsarbete minskas. hänsyn begränsadeMed det
i relation tillvaruvärde varuvärdetdet totala som--

hinderbegränsning uppgiftslämnandet rör, bör moten av
förenkling föreligga statistiskainte helleren anses av

skäl, anför TDU.

författningsreglering i enlighet förslagmedEn TDU:s
så iregeringenbör kunna andra styc-utformas att §14

subdelegationbemyndigas tillrättket att medTL --
enligtföreskriva uppgifter förstabestämmelsensatt som

tulldeklaration intei krävsskall lämnasstycke omen
sådantvarusändningens understigervärde kr. Ett10 000

tilläven anmäls förenkladundantag omfattar varor som
förtullning. i RättenBeloppsgränsen bör lag.anges
till subdelegation följer i nuvarande lydelse.115 §av

sådantbemyndigande föreskrivaför undan-Ett attGTS om

15Se Datoriseringnärmare betänkande 1989:40TDU:s SOU
tullrutinerna Slutrapport, ff., och f.s.97 147 223av -

postprocedurskrivelsen.
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skyldighetenfrån atti Undantagbör TuF.10 §tag ges
här aktuelladebeträffandeuppgifter,lämna andra

i första stycketnämns 14 §varusändningarna, än de som
stöd och TuF.23 §§föreskrivas med 10GTSkan avTL av

tullfrihetsgrägsVärdemässig

inte utskatt tastull ochEnligt skall108 § TL annan
när deninkommer med ost,varuförsändelse,för somen

föreskriven för försändelsenärskatttull och somannan
gäller dockuppgår till Dettainte kr.50sammanlagt

tobaks-innehåller elleralkohol-inte försändelsenom
finns inte förbestämmelseNågon motsvarandevaror.

förekommer dockpraktikentransportsätt.andra I -
tullfrihetsgränshögreenligt attvad enuppgessom -

postprocedurskrivelsen denharEnligt GTS 4tillämpas.
inte förskall tas uttullbeslutat attdecember 1987

över posttull-med postvaruförsändelse ankommersom
övriga avgifterochavdelningen i när tullGöteborg sam-

författningsstödNågot förunderstiger kr.manlagt 100
funnits.inte hadetta beslut synes

både mångaförnivå avgörande hurTullfrihetsgränsens är
förenklingen för hurochförsändelser omfattassom av

Vidstatistisktblir underlag.bortfalletstort enav
vissvärdetullfrihetsgräns på medkankr.50 varans

förenkling15 tullfrihetuppgå till förhögst kr. att213
påtullfrihetsgräns medförföreligga. kr.100skall En

värdetförsändelser dubbla undantas.medatt

postförsändelserpraxis liknande för har utveck-denEn
videxpressfraktgods Arlanda flygplats.beträffandelats

tillämpastullfrihetsgräns på där. Det motsva-USD 50En

16I vidutgår inte än mervärdesskattskattregel annan
införsel.
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tullfrihetsgränspå kr. ochvaruvärde 315ett encarar
på kr.75ca

påförhållandena bestämmelsernavisar attEnligt TDU
itillräckligt verk-förankradeområde inte ärdetta

postprocedurskrivelsenvidare ianförligheten. TDU
avsnitt 2.3:

åtlagligt stöd nuvarandesyfte att... I ge
tullfrihetsgränsenpraxis för attoch anpassa

föreslår jagprisutvecklingen atttill sedan 1980
föreskrivenavgift ärskatt ochtull, somannan

sammantagetförsändelsennär förinte dessauttas
uppgår till betyder attinte kr. Det100 varu-

höjs till kr.försändelsenvärdet för 426 om
får dåutgår. Självfalletinförselmomsendast

innehålla tobaks-inte alkohol- ellerförsändelsen
i fråga där tullÄven försändelseromvaror.

självfalletinte kontrollskalltas utm.m.
Vidarein.får skallförasgöras att ev.varanav

licenser tillstånd göras.avbokning ochmot

aktualiseratshöjning tullfrihetsgränsenNär aven
höjningpå kansärskilttidigare atthar pekats en

distribuerafrånintressant utlandetdet attgöra
görasinom kansvenska bokklubbar. Dettaböcker

framföri Sverige kansketrycksför böcker mensom
i fråga utomlands.böcker trycksdeallt om som

också utländskamöjligheter finnas förVissa kan
tullfrihets-utnyttja höjdpostorderföretag att en

föreslårhöjning jaggräns. och med att denI
praxiskodifieringinnebär nuvarandefrämst en av
någonsiganledning förväntafinns intedock att

inverkan på inhemskapåtaglig företags konkurrens-
anledning för-finnssituation. atthellerInte

ytterligarenågot väsentligt bortfallsigvänta
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tull, skatt avgift.ochav annan

Något mätbart ibortfall underlaget för handels-
statistiken intetorde heller näruppkomma den
lagfästa tullfrihetsgränsen till denanpassas
praxis tillämpas.redansom

vidareanför iTDU postprocedurskrivelsen att pröv-en
tullfrihetsgräns17,ning bör ske allmän inteom en som

är beroende transportsätt, införas.bör betänkandetav I
SOU Datorisering1989:40 tullrutinerna Slutrap-av -

föreslårport, TDU att allmän tullfrihetsgräns påen
införs.18kr.100

átergivnaDe visarexemplen enligt vår bedömning att
finnsdet ett behov allmän tullfrihetsgräns.av en

Tillämpad vårpraxis bör enligt mening lagstöd. Viges
föreslår därför att ändras så108 § TL att bestämmelsen

tillämpliggörs påäven varuförsändelser inte inkom-som
med post och att tullfrihetsgränsen tillsättsmer 100

kr.

2.7 Transportsättsanpassning

För försändelser befordras järnvägmed och flygsom
postförsändelsersamt bör författningsreglerin-som

med anledning införandet igen huvudsakTDSav av
kunna ske föreskriftergenom GTS.av

17Sådana gränser skiftande höjd tillämpas iav Danmark,
Finland och Norge.
18Se 99 och 147.s. s.
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Allmänt

medbefordrasexportgodsimport- ochvolymerstora
i formpostförsändelserjärnväg och flyg samt avsom

förutsättnin-studierutförtharoch paket. TDUbrev av
vissaföreslagittransportsätt ochför dessagarna

procedurerna.19förändringar av

frånavvikelse TL,regeringen, medfårEnligt 110 § TL
tillanmälasskallföreskrifter hurmeddela varorom

till tull-införsnärtullklarering i vissa fall, varor
luftfartyg.medellerområdet på järnväg, med post

atträttendelegerafår enligtRegeringen TL115 §
itill TuFföreskrifter och 75 §sådana GTSmeddela

subdelegation. Rörandesådanbestämmelsefinns omen
tull-särskilda bestämmelserfinnspostförsändelser om

TL. Entullfrihet och 108 §§skyldighet 80och om
område dennapå kan motförfattningsreglering detta

föreskrifter GTS.i skebakgrund huvudsak avgenom

ipå gods-snabbhethöga kravkännetecknasFlygfrakt av
dennaMotflygtransporten.hanteringen före och efter

importklareringföreslagit attbakgrund har avTDU
påbörjas detfå efterredanbör kunnaflygförsändelser

tillpå svenskvägärstartat ochflygplanetatt en
bedömningvårEnligtförklarering.bestämmelseort, k.s.

iförfattningsändringar lagingaförslagkräver detta
utförs är dettullklareringenförordning. Näreller

långtsåfortskriditärendehandläggningenväsentligt att
landatkvarstår när harpraktiken planetidetatt som

formellaoch dettullkontrolleventuellärendast en
beslutsfattandet.

19TDU:s Datorisering tull-1989:40betänkande SOU av
procedur-ff.ff.,rutinerna Slutrapport, 46 205s.- postprocedurskrivelsen.skrivelsen ff.och 221s.
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När järnvägtillkommer landet med statensvaror svarar
järnvägar vård redovisningförSJ och godset. SJav

därvid ihar princip ställning ett tullupplagsamma som
utlämningsrätt.med anfört ihar attTDU SJ utom-

undantagsfall uppgifternabör lämna elektroniskt till-
tullen ioch detta föreskrivasatt kan behöva lag. En
föreskrift sådan skyldighet för myndighetom en en

intekräver emellertid istöd lag.

har föreslagit vidTDU att exportanmälan elek-en -
troniskt uppgiftslämnande skall kunna lämnas försedd-

tullid antingenmed exportören eller SJ, medanav en
inteexportör överför uppgifter elektroniskt måstesom

lämna uppgifterna till överförSJ, sedan dem elek-som
troniskt till Tullid därmedTDS. kommer automatisktatt

tillknytas fraktsedelsnummer exportörOmm. m. en gavs
möjlighet lämna uppgifterna tillatt påtullen papper
skulle enligt tullidoklarheterTDU kunna uppkomma.om

vid import bör SJ, kunna anmäla tillsom nu, varor
hemtagning för hemtagare, utföra tullens kontrollen
och besluta fåratt lämnas inte finnsut detvarorna om
något hinder utlämning.mot såsomskall,SJ tullupp-en
lagen, överföra uppgifterna elektroniskt till tullen
inom viss tid. inteOm omfattas utläm-SJ:sen vara av
ningsrått ikan SJ egenskap ombud upprätta över-ochav
föra anmälan till elektroniskt fåTDS och besked om
resultatet. Importören eller dennes ombud kan dessutom
själv till tullen sändningenanmäla till direktför-- -
tullning tilleller hemtagning. Tullens beslut ut-om
lämning dålämnas importören ellerm. ombudetm. av
till TDSkan även inhämtaSJ. SJ viabesked genom en

k. statusförfrågan.s.

frågaI postförsändelser ihar TDU postprocedurskri-om
velsen föreslagit att officialtulltaxering,nuvarande
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ersättasskallpostförsändelserkommersiellabeträffande
gällerhuvudregeldeklarationsförfarande. sommed ett

kommersiella försän-deklarationsplikt förredan ennu
i visstillämpadesordningjfr. TuF. Denna9 §delser

årenmellansådana postförsändelserutsträckning för
offi-återinförde dock heltGTSDärefteroch 1980.1974

måste förändraskap.cialtulltaxering. Endast T012
kommersiellaofficialtulltaxeringenslopaatt avnu

försändelser.

uppgiftslämnandeföreslagit begränsatettvidareharTDU
understigervaruvärdemed ettvid försändelser som

Våratullfrihetsgráns.värdemässigochkr00010 en
avsnittframgår 2.6.i deldennaförslag av

uppgiftslämnandeelektronisktfrågorgällerNär det om
förutlämning postenuppkommertillrättoch av varor

vissaVidare uppkommerfrågor för SJ.motsvarande som
statistikuppgiftslämnandet förfrågor kringpraktiska

frågaarbetsfördelningen tullen.gentemot Enoch annan
hemtagningvidutlämningsrättbörgäller posten gesom

tullupplagen.och Dessapå sätt SJmotsvarande som
författningsreglering inågonintefrågor dockkräver

ställningVissa frågorförordning. postensellerlag om
emellertidkräverpostförsändelseröppnarätten attsamt

överväganden.närmare-

funktionerSärskilt postensom

postförsändelserrutinerna beträffandepraktiskaDe
bedömsomedelbartoch paketinleds med att brev som

från tullklarering post-sorteras utundantaskunna av
tulltjänstemän Detta arbete,kap. T0.12 §2eller

fortsättningsvis helt ut-pangningen,k.den avsess.
Därvid även försändel-sorterar utföras posten. manav
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värde inte överstiger tullfrihetsgränsen.ser vars TDU
föreslår att postverket dessutom skall dela deupp
försändelser skall på átullklareras sidansom ena
privata försändelser áoch sidanandra kommersiella
försändelser. Privatförsändelserna därefter attavses

påhanteras i huvudsak sätt i dag. Postensamma som
anmäler tilldem förtullning och officialtull-tullen

försändelsernataxerar ledningmed faktura och andraav
handlingar följer med försändelse från avsändarensom en
eller lämnas direkt den tullskyldige 12 kap.som av 2
och 5 §§ TO.

Beträffande de kommersiella försändelserna har TDU
föreslagit officialtulltaxeringenatt skall ersättas av

deklarationsförfarande.ett Posten importörenavses om-
inte meddelat annat upprätta tulldeklaration och sända-

tillin uppgifterna elektroniskt ÄrTDS. försändelsen
tilladresserad hemtagare upprättar enligtpostenen

förslaget i stället hemtagningsanmälan och anmäler varan
till hemtagning för adressatens räkning 12 kap. 4 §
TO.

vidarePosten imedverka tullensavses kontrollverksam-
het 73 och§ TL 75 TuF.§ Posten alltså på mot-ges -

sättsvarande tullupplagen flera funktionersom som-
delvis igrundas motstáende intressen.

Frågan är vilken rättslig grund börnu försom ges
funktionpostens att upprätta tulldeklarationer. Enligt

förslagTDU:s bör posten impor-ett ombud förses som
tören när posten lämnar uppgifter rörande försändelseen
till och begär klarering.TDS projektgruppTDU:s TDU

förklarat,Post har att särskilt viktig fråga är atten
automatisktpostverket blir ombud för försändelseslaget

Enligt projektgruppenpost. bör lagstiftningsvä-posten
generell rätt att fungera integen ges en ombudsom om
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importören meddelat Önskemål. Projekt-posten andra
föreslagithar sistaett inytt stycke 13gruppen § TL

följande lydelseav

frågaI inkommer till tullomrádet iom varor som
postförsändelser inträder Pcstverket ombudsom som avses
i inteandra stycket, överenskommelse träffatsom annan

importörenmellan innan inkommitoch Postverket varan
till tullomrádet.

Nuvarande reglering i tullordningen hur post- ochav
järnvägsförsändelser anmäls till tullklarering påminner

den ställning tullupplagshavare närhar hanom som en
samtidigt uppträder ombud för importör och harsom en
utlämningsrátt enligt förhållande54 Tullupplagens§ TL.
till pátullen tullmyndighetensgrundas tillstándsbeslut
för varje upplag, medan upplagshavarensspeditörens
behörighet upprätta hemtagningsanmälan,att tulldeklara-
tion för importör på i varjegrundas fullmaktm. m. en
enskilt fall. är emellertid inte realistisktDet ett
alternativ såsomatt speditörenposten kontaktgenom- -

varje importörmed inhämtar fullmakt, eller undantagsvis
besked självatt mottagaren önskar anmäla ochom varan
upprätta tulldeklaration.

rättsliga ställning beskrivasPostens antingenkan
utifrån offentligrättsligtett civilrättsligteller ett

somperspektiv. Tullen upprättar noteringarde krävsnu
i officialtulltaxeringensamband med uppgiftenoch att

sådanagöra noteringar skulle kunna myndig-ses som en
hetsfunktion tullen överlämnar tillsom en annan myn-
dighet, synsätt framstårposten. Ett annat härsom-

naturligt iär att sinpostverket ledettsom som-
affärsverksamhet tjänster åt importörenskall utföra

möjligeneller utländskaden exportören i samband med
tullklareringen. affärsverksamhet så långtbörDenna
möjligt förutsättningar privat-förges samma som
rättsliga subjekt. Frågan dåär hur skallposten ges en
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inteimportören meddelatbehörighetautomatisk när
annat.

innehållet ipå över-importvid kommersiell detberor
säljare ägerköpare ochenskommelsen mellan som envem

emellertidEnligt ärin.importvara förs 11 § TLnär den
hemtagningförtullningtill elleranmälerden varansom

är,äganderätten och dettullskyldig oberoende av --
tullskyldige skall tulldek-enligt den13 § TL, som avge

förtullning. Tullför-tilllaration anmälsnär varan
sådanalltså huvudregel utform-fattningarna har ensom
förhållandetcivilråttsligabakomliggandening att det

tullskyldig och därmedinte ärär föravgörande vem som
tulldeklaration. Beträffande postförsän-inskall ge en

föreskrivits äri att adressatendelser har, 80 § TL,
förtullningtillintetullskyldig, anmäls avom varorna

följer attnágonannan. postenkap. och §§ TO4 5Av 12
förtullning påhemtagningtill elleranmäler en vara

vägnar.adressatens

Rättsförhållandet transportör och denmellan posten som
följer konventionerpåkallat avtal,transporten avsom

tillbaka på sådani fallerBegreppet ombud 13 § TLm. m.
i övrigt iavtalsmässig representation regleras 2som

projektetavtalslagen, medan förslaget TDUPostkap. av
företrädarskap.ett legalt Konsekvenserna ettavavser

inte över-företrädarskap är alldeles enkla attlegalt
civilrättsliga förhållandetblicka bakomliggandeoch det

inte föreliggeralltid klarlägga.är enkelt Oftastatt
emellertid inget avtalsförhállande importörenmellan

importsändning. importöroch rörandeposten Denen
bli inte aningskulle ombud för kanske harpostensom en

till påärpostförsändelse adresserad honomattom en
ställningväg. postens och skulle konstruerasOm SJ:s

på vanliga enligtsätt ombud kan13 § TLsamma som
tilldetta t. leda den konsekvensen att huvud-ex.
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aktivt påkallatmannen, utan att ha postens medverkan,
på blir betalningsskyldig förgrund tull-84 § TLav
tillägg pá i tulldeklarationfelgrundas ett ensom som

Även uppgiftupprättat.postverket eller SJ postensom
i myndighetsfunktion måstedenna del den haenses som

myndighetsutövningvisst för sträng-samband med att de
skadeståndsansvarbestämmelserna för allmännadetare om

bli tillämpliga skadestándslagenJskall se kap.3 §2

enligt föreskrifterna ianmälerPosten redan tull-nu,
ordningen, till tullklareringpostförsändelser och

hemtagningsanmälan.upprättar Posten och kommerSJ -
precis vissa myndig-anförtrostullupplagen attsom -
hetsfunktioner tillkommernormalt tullen. Desom avses

hemtagningsanmälan,påt. grundvalex. av en myn-som
digheten själv upprättat, hemtagningbesluta attom
får Samtidigt utgörske. postbefordran verksamhet av
väsentligen privaträttslig karaktär.

vår mening fråganEnligt bör lösaspostens roll kunnaom
utgångspunkt i järnvägsför-med förfarandet beträffande

Enligtsändelser. järnvägskap. anmäler13 4 § TO SJ en
till förtullning blirförsändelse därmed, enligtoch
i tullskyldighuvudregeln för11 § TL, Dettavaran.

förfarande naturlig lösninghar fungerat väl. ärDet en
tillämpa synsättatt beträffande posten. Postensamma

blir därigenom tullskyldig. Detta kan endast antas
begränsade förändringar.medföra Posten betalar redan

praktikeni den tull och fastställsskattnu annan som
vid officialtulltaxering postförsändelser och postenav

i säkerhet sinhar för fordran.varan

sådan författningsreglering åstadkommaskan enkeltEn
i inteatt det 80 TL att postverket§genom anges -

tullskyldigår inkommeradressaten för ivaror som-
postförsändelser. befria frånFör att tullskyl-posten
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dighet vid eftertulltaxeringar ingenbehövsellerom-
ytterligare författningsändring. motivuttalandeettOm

anslutninggörs i till ibestämmelsen menin-andra80 §
sådan tillämpning till stånd.bör kunna kommaTLgen en

Vidare bör liksom inte tullskyldigposten SJ anses- -
vid tillämpningen enligtförenklat förfarandeett 8av

första stycket§ 2 TL.

påsynsättDetta enligt vår meningpostverkets roll är
naturligare än nyordning civilrättslig karaktären av
eller offentligrättsligtett intebetraktelsesätt som

förenligtär helt Regleringenmed affärsverksamhet.en
blir vidare enhetlig komplikationerde kopp-om som en
ling till civilrättsligaden äganderätten medför kan
undvikas.

ändringförslaget till iGenom blir80 emeller-§ TLen
tid frågan tullskyldighet deklarations-och därmedom
skyldigheten pålöst lagnivá. alternativ årEtt annat en
tillämpning enligt vilken regeringen får110 § TL,av

föreskriftermeddela hur tillskall anmälasom varor
tullklarering. Bestämmelsen ävenomfatta deanses

rutinerna.föreslagna ifrågasättasDet kan emellertid
föreskriftsrätt enligt jämförtGTS:s med110 § TL 75om

även skisseradeomfattar§ TuF det förfarandet. Bestäm-
imelsen subdelegation så75 § TuF har utformats attom

får föreskriftermeddelaGTS förtullning ellergm
tullklarering ibegrepp defi-tullagenannan som...,

nieras åtgärder.tullens hänvisning till dessaEnsom
definitioner i Fråga emellertidär2 § TuF. attges om

åtgärderreglera än därförtullen. kanDetav annan
lämpligt förtydligaatt för75 att det klart§ TuFvara

skall att äger föreskriftermeddela närmareGTS ianges
fråga.det ämne ärvarom nu
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Tullens och postens rätt öppnaatt brev och paket

särskild frågaEn är fårtullen och öppnapostenom
grey och paket för tullkontroll eller andra skäl.av
Enligt kap. är varje2 6 § RF medborgare skyddad gente-
mot det allmänna när det gäller undersökning brevav
eller förtrolig försändelse. rättighetDenna kanannan

enligtdock kap.2 begränsas Enligt12 § RF lag.genom
andra istycket lagrum gäller bl. begräns-attsamma a.
ning får göras endast för tillgodose ändamålatt ärsom
godtagbara i demokratisktett samhälle och denatt
aldrig får gå utöver nödvändigtvad är med hänsynsom
till ändamåldet har föranlett Enligtden. 63 §som
första fårstycket tullmyndighet1 TL undersökaen

lådorbl. och andra utrymmen där kan förvarasa. varor
vid införsel till eller frånutförsel tullområdet. En
sådan undersökning får endast ske för att kontrollera

anmälnings-att uppgiftsskyldighetenoch enligt tullagen
enligteller föreskrifter meddelats med stöd densom av

fullgjorts riktigt och fullständigt. Lagrådet se prop.
198687:166 i232 har vidyttrande tillkomstens. av

visserligen inte63 § TL göravelat gällande rimligaatt
kontrollátgärder det slag frågadet här är striderav om

förutsättningarnamot i kap.2 förkla-12 § RF, harmen
frågarat att är kontrollátgärder så långtgåendeom av

art att börde ett klarare lagstöd än tullagenges ger.
När det gäller kontroll brev förtroligaoch andraav
meddelanden förklarade lagrådet, att det borde övervägas
att lagfästa begränsningarde i kontrollbefogenheterna

skyddet brevhemligheten päkallarsom attav men en
sådan, specificerad reglering, knappast kan skemera

närmare utredning.utan Enligt departementschefen anf.
borde94. närmare lagregleringprop. dessas. en av

kontrollbefogenheter övervägas lämpligt sammanhang.1

Vi lagrådetsdelar bedömning sådanoch attanser en
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utredning är Vårtangelägen. uppdrag, föreslåatt de
lagändringar behövs för att skall kunna iTDS tassom
drift, bör emellertid inte sådanfordra under-anses en
sökning. kontrollerDe postförsändelser behövsav som
bör i på sådanavvaktan utredning även i fort-en- -
sättningen kunna äga stödmed 63 § TL.rum av

Enligt andra73 stycket§ är postverket skyldigtTL att
imedverka tullkontrollen befordras medav varor som

Vid sådanpost. medverkan får inte självständigtposten
öppna försändelse för tullkontrollen gäller63 § TL-
inte integritetsskälposten. Av för inteoch att under-
gräva postverkets ställning distributör förtroli-som av

meddelanden bör rätten föratt tullkontrollga öppna
postförsändelser även fortsättningsvis förbehållas
tullen.

Posten kan emellertid behöva öppna varuförsändelse,en
inte för kontroll, utan för att ta fram uppgifterde som
behövs för att upprätta tulldeklaration. harTDUen
föreslagit att posten skall upprätta tulldeklaration
endast beträffande kommersiella varuförsåndelser. Dekla-
rationsplikt skall därmed gälla endast för varor som
införs i handelssyfte eller för yrkesmässig användning.

svårighetEn är emellertid att enkelt tillräckligtoch
rättvisande definiera denna avgränsning så att posten,
vid den masshantering det här frågaär skall kunnaom,
avskilja de försändelser vilkaför inteposten skall
upprätta deklaration. sortering måsteDenna göras med
utgångspunkt från vad framgår försändelsernasom av
utan att de har öppnats. har föreslagitTDU att alla
försändelser, försedda firmanamnmed ett mottagaresom

kommersiella försändelser.ses övrigasom De bör anses
utgöra privatförsändelser officialtulltaxeras.skallsom
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paket är förseddaochfår alltid öppna brev somPosten
anteckning,motsvarandeetikett ellergrönmed k.s.

försändelsenfrån attavsändarenmedgivandeettdvs.
öppnas.2° någotinte medförsettsNär brev,får ett som

åtföljsinte helleröppning ochmedgivande avsomom
innehållamisstänkastulldeklaration, kannågon varaen

med ad-initiativ kontaktpå tullenspostentar --
hansfå försändelsen utanöppnaber attochressaten

på begär attgår posteninte med det,hannärvaro. Om
post-i närvaroförsändelsenöppnaradressaten av en

sådantinte godtar etthelleradressatentjänsteman. Om
till avsän-försändelsen normaltåtersändsförfarande,

inleds.utredning brott Dessaintesåvidadaren, omen
itagitstillämpas närävenbör TDSförrutiner brev

inne-kommersiella brevförsändelserPrivatadrift. och
innehåller, sär-dedokument ochendasthåller normalt

förtroliga meddelan-privatbrev,fråga oftaskilt i om
in-meningvår postenenligt klart attärDetden. av

medgivan-någon rätt att utaninte börtegritetsskäl ges
innehåller i syfte att tagreyöppnade en vara,som

tulldeklaration.uppgifter förfram en

fåi sådant bör öppnadå syfteFrågan är postenom
vanligt-innehålleri form paketFörsändelserpgkgg. av

varuförsän-uppgiftereventuellavis ochendast omvaror
förtroligaemellertid med-inträffar attdelsen. Det

föreslås skallposten endastbifogas. attDetdelanden
kommersiella paketförsändelser.deklaration förupprätta

deklarations-förpaketöppning framposten att tahosEn
aktualiseras fördärmed endast kunnauppgifter skulle

emellertid inte,paketförsändelser.kommersiella Det kan
sådan försän-öppnats, uteslutas attförrän paketet en

innehålleretikett förtro-grön ettsaknardelse som --

2°Fördrag i årvid Londonvårldspostkongressen 1929,
På etiketten formulär 1formulär Cartikel och C 1.10

myndighet.får vederbörandefinns öppnastexten av
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ligt meddelande.

näringslivet är avgörande försändelserFör det att av
distribueras tidssäkert. ipaket Posten garanterar

inom vissvissa närförsändelsefall att mottagarenen
Tullklareringentid. postförsändelser sker prak-av av

påtiska skäl begränsat antal Huvuddelenett orter.
i Göteborg, Malmö.klareras Stockholm, Trelleborg och

vidarebefordrasinte förränFörsändelserna kan de tull-
rätt öppna kommer-klarerats. posten endast attOm ges

medgivitssiella försändelser i närform paket detav
risketikett finnsgrön förmottagaren ellerav genom

försändelse försenas.att en

Enligt Londonkonventionen från k.skall1929 en s.
tulldeklaration utanpåfästas försändelsen ellerpostal

förekommeriinläggas densamma. Det postala tull-att
finns inutideklarationer, förslutnafakturor m. m.

gränsöverskridan-därförförsändelser. Det kan antas att
kommersiellaöppningpostpaketde transport med om av-

etikett medgivandeskulle kräva grönpaket eller ett av
i vissa inte framstålängremottagaren fall skulle-

realistiskt alternativ till riskenett med hänsynsom
förseningar.för

öppnatSedan gammalt har posten brev och paket som
inte tilldelar adressaten obeställ-verket ut k.s.-

försändelser intedetbara redan omslaget fram-om av-
gått avsändaren år. före-Postverket meddelatharvem
skrifter vidförfarandet öppning brev. harBrevenom av

särskildavid tjänstemänendast öppnats enheter av som
sådana uppgifter. Paketöppningenför däremotutsetts har

oproblematisk när det be-setts och paketen harsom -
pá-öppnats páhövts däradresspostkontor eller de-

träffats.
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för-ellerför öppna ett brevRätt posten att annanen
enligt regeringsformenmåstetrolig försändelse numera

övergångsbestämmelserna tillföreskrivas Enligti lag.
författningarregeringsformen fortfa-dock äldregäller

tillkommit i ordninginteäven denrande de som angesom
föreskrifterregeringsformen. än-i postensEfter att

brevöppningensávitt organisationen för hargällerdrats
föreskrifterifrågasätts är grundlagsen-det postensom

till postför-liga obeställbaraoch förslag lagett om
föreliggersändelser 198990:67.prop.

försändel-innebär i obeställbaraFörslaget korthet att
fár vid särskild hos postverket,öppnas enhet omser en

uppgifter avsändareneller omslaget saknarkuvertet om
återställas tillför försändelsen skall kunna denne.att

får inte undersökas närmare änöppnad försändelseEn
tillâterställasbehövs för den skall kunnaattsom

till Bestämmel-avsändaren eller delas ut adressaten.
föreslås tillslutna försändelser, ävenallaserna avse

själva säkertförst öppnandetpaket, eftersom man genom
förtroligtfår innehåller någotförsändelsenveta om

bestämmelserna är sökameddelande. Syftet med att garan-
specialmoti-snabb och säker postbefordran.tera Aven

framgår frånveringen postförsändelseratt utlandetdock
i Sverige inte tilldelas ut adressaten ochkansom som

uppgifter får återsändasbehövliga avsändarensaknar om
till postförvaltningvederbörande utländska utan ytter-
ligare åtgärd.

föregicks promemoriai propositionenFörslaget av en om
behandling obeställbara försändelser,postverkets av

inom kommunikationsdepartementet i majutarbetad 1989.
lagregleringpromemorian rätten förföreslogsI aven

förtroliga försändelseröppna och andraposten att brev
jfr Enligt lagrådsremissenkap. RF. borde emel-62 §
lertid tillslutna försändelseralla omfattas, eftersom
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först själva färöppnandet innehålletvetaman genom om
är förtroligt. propositionen föreslagitsI har regle-en
ring rörande tillslutnaalla försändelser postverketsom
befordrar, dels brev förtroligeller försändelseannan

i kap.2 6 dels andra§ RF, brev samt paket,som avses
reklam, postkort, vykort och trycksaker. Postförsändel-

enligtskall fåförslaget endast öppnas vidserna en
särskild enhet hos postverket.

Frågan dåär finnsdet skäl föreslåatt att postenom
fåskall uppgifterta fram för tulldeklarationer ur

kommersiella paketförsändelser etikettutan grön på- -
tjänsteställende där posten skall upprätta deklaratio-

behov finnasSamma kan närnerna. posten skall upprätta
hemtagningsanmälan.en

Syftet med lokal paketöppning skulleen att postenvara
serviceätgärd för importörensom en omedelbart skall- -

kunna ta fram deklarationsuppgifter så att snabben
distribution försändelserna kan garanteras. sådanav En
bestämmelse skulle begränsad kategori försän-avse en av
delser. Det är frågahär endast kommersiella försän-om

idelser form intepaket brev eller privataav paket--
försändelser i dåde etikettfall grön saknas.-

Det-kan emellertid inte uteslutas sådanatt försän-en
delse innehåller förtroligtett meddelande. instru-Det
ment anvisatTDU för skiljaatt mellan privata och
kommersiella försändelser framstår vidare relativtsom
trubbigt. förtroligtEtt meddelande får ádock andra
sidan inte läsas den utför paketöppning iav som en
syfte inhämtaatt deklarationsuppgifter och adressaten

möjlighet att undvika framtidages paketöppning från
sidapostens att underrätta postengenom att hanom

själv vill göra anmälan till tullklarering för för-
sändelser ställda till honom.
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särskild postverketpaketöppning vid enhet hosEn en
intedeklarationer löseruppgifter förframför att ta

distribution. för dentidssäker Skyddetfrågan enom
frågan lösassåledes, skallintegritetenskildes kan om

till-till paketöppning, interättlagstadgadgenom en
för obeställbara post-pá sättmotsvarandegodoses som

departementschefenEnligt uttalandeettförsändelser. av
postförsändelserpropositionen obeställbaralagi omom

förslagetutöver attkan det,ll198990:67prop. s.
särskildvidöppnasskalltillslutna försändelser en

lämpligt att post-postverket, dessutomenhet hos vara
itid innannågon öppnandet sker syfteväntarverket

få tillfälle attadressat skallavsändare elleratt ge
tillsig känna.

lagstadgad till paketöppning för att ta framrättEn
tilllåter liksomdeklarationsuppgifter sig förslaget-

svå-postförsändelser medobeställbara endastlag om -
artikel i denrighet med ordalydelsenförenas 8av

angåendekonventioneneuropeiska den november 19504
mänskliga rättigheterna grundlägg-för och deskydd de

Därtill ifriheterna. bestämmelsernakommerande rege-
förtroligaringsformen till för meddelanden.skydd

obeställbara postförsändelser yttrade lag-Beträffande
inte stå i stridrådet för förslagetgrundernaatt synes

konventionsbestämmelsen kan antasmed de syften som
tillgodose konventionsbestämmel-avsedd att attmenvara

till viss försiktighet vid utform-lydelse manarsens
bestämme1serna.21ningen Departementschefen förkla-av

postöppning kan godtas ut-rade bl. atta. en om man
innehålleti så risken förlag ämnet att attformar en

till obehörigasi försändelser kommer kännedomöppnade

21Jfr. lagrådets i bil.yttrande 198990:67, 4.prop.
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minimeras så långt möjligt.det är

tillEn rätt paketöppningomedelbar på varje plats där
posten kan komma upprättaatt tulldeklarationer skulle
emellertid innebära ytterligare i riktningett steg mot

liberalisering kraven för att paketöppningen av en
fåskall Ävenske. de försändelseslag ärom som avses

begränsade till kommersiella försändelser paket kanav
det förekomma förtroliga meddelanden i försändelserna.

intresseavvägningEn ámellan sidan integritets-detena
intrång paketöppning skulle innebära ikunna desom en
fall där förtroliga meddelanden bifogats åoch andra
sidan postverkets intressekunders rutinersnabba förav
import kommersiellamed postpaket,av leder enligtvaror
vår bedömning till inteatt postverket någonbör ges

omedelbarträtt lokaltatt och medgivandeutan öppna
paket för att ta deklarationsuppgifter.fram paket-En
öppning vid särskild enhet för ändamåldetta inteären
aktuell då det torde snabbare smidigareoch förvara
posten att begära isamtycke de fall paketöppningen
aktualiseras och grön etikett tilläggassaknas. börDet
att ärdet ordningsfrága att enligtpaketen, konven-en
tionsátagande, skall förses med grön etikett. förhål-I
lande till större kunder har posten dessutom rent prak-
tiskt möjlighet páatt förhand avtala rätten attom en
öppna försändelser. Vi är medvetna att denna ordningom
kan vissamedföra iolägenheter förhållandepostens
till andra kunder i de fall dokumentationen inte år
direkt tillgänglig för posten.

För fullständighetens skull bör vidare vissanämnas
författningstekniska svårigheter att reglera rätten
att öppna kommersiella försändelser paket. kanDetav

svårt att med den metod förordatvara tydligaTDU ge
föreskrifter skiljerhur vilkaut paket årom man som
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dem.öppna Iatt enutanförsändelser,kommersiella
paketförsän-kommersiellaöppnaatträttlagregel om

vissa försändel-tillbegränsningenocksåskulledelser
frågandentydligt sätt. Ipå ettbehöva angesser

följande.vianför

framgårTDUPostprojektgruppfrånuppgifter TDU:sAv
internationella verksam-i denprodukterpostensatt av

hän-europaketochflygpaketytpaket,k.börheten s.
smápaket börmedanpaket,försändelseslagettillföras

brevförsändelser. Ex-försändelseslagettillhänföras
marknadsförsförsändelserService somMailpress -

Utrikesbrevförsändelser.skickasävenkanpaket sommen
också utgöraskanconsignment, avk.enhetslaster, s.

tillbegränsningpaket. Enbrevförsändelsersåväl som
föreningiskullepaketförsändelserkommersiella av -

möjligen lag-kunnamotiveniförtydligandenmed -
antaskanvaruförsändelseuttrycketmed somregleras

användning.yrkesmässigförelleri handelssyfteinföras
avgränsningsådanifrågasättasemellertidkan om enDet

också nämnaskantydlig. sammanhangettillräckligt Iär
varie-övrigtiområdet ävenpåbegreppsbildningenatt

paketanvänds uttrycketpoststadganallmännaIrar:
postpaket.uttrycketvarusmugglingslagen harmedan

ivi detattanförda avstyrkerbakgrund detMot av
för atträtt postenin regelförstullagen om enen

förvissa försändelser att tamedgivande öppnautan
deklarationsuppgifter.fram

ovrigt

inteliksom tullupplagenföreslår ochVi posten SJatt
tullregistret,seregisteransvariga förskall vara

ärsaktullregisterlagen.till Enförslaget 2 § annana
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deatt kan registeransvarigavara för registeregna som
de för, t. i anknytning tillex. uppgiftslämnandet till
TDS.

övrigtI behövs i fråga transportsättsanpassningom
enligt vår bedömning inga författningsändringar i lag
eller förordning.
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Förvaltningsráttsliga frågor3 m. m.

föreslårVi
behörighet regle-tullmyndigheternas lokalaatt- föreskrifter, besluti attförst GTS:sras, men

får över-förfarandeförenklatinom för ettramen
slutligtärendetsamband med attklagas utan av-

prin-förvaltningsrättsligaallmännagörs och att
kommunikationrörandetillämpas delsciper skall

beträffan-förfarandet, delsvid underbeslutett
beslut 3.l,meddelande ettförde punkten av

kring dokumentuttrycketbegreppsapparatenatt-förtydligas och3.2
i 3.3.Övergångsbestämmelser lagvissaatt ges-

kommunikationOmprövning överklagande3.1 --

behörighet vidTullmyndigheternas lokala
omprövning m. m.

innebär iprinciper kan kommaDatoriseringen att nya
arbetsuppgifterfördelningengällerfråga när det av

sakligaintetullmyndigheterna. Här denmellan avses
frågormateriellavilkabehörigheten typer enav-

funktionella behörigheten,tullmyndighet pröva.kan Den
nivå inom instans-myndigheterna páärattdvs. samma

iFråganinte rör stället denberörs heller.ordningen,
vidbehörigheten. ärende behandlatsEttlokala ensom

praktiska skäl omprövastullmyndighet bör kunna avav
instans.inte högretullmyndighet är Isom enannanen

också möjligtperspektiv är att ADB-längre detett
tulltjänsteman behö-så kantekniken används att gesen

tillrighet handlägga ärenden höratt en annansom
viauppgifterfå tillgång tilltullmyndighet attgenom

arbetsuppgif-på sina vanligaiterminal väntant. ex.
tullmyndighet.jour förellerter annanensom
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olika vidpá lagnivá,Várt förslag deatt stegense
inomvid import olika ledförenklat förfarandeett som

innebärförtullningsärende, att tull-för ett enramen
myndighet vid beslutgränsen kommer fattaofta att

importörennär hand steg medantar 1,varan enom
tullmyndighet beslutarkontrolltullanstaltenannan

tulltaxering Påvid motsvarande sätt fungerar detm. m.
finns såledesvid transitering. ett antalredan Detnu

påbörjar handläggningensituationer tullmyndighetdär en
tullmyndighet fortsätterärende, medanett en annanav

omprövningárendehandläggningen. Därmed kan ettaven
tidigare ställningstagande aktualiseras, när dent. ex.

stödtullmyndighet första medfattat det beslutetsom
i oföränd-bestämt skall förvarasatt7 § TuFav en vara

skick.rat

etti direkt-uppgifterna ärende därskallI TDS varorna
till importörensföras över kontrolltullan-förtullats

arkivering.för bestämskontrolltullanstaltstalt som
distriktstullkammare inomeller tullkammarenormalt den

trafikområde i bedriverföretaget huvudsakk.vars s.
sin importverksamhet. förutsätts kontrolltull-attDet

handläggaskall eller eftertulltaxe-anstalten en om-
ring. preliminära vidRedan beslut k.fattasnu en s.

olikaanläggningsförtullning vid tullanstalter därde
byggnadsmaterial maskinerdelsändningarna ocht.av ex.

slutliga prövningentill förtullning,anmäls medan den
särskiltvid för detta.görs tullanstalt utsessomen

inte iTullmyndigheternas behörighetlokala behandlas
tullförordningen. förordningenellertullagen I

distriktsorganisation för tullverket1973:883 om anges
tulldistriktens geografiskatullregionernas och omfatt-

tulldi-vidare föreskrifterning. utfärdat därharGTS
inomindelas trafikomráden, områdenstrikten dvs.1

distriktstullkamrarnavilka föroch tullkamrarna svarar
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klareringen transportmedel och TFSav 1985:50.varor
kap.Av 8 2 och framgår13 §§ T0 att steg förfaran-2 -

viddet hemtagning f. tillanmälan förtullningen n.
skall ske hos kontrolltullanstalten.

Enligt vår mening bör intedet godtas vilkenatt tull-
myndighet fårhelst handlägga ärende.ettsom Redan av
nuvarande föreskrifter framgår att det är kontrolltull-
anstalten skall meddela tulltaxeringsbeslut i frågasom

förtullas efter hemtagning.om varor som ärInom TDS
avsikten importöreratt alla och exportörer till-skall
delas kontrolltullanstalt där deras ärendenen arkiveras
elektroniskt och där eventuell efterkontroll skall ske.
Enligt vår mening bör kompetensfördelning kunna byggaen
på tilldelningen kontrolltullanstalt, med de undantagav

bör följa klarering med anknytning tillsom av gods-
flödet och eventuell framtida jourverksamhet eller annan
ärendefördelning i rationalisaringssyfte.

I 17, 19 och frågor20 behandlas§§ TL tulltaxering,om
omtulltaxering och eftertulltaxering intedetmen anges
vilken myndighet har den lokala beslutskompetensen.som
Föreskrifter verkställighet dessa bestämmelserom av
får meddelaGTS med stöd tullförordningen. regle-Enav
ring tullmyndigheternas lokala kompetens börav anknyta
till begreppet kontrolltullanstalt. Detta begrepp före-
kommer iförst föreskrifterGTS och det framstår inte

nödvändigt lämpligteller föraatt isom begreppetupp
lag eller förordning. närmare regleringenDen bör därför
ske med stödGTS Vi föreslår84 § TuF. ävenav av en
redaktionell ändring 17, 19 och 20 §§ TL.av

overklagande vidbeslut förenklade förfarandenav

Ett beslut lokal regionaleller tullmyndighet över-av
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i vissa uppräknadebeslutklagas hos TL,GTS 99 § vars
kammarrätten i övrigtochöverklagasfall 100 § hos

regeringen.hos

fårpraxisEnligt förvaltningsrättslig beslut under
i regel överklagashandläggningen ärende endastettav

tredjei slutliga avgörandet.samband I 99 §med det
uttryckligt över-finns förbud mot attstycket ettTL

tulltaxeringsbeslut. Motivenpreliminäraklaga bl. a.
bör gälla förtill inte vadgällande tullag somanger
uttryckligaövriga och detförfarandetbeslut under

preli-tredjei överklagaförbudet mot attstycket99 §
enligt vårminära tulltaxeringsbeslut bedöm-kanm.m.

tolkning.ning inte motsatsvisges en

Våra för förenklade förfaran-förslag rörande proceduren
förtullningen såvid innebärimport sträcksden utatt

fårställningstaganden hemtagareatt bl. taena. om
importörförrätten för-hand eller attvara om enom en

inskränkas stödöver medfoga skall 7 § TuF,var aven
förtullning.inom tullklareringsformenförsker ramen

tullklareringsformen förtullningFörslaget skallatt
isträckas medför beslut tullenut att steg 1 ettav av

enligtförfarande förstaförenklat stycket§8 2 TL
med ärendet avgörs.kommer att meddelas utan samband att

möjligtbör överklaga ävenBeslutet dock attvara om
inte, imeddelas samband med ärendedet att ettsom nu,

om hemtagning enligt första stycket avgörs.7 § 3 TL

visserligen vikt inteär ärendeDet ett kanattav
iförhalas överklagande där rättsskyddsbeho-fallgenom

tillgodosett slutligakanvet att det be-anses genom
överklagas islutet kan aktuella därfall, ettmen nu

vikt importören, sådangodsflöde är för görsnabbt av en
risk sig inte gällande.normalt Ett beslut under för-
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farandet begränsning i rätten att förfoga överom en en
vidareär så ingripande importörenförnaturvara av
böratt det kunna överklagas utan samband med ären-att

Videt avgörs. föreslår därför bestämmelseen om en
sådan tillrätt överklagande i 99 § TL.

Kommunikation

Enligt får ärendel7 § FL ett myndighetsutöv-som avser
ning någon enskildmot inte avgöras utan att sökanden
underrättats fått tillfälleoch sig,att yttra om en
uppgift tillförtshar ärendet någon Dennaav annan.
bestämmelse enligtomfattar sin lydelse bara beslut

vilket ärendet slutligt avgörs. innebärgenom Det emel-
lertid inte myndighetatt alltid kan underlåtaen kommu-
nikation på tidigareett stadium.

Enligt vår mening gäller de skäl talar för kommu-som en
nicering normalt med styrka när ett beslutsamma om en
begränsning i förfoganderätten skall fattas under steg
1 ett förenklat förtullningsförfarande.av Tullmyndighe-

fårterna omständigheternaefter bedöma kommunikationom
kan underlátas i enskiltett fall.

Meddelande tulltaxeringsbeslut vid tullkreditav

följerAv 21 § FL att part skall underrättasen om
innehållet i ett tulltaxeringsbeslut och tullmyndig-att
heten bestämmer underrättelsen skall muntligt,om ske

vanligt brev, delgivninggenom eller på någotgenom
annat sätt. Underrättelsen skall dock alltid ske skrift-
ligt, parten begär det.om

framgårAv 99 § TL att beslut, tullmyn-som en annan
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dighet än meddelat,GTS slutlig fastställelseom av
tull och skatt, överklagas inom viss tid frånannan
det att beslutet intemeddelades; inom viss tid från
den dag klaganden fick del jfrbeslutet 23 § FL.av

delbetänkandetI SOU Tullregisterlag1989:20 m. m.
redovisades vissa förslag inte rör Avsiktenexport.som

att bildallmänvar TDS. föreslogsge I 17en § TLav
därvid följande bestämmelse.nya

tull ellerOm skatt skall betalas särskildmotannan
tullräkning enligt 26 §, tulltaxeringsbeslutetanses
meddelat att den särskilda tullräkningen skickasgenom
till den betalningsansvarige.

övrigaI fall meddelas tulltaxeringsbeslut särskilt.

Meningen beskrivaatt att ett tulltaxeringsbeslutvar
för tas hand kreditimportör inteen vara som om av en
skall meddelat förrän särskildadenanses tullräkningen
expedieras. Arbete pågår alltjämt med att utforma de
närmare rutinerna anknytningmed till sättet tidenoch
för att meddela beslut. ärDet dock klart att beslutet,
vid tullkredit, kommer att meddelas att tullräk-genom
ningen sänds över. Ett beslut då meddelat när detanses
expedierats sätt.1eller tillkännagetts på annat

enlighet vårI med inriktning inteatt särreglera ruti-
för TDS änannat när det krävs,nerna bör allmänna

principer kunna tillämpas även i denna Videl. föreslår
därför inte någon lagreglering tidpunkten för med-av
delande tulltaxeringsbeslut.av

1Jfr och19 27 och§§ FL HellnersMalqvist, förvalt-Nya
ningslagen, 2 229 och 329.u., s.
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dokumentBegreppet m.m.3.2

Ettskriftlig anmälan.talasoch TL§§ en44 om41I
påkravettinnefatta an-skriftlighetpä anseskrav
SOUdelbetänkandetpappersdokument. Ivändning av

föreslagit attviharTullregisterlag1989:20 m.m.
elek-ävenattfördelsbortskriftlighet taspåkravet

skallinteupptagningarandraochtroniska dokument
inödvändigt attbedömtsintedå detdelsuteslutas,

i lag.anmälanförbestämma formenfall endessa

attförklaratdelbetänkandetöverremissvariharGTS
grund-innehåller det§,lydelse 41nuvarande somav

behållas ochbörhandling,skriftligpåkravetläggande
uppgifter elektro-lämnatillstånd attfåttdenatt som

så länge hanfrån kravdettaundantagenniskt bör anses
tillståndet.förvillkorenföljer

lagstiftnings-iavgivits hardelbetänkandetattEfter
lås börupptagningar utanävenattkonstateratsärendet
harelektroniskt dokumentbegreppetfå ochförekomma

lagrådet. Iförslagettenlighet medidefinierats av
förebildupptagning efterbegreppetanvändsdefinitionen
upptag-innefattastryckfrihetsförordningen. Därmedfrån

propositionen tull-handlingsbegreppet. I omningarna i
elek-detatt ...anförtsbl.registerlag har a.m.m.

för hand-begreppinförs ett entroniska dokumentet som
pappersdokumentettmedjämställdupptagningling

.colln2

elektroniska dokumentmeningvårenligtbörDärmed
på sättbehandlasförfattningstekniskt som pap-samma

iskriftlig andrabegreppet sam-Eftersompersdokument.
användningpåstá ett kravför pappers-avmanhang anses

2Prop. 27f.samtTL§198990:40, 12 s.a
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dokument bör skriftlighetskravet även i tullförfattnin-
utmönstras närgarna form för uppgiftslämnandeen annan

också skall kunna användas.

I 83 85 §§ behandlas frågor páförande- tull-om av
tillägg när tullskyldig lämnat oriktigaen uppgifter i

tulldeklarationen eller ett annat dokument lämnatssom
till ledning för tulltaxering.

motivenAv till gällande fö1jande.3tullag framgår bl. a

Med uttrycket annat dokument andraavses
skriftliga handlingar än tulldeklaration,en som
lämnats för att utgöra underlag för tulltaxerin-

Det kan fråga tillägggen. tillvara ellerom
ändringar i tulldeklaration. Även inteen under-

tecknade tulldeklarationer är att hänföra till
annat dokument. Uttrycket har valts med tanke
på att det även skall sådana uppgifteravse som
överförs på elektronisk väg hjälpmed datorav
eller med utnyttjande liknande teknik.av annan

Bestämmelserna sådanaendast dokumentavser som avges
till ledning för tulltaxering. Fråga är sådantom upp-
giftslämnande endast bör få iske handlingsom ärsom
försedd låsmed ett pappersark eller teknisktett
förfarande. Vi förordar därför, tvärt vårtemot tidi-

förslag, att begreppetgare dokument används eftersom
avsikten är dokü-att pappersdokument och elektroniska Q

1ås.intement skall användas att upptagningarmen utan
skall omfattas.

Vi vill emellertid påpeka begreppetatt handling bör
användas i de fall där såväl pappersdokument upptag-som

3Prop. 198687:166 105.s.



sou 2251990:37

elektro-lås endastningar eller utan Avsesmed avses.
lås, ärsådana utanuppgifter, ävenniskt lagrade men

illustrerasupptagning kanadekvat. Dettabegreppet
figur.följandemed

Figur

HANDLING

Upptagningar---

---Dokument
Elektroniskt

för-lagrade
klaringsinne-

låshåll utanElektro-Pappers-
niskadokument
dokument

innefattarhandlingsbegreppetframgårfiguren attAv
förklarings-alternativsamtliga för ettatt bevara

inneháll4 står bådefördokumentbegreppetmedan pappers-
framgår vidareupptagningar lås.med Detochdokument

elektronisktbör förupptagningsbegreppet användasatt
låssådanaävenmeddelanden utanlagrade avses.om

påinte under-lås förväxlas med ett kravFrågan börom
5skrift.

41 förhållandet atttorde det TF:sdetta sammanhang
grafiskainnefattar bilderhandlingsbegrepp ochäven

framställningar underordnad betydelse.vara av
5Kravet utställarangivelse skallpå för urkundatt en
föreligga när pappersdokumentäven uppfyllt ettkan vara
inte är undertecknat.
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3.3 Ikraftträdande- Övergångsbestämmelseroch m. m.

Lagförslagen huvudsakligen sådana ämnenavser att rege-
ringen med stöd bemyndigande i lag kan bestämmaav när

föreskrift börjaskall eller upphöraen tillämpasatt
8 kap. 10 § RF. Exempelvis förslaget till 12 § TL om
fristen för att deklaration och förslaget attavge
belopp skall ibetalas inteskattsom skall behövaannan

i tulldeklarationerna falleranges emellertid inom det
obligatoriska lagområdet, eftersom frågadet är om
väsentliga procedurregler rörande skatt. Enligt vår
bedömning bör ett förslag till bestämmelser ikraft-om
trädande och övergángsfrágor rörande tilltullagen stor
del kunna i direkt anknytning tillges förslaget till

ändringlag i tullagen.om

Processuella bestämmelser i lagstiftningny skall enligt
allmänt erkänd grundsats, inteen isägs,annatom

princip tillämpas omedelbart ikraftträdandetefter även
de bakomliggande förhållandenaom härrör från tiden

dessförinnan. TDS skall emellertid införas successivt i
både funktionellt och geografiskt hänseende och tullbe-
handlingen är ofta utsträckt i tiden.av varor Det kan
därför under övergångsperiod behövas vissaen undantag
från huvudregeln.

När det gäller förslaget att uppgift belopp skallom som
ibetalas tull och skatt inte längre skallannan behöva

lämnas i tulldeklarationer kan bestämmelsen inte träda
i kraft omedelbart, eftersom uppgiften behövs även efter
ikraftträdandet vid de tullanstalter där import-TDS:s
system ännu inte tagits i drift. Enligt planen skall
importsystemet tagitsha i ibruk hela landet i oktober

Vi1992. föreslår därför övergångsbestämmelseen som
innebär uppgiftatt belopp skall ibetalasom tullsom
och skatt skall iannan tulldeklarationer tillanges
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utgången oktober uppgifterna inte1992, överförsav om
elektroniskt.

ikraftträdandetNär införs före tullbehand-en vara men
lingen inteden upphör förrän efter ikraft-lagensav
trädande olika situationerkan tänkas. ärendeEtt som
anhängiggörs ikraftträdandetföre bör enligthandläggas
äldre bestämmelser. ikraftträdandetefterOm varan
anmäls till tullklarering bör de förfarande-en ny nya

Ereglerna tillämpas.normalt hemtagningsanmälanHar en
lämnats enligt äldre regler bör tilldock anmälan för-
tullning årendehandläggningenoch enligtske äldre
bestämmelser.

innehasom med temporär tullfrihet ikraft-föreen vara
trädandet bör de bestämmelserna tillämpas när dennya
temporära tullfriheten regleras.

Enligt vår mening bör föreskrifternade över-nya om
inteklagande gälla beslut ikraft-meddelats föresom

trädandet ändringarna i tullagen.av

Pâ förordningsnivå övergângsfrågorkan ett antal av
skiftande karaktär avvikelseruppkomma. frånDe tullför-
ordningen övergångsskedefordras under ett börsom
enligt vår mening bli sådankunna antas karaktärav

fåratt de föreskrivas tillförslagetGTS; tull-av se
förordning. rutiner tillämpasDe för företagsom nu

lämnar uppgifter på datamedium fåbör tillämpassom
till tidpunkt dåfram den smidig övergång till TDSen

möjlig.är

finnsI 12 § TL bestämmelse k. taxebestämmandeen om s.
vidag där föreslagit ändring till följd vårten av

självständigförslag hemtagningatt utmönstras som
tullklareringsform. praktikenI kommer den tulliddag dä
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åberopas i taxebestämmandeför ärende utgöraattett TDS
dag.5 materiellt anhängig-Med fördetta dagenmenas
görande.7 emellertid inteBestämmelsen vad somanger

fastställasgäller när eller skatt skalltull annan av
påanledning förtullningän Exempelvara.annan av en

kilometer-sådana avgifter är fordonsskatt,skatter och
farledsvaruavgifter, tullförrättnings-fyr-skatt, och

kreditlageravgift, proviantlokalavgift; till-avgift,
cirka olika avgifter.ochskatter40sammans

avgif-Förfarandet för fastställa dessa skatter ochatt
miljardtillsammans uppgår till över halvter, som en

âr, varierande.är kankronor mycket t.Deper ex.
ifastställas lämnarsamband med att ett transportmedel

års-,in till halvårs-landet, kommer landet eller eller
månadsvis. inte tullsedeltullräkningskall baraI TDS
integreras debiteringshandlingtullräkning.ävenutan

frånlöper viss tid tulltjänste-Eftersom det det att en
tillfattar beslut närdess beslutet meddelasman

tullräkningen expedieras taxeändring inträdakan en
däremellan.

ändring i skatteförfattning träder iEn normalt kraften
vid tidpunkt ändringsförfattningen.den i TDSsom anges

utifrån principenbyggs datoriseradden uträkningatt en
tillskall knytas de bestämmelser gäller när densom

skattepliktiga inträffar. Övergángsfrágornahändelsen
lösningdärmed i enlighet med den huvudregelges en som

skatteområdet.gäller för övrigt sådanabör övergångs-I
frágor i praxis.kunna lösas

kostnadsberäkningar gjorts införaförDe att TDSsom

5Se delbetänkandet TullregisterlagSOU 1989:20 m. m.,
168.s.

7se 19s99o:4o 5 och ff.28prop. s.
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enligt vår bedömning införande våraäven ettrymmer av
förslag.
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Specialmotivering

Förslaget till ändringlag i tullagenom

Här föreslås ändringarde tullprocedurerna behövsav som
importsystemnär TDS itas bruk. Bestämmelserna rörande

hemtagning får bereda plats för enhetlig lagregleringen
förenklade rutiner vid import.av förfarandenDessa

inordnas under tullklareringsformen förtullning. Före-
skrifterna förenklade förfaranden kan därmed iom -
tullförordningen på nivåoch lägre smidigt anpassas-
till bestämmelserna i tullagen och framtidaeventuella
förändringar i de förenklade förfarandena.

bestämmelserDe rörande import föreslagits i del-som
betänkandet SOU Tullregisterlag1989:20 ochm. m.

inte har behandlats isom 198990:40 tullre-prop. om
gisterlag redovisas påhär nytt.m. m., I 83 85 §§ TL-
föreslås intedock längre några ändringar och det före-
slås inte någotheller tillägg till 17 §.

bestämmelsenI behandlas den grundläggande skyldigheten
för importerarden eller exporterarsom atten vara
anmäla tilldetta tullen. föreslåsDet redaktionellen
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förhållandetändring sá självklaraäven det attatt
uttryckligeni enlighetanmälan med tullagenskall ske

anges.

definieras vissa iförekommerparagrafen begreppI som
föreslås hemtagningtullagen. att begreppet skallDet

ersättas förfarandeuttrycket förenklat attav men
definitionens inte ändras.ordalydelse skall Innebörden

emellertid i definitionenförändras att det hän-genom
visas till tillstånd enligt första stycket.8 § Be-
stämmelsen i föreslås så rutinernaändrad inomatt8 §

sådant tillstånd inteför längreett skallramen ses
självständig tullklareringsform utan delsom en som en

i förtullning. förenklat förfarandeBegreppet före-en
slås olika rutiner förenklingomfatta de som ger en av

förtullningsförfarande.tullagens grundläggande Be-
hemtagning på lagnivá.greppet utmönstras Förenklade

enligtförfaranden inteförsta stycket bara8 § 2 avses
innefatta hemtagningsrutindagens även likar-utan andra

rutinertade föreslås införda för förenklin-attsom ge
inom för tullklareringsformen förtullning. Engar ramen

indelning i olika föreslåsförenklade förfaranden i
specialmotiveringentullförordningen vidare tillse 7

förslagen tilloch samt8 §§ TL och b4, 6, 6 6 §§a
TuF.

kreditimportörRätten för frittförfoga överatten
innan tull innefattaroch skatt har betalatsvaror annan

också förenkling förtullningsrutinerna. före-Deten av
slås därför föreskriften i inatt förs9 § TL som en

iförsta punkt första stycket8 § TL.

och tullräkningI med att har betalats är förtull-en
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efterföljandeningen avslutad. eller eftertull-En om-
taxering i särskilda förfaranden utanförsker form av
förtullningsbegreppet.

förfoganderättenparagrafen huvudregeln att be-I ges
in inträderförs förstträffande efter atten vara som

förtullningen inteslutförts, stadgas.annat Detom
föreslås förtydligasbestämmelsenatt att detgenom

förhållandet,självklara begränsningen enligtatt be-
naturligtvis inte inträder istämmelsen redan och med

införas, tillatt skall kommer klart uttryck.varan

definieras tullklarering tullmyndighets åtgär-I 4 § som
förtullning,för för behandling ider 7 §som avses

första för utförselstycket eller hän-Genomav varor.
visningen till olika tullklareringsformernade följer

tullklarering påverkasatt begreppet ändrade klare-av
ringsrutiner. Tullklareringsformerna vid import utöver-
förtullning uttömmande i första7 stycket.§anges-

Definitionen förtullning myndighetens åtgärderav som
tillåta friför förfoganderättatt över skullevaror

missförstås så även tullklareringsformenkunna att
hemtagning innefattats eftersom åtgärdtullens att

hemtagningbesluta för signormalt medom av en vara
inträder.1fri förfoganderâttatt förslagetGenom att

förenklade förfarandena enligtde första8 stycket5se

1Se dock lagen 1973:980 förvaringtransport, ochom
införselregleradeförstöring för detav varor, m. m.

införselvillkorfall att ett gäller för varan.
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tulltaxerin-inträder föreförfoganderätt oftastdär2 -
förtullningi tullklareringsformendelmomentsomgen -

förtullningsdefini-svårighetundviks utan attdenna
Författningstekniskt erfordrastionen behöver ändras.

första bort och att destycket tasendast att § 37
följande punkterna numreras om.

och8 26 §§

Enligt inträder förfogarätten överatt6 § vara somen
såvidain förtullningenförs först efter avslutats,att

förenklingarföreskrivs.inte tullagen harannat I
såföreskrivits kreditimportörerför hemtagare och att

till tidigare-omhändertagande förfoganderätten och
Enligt till hemtagning inteförslaget skalllagts. 7 §

självständig tullklareringsformlängre utanses som en
rutin inom förtullning.för före-Detramen ensom en

hemtagning på lagnivá.slås begreppet utmönstrasatt
Föreskrifterna hemtagning såväl i iTL8 § somom -

fårövriga lagbestämmelser förbereda plats en en--
regleringhetlig förtullningsrutiner.förenkladeav

frågai första sådanaär hand förfarandenDet om som
föreslagit, däribland motsvarighet till dagensTDU en

hemtagning. tullförordningen uppdelning págörsI en
alternativa förenklade förfarandena se och6, 6 6 ba

TuF.§§

Enligt får importör,nuvarande och 269 §§ TL somen
medgivits enligträtt att betala tull och skattannan
särskild tullräkning kreditimportör, förfoga över

Äveninnan tull och skatt har betalats.varor annan
rutin innebär rätten tilldenna att omhändertagande

innanöver inträder förtullningenförfogandeoch varor
föreslås därför rutindennaavslutats. Det att ses som
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förenklat tullkreditförfarande. ärett Eftersom en
förutsättning tillstånd få tillämpaför att ett annat

föreslåsförenklat iförfarande bestämmelsenatt nuva-
inrande första i9 tas punkt första§ styc-8 §som en

övrigaket, medan grundläggande bestämmelsenden för
förenklade förfaranden iplaceras före-punkten Det2.
slås vidare tredje meningenatt 26 stycket andra§
utgår obehövlig tredje meningenoch att kompletterassom

hänvisning till samtidigtmed första25 § 26 §en som
redaktionella ändring istycket överensstämmelseges en

övrigamed förslag.

förslaget till förstaI stycket där det8 § 1, anges
rätten till inträder innan betalningenatt förfogande

erlagts, behöver rätten till inteomhändertagande nämnas
tullkrediten aldrigeftersom tillmedför rätt ett om-

innanhändertagande inträtt.förfoganderätten Beträffan-
övriga förenklade emellertidde förfaranden kan det

hända tillrätten omhändertagande inträderatt före
tillrätten i övrigt. bådeförfogande Därför anges
tillrätten tillomhändertagande rättenoch förfogande

i övrigt i första stycket 2.

förenklade förtullningsrutinerna inordnasDe under det
övergripande förenklatbegreppet förfarande. Begreppet
definieras i hänvisning till4 § TL 8 § TL.genom en

förenklatEtt förfarande enligt tillförslaget 6 § TuFa
hemtagning föreslås bli såombud utformat attgenom

tillståndett hand förfogaatt ta och överom varaen
innan förtullningen tillavslutats skall kunna ettges

inte själv importerarombud föreslåsDetsom varor.
därför beträffande bedriveratt uttrycket den8 § som
importverksamhet importörersätts med eller den som
är importör.ombud för

Eftersom begreppet hemtagning utmönstras på lagnivá
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föreslås följdändring i stycket.andra8 §en

visserligen såBestämmelsen i kunna utformasskulle8 §
tullkredit utgjordemedgivandeäven tullens ettatt om

Hemtagningenligt första stycketförenklat förfarande 2.
beskrivitstullkredit tidigareemellertidoch har var

sig. Beslutsordningarna importörensför befogenheteroch
olika hänvisning till förfarandenär förenkladeoch en

då tullkredit föreliggermed undantag det fall endastav
i tvåförenklas uppdelning punkter.genom en

redaktionellt9 12 §§:-

Tidigare blir, något beskrivet,förenklat10 12 §§ 9- -
11 §§.

och9 12 §§

tidigareParagraferna förstaoch stycket10 13 §§
innehåller bestämmelser när skall anmälasom en vara
till förtullning tulldeklarationnäroch skall avges.

tillFörslagen ändringar i innebäroch7 8 §§ att en
tillanmälan förenklat förfarande enligtett första8 §

skall tillstycket anmälan förtullning.2 ses som en
Till följd inomdärav för första9 stycket§ges ramen
tidigare i gällande reglering§ lydelse för10 en
samtliga fråganfall när tillskall anmälasav en vara
förtullning. tredjeAndra stycket och stycket andra och
tredje meningarna i tidigare utgå.därförkan10 § Det
föreslås vidare meningen iförsta tidigareatt 10 §
tredje redaktionell ändringstycket med placerasen som

tillett andra stycke Därmed att9 §. anges en vara
transitering,efter uppläggning på tullupplag m. m.
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innehav tullfrihet intetemporäreller med behöver
till förtullning blir föremålanmälas den förom annan

anslutningtullklarering i till försändningen,att
förvaringen tullfrihetentemporäraeller den upphör.

återkallelsetill till förtullningRätten anmälanav en
tulltaxeringsbeslutefter att meddelats, har ansetts

i tillböra regleras lag Förslaget lagteknisk18 §.
lösning medför anmälan tillatt förenklat för-etten

måste återkallas importören vill gåfarande överom
från förtullningsförfarandetdet förenklade till en

tullklareringsform. sådanBestämmelserannan om en
inteåterkallelse ibehöver vidarelag, förslagetges se

till och8 8 §§ TuF.a

Tidpunkten för tulldeklarationatt kan med beak-avge -
tillförslaget lagteknisk lösningtande knytasav -

till tidpunkten tillför anmälan förtullning iendast
därde fall förenklat förfarande enligtett första§8

tillämpasinte jfr tidigarestycket 2 TL För§. de10
sådantdär förenklat tillämpasfall ett förfarande

föreslås i andra stycket bestämmelse12 § en
förebildefter andra istycket10 § nuvarande lydel-av

föreslåsDär lagteknisk lösning beträffandese. en
inlämningförslaget löpande tulldeklarationer seom av

avsnitt 2.5.

10 §

tidigareparagrafenI 11 § behandlas är tull-vem som
skyldig vidför tillanmälan förtullning ochen vara

till hemtagning.anmälan föreslåsHemtagning upphöra
självständig tullklareringsform. Regeln tull-som en om

vidskyldighet tillanmälan förtullning kan med beaktan-
förslaget till tillämpasde vid8 § även förtull-av en
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förfarande.ningsanmälan förenklatettsom avser
inteenligt förfarandenuvarandehemtagareEn anses

utgångentullskyldig föreför han, avvaraen omvara
förtullning,tilltid föreskrivits för anmälanden som

på föreskrivslåter sätti stället tullklarera somvaran
föreslås före-i motsvarandeförsta stycket. Det7 § en

till förenklatskrift för anmälan ettdet fall att en
återkallasenligt första ochstycketförfarande 28 §

enligttill tullklarering förstaanmäls styc-7 §varan
tullskyldighetsådan befrielse från krävsFörket. en

emellertid förutsättningarna för tullkla-att byte av
enligt vidreringsform förfarandeoch ett8 § TuF

följerenligt är uppfyllda.TuF Detta4 § 2 8 § TuFa
eljest inte enligti kan behandlasatt§ TL10 av varan

första stycket TL.7 §

11 §

frågantidigareparagrafen § behandlas taxebe-12I om
i medför före-stämmande dag. Förslagen och att7 8 §§

skriften rörande taxebestämmande för anmälandag en
förtullning tillämpas vid tilltill även anmälankan en

ett föreslås därför förstaförfarande. attförenklat Det
upphävs.stycket 1

vid 9 §12 §, se

13 §

tidigare tredjeparagrafen och styckenaandraI 13 §
vissa föreskrifter föreslås dessaombud. Det attges om

får bestäm-bestämmelser utgöra efter att13 §,ensamma
tulldeklarationnär förts övermelserna skallom avges
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till 12 §.

och14 15 §§

återges föreslagits14 vad iI § delbetänkandetsom
SOU Tullregisterlag1989:20 Tull- skattebe-ochm. m.

intelopp skall behöva deklareras eftersom dessa belopp
räknas automatiskt iatt ut föreslåsTDS. Detavses en

motsvarande ändring i preliminäraför15 § tulldeklara-
tioner.

andra föreslåsI 14 § vidarestycket lagteknisken
lösning beträffande förslaget begränsningom en av

tulldeklarationeruppgiftslämnandet i sändningarför
värde understiger kr.10 000vars

förtydligande föreslåsI syfte dels uppdelningen av
iandra stycket fyra redaktionellpunkter, dels en

ändring i tredje stycket.

och17, 19 20 §§

Paragraferna tulltaxering,behandlar omtulltaxering
respektive eftertulltaxering. föreslåsDet att tullmyn-
digheten i bestämd form byts ut mot uttrycket en
tullmyndighet. Ändringen visserligenär endast redak-
tionell det föreslagna uttrycket anpassningmen ger en
till bestämmelser på nivålägre iatt beslut ettom
tullärende skall kunna komma olikaatt fattas tull-av
myndigheter på nivå inom instansordningen. Ut-samma
trycket en tullmyndighet här att de lokalaavses ange
tullmyndigheterna, myndigheterdvs. de fattar beslutsom
i instans.första inteUttrycket sikte påtar GTS.
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vårt delbetänkande bestämmel-iBeträffande förslagen om
avsnitti beslut,rörande meddelande 3.117 § av seser

tulltaxeringsbeslut vidrubriken Meddelandeunder av
tullkredit.

vid26 §, 8 §se

30 §

påutgåränta skallbestämmelsen behandlas när tullI
utgårsista räntaattstycketoch skatt. I angesannan

fördröjs tillsärskild tullräkningutfärdandeom av
följd importör inte anmält hemtagenatt en varaav en

tid. föreslåstill förtullning inom föreskriven Det att
så samtliga förenklade förfa-bestämmelsen utformas att

enligt innefattasförstaranden stycket och att28 §
utgångs-fristen tulldeklaration tillför tasatt avge

utgå jfrför ränta förslagenpunkt att skallange om
till och §§.8 12

även och samt34 § §589, 93, 97 112a
andra stycket113 §

redovisas på fullständighetens våraHär förnytt skull
i Tullregisterlagförslag delbetänkandet 1989:20SOU

inte ibehandlats Förslaget198990:40.m. m., som prop.
till justerats språkligt.har89 §

även och §§38 § 81, 82, 94, 97, 100, 101 106

föreslås sådana redaktionella ändringarHär i hänvisnin-
till vissa följer iparagrafer förslagengar som av



OU 1990: 37

övrigt.

ävenoch se §§41 44 §5 83 85-

på skriftligoch behandlas kravet anmälanI 41 44 §§
vid iexport medan det bestämmelser83 85 §§ ges om-

uppgifterpåförande tulltillägg oriktiganär lämnatsav
i till ledning tulltaxering.dokument försom avges en

gettsförra delbetänkandet ändringsförslagdet harI
lagstiftningsärendetrörande dessa bestämmelser. I har

upptagningar låsdärefter konstaterats ävenatt utan
få elektronisktbör förekomma begreppetoch dokument
definierats i tullagen.har

Elektroniska föreslås författningsteknisktdokument bli
påbehandlade sätt pappersdokument. Förslagetsamma som

skriftlighetskravet utmönstrasatt och41 44 §§ur
kvarstår nödvändigtdärför och det är inte iatt, lag,
på sätt bestämmaannat formen för anmälan.en

genomgång bör uppgiftslämnandetvad gälla förEn av som
till ledning tulltaxering frågaför visar äratt om
sådant uppgiftslämnande fåbör i handlingendast skesom

lås.är försedd med Förslaget i delbetänkandetsom om
utmönstra frångåsatt ordet dokument 83 85 §§ur -

därför.

54 §

iBestämmelsen möjligt vid importparagrafen gör det att
attfrihamnsinnehavaretullupplags- ioch uppdragge

sådan förvaltningsuppgiftutföra innefattarsom myn-
dighetsutövning bemyndiga innehavareoch att godster-av
minal utföra exportklarering.att föreslåsDet dessaatt
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förvaltningsuppgifter överlämnasendast skall kunna
tilluppgifter elektroniskt tullen.till överförden som

elektroniskt uppgiftslämnandepå endastkravetEftersom
villkor inom för gynnande beslutär tullensett ramen

förvaltningsuppgifter tillöverlämna t.att ex. en
fråga såinte ettdetupplagshavare kan anses vara om

pá uppgiftslämnaren behöveringripande detattkrav
regeringensi Frågan inom förlag. fallerregleras ramen

första RF.8 kap. stycket serestkompetens 13 § 2
föreslås vidaretillförslaget paragrafenTuF. I28 §a

i enlighetändring förslag överlämnamed attTDU:sen om
transitlagerförvaltningsuppgifter till innehavare av

174.se SOU 1989:20 s.

61 § å
E
åstårdefinierar under tullver-Paragrafen de varor som

överinseende förstatullkontroll. stycket andrakets I
särskild förbestämmelse hemtagnapunkten varor.ges en

enlighet övrigaföreslås ibestämmelsen medattDet
tillämplig pågörs samtliga därförslag fall en vara

enligtstödhand med förenklat förfarandetas ettom av
Till följdförsta förslaget att pla-stycket 2.8 § av

i till förstanuvarande första punkt9 § 8 §cera som en
redaktionellgörs ändring paragrafhän-stycket en av

visningen i stycket.andra61 §

64 §

ålig-finns föreskrifter vissaparagrafen förbud,I om
inskränkningar persontrafiken.förganden och ochvaru-

fårEnligt regeringen närmarefemte meddelastycket
iföreskrifter i fråga skyldigheterde avsesom som

sådana verkställighetsföreskrifterFörparagrafen.
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emellertid inte något bemyndigandebehövs i lag 8 kap.
första stycket bör därför utgå13 § RF. Femte stycket

jfrparagrafen 198788:40 f..49ur prop. s.

80 §

bestämmelsen fråganregleras tullskyldighetI förom en
införs postförsändelse. föreslåsDet attvara som som

posten skall tullskyldig för postförsändelser utomvara
när tillanmäls förtullning någon ellervarorna av annan

tillämpninganmäls med förenklat förfarandeettav
enligt första meningen följer8 § stycket andra2. Av
redan att eftertulltaxering inteeventuell elleren om-

riktasskall mot posten utan mot adressaten.

vid81 82 §§, 38 §se-

86 §

innehållerParagrafen bestämmelse förseningsavgiften om
för det fall att lämnar tulldeklarationhemtagareen
för föreslåssent. bestämmelsen i enlighetDet att med
övriga förslag tillämplig págörs samtliga förenklade
förfaranden enligt Hänvisningenförsta8 § stycket 2.

intebehöver preciseras angivandemed §-första8av
stycket inteeftersom får enligt2 tas handen vara om
första innanpunkten tulldeklarationen lämnats.

vid89, och93, 94 och97 §§, 34 38 §§se a
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99 §

någonbeslutbestämmelsen hur ettI av annananges
ordning.i vanligtullmyndighet än överklagasGTS

förtullningtullklareringsformen skallFörslaget att
innefattar förstaså det skedetsträckas den ävenut att

enligt förstai förfarande stycketförenklat 8 §ett 2
i första fas kommermedför beslut tullen attatt enav

avgörs. Därförärendetmeddelas samband med attutan
fjärde tillföreslås ibestämmelse nytt styckeetten

inskränk-skedebeslut under dettaatt ett99 § om enom
fåning i över-rätten förfoga över skallatt en vara

då i ordningsärskilt beslutklagas och detsomsamma
varigenom myndigheten avgör ärendet.

vidoch100 101 §§, 38 §se

106 § i
3
2finns återkallelsebestämmelseparagrafenI omen av å
1tillstånd hemtagningstillstånd.olika slag, bl.av a. av 5
ienlighetföreslås i övrigabestämmelsenDet att med
3tillämplig på samtliga förenkladeförslag görs förfaran-
5enligt första vidde förfarandetstycket. Eftersom8 § 22

tullkredit föreslås innefattas i förenklade förfaranden
medgivandebehöver att betala tull och skattannan

enligt särskild tullräkning inte särskiltlängre nämnas
i vidare gjorts redaktionellbestämmelsen. Det har en

iöversyn. även vidSe 38 §.
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108 §

vårdemässiginnehåller bestämmelseParagrafen om enen
tullfrihetsgråns föreslåsför postförsändelser. Det att

tullfrihetsgräns på skallgenerell etthundra kronoren
rättsliga sådan tullfri-förinföras och den grunden en

avsnitthetsgräns här 2.6.seges

vid §112 5, 34se a

första stycket§113

bemyndigande regeringenförparagrafen före-attI ges
skriva avgifter viss inomför verksamhet tullen,om

avgifter hemtagningstilleskallbl. att betalas föra.
stånd. föreslås i enlighetatt bestämmelsenDet med
övriga tillämplig påförslag görs samtliga förenklade

förslaget medgivandeförfaranden. att att betalaGenom
enligt särskild tullräkning ocksåtull och skattannan

skall förenklat förfarandebetraktas ett behöversom
inte särskilt. föreslåsfall nämnas vidaredetta Det

in ibestämmelsen delasatt fyra punkter.

vidstycket,andra113 § 34 §se a

115 §

föreskriftsrått,paragrafen de fall därI anges som
regeringenriksdagen bemyndigat utöva,att kan delegeras

vidare till föreslås ändringarHär följerdeGTS. som
övriga till ändring iförslag tullagen.av
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ändring itillFörslaget lagenlag4.2 om
.förvaring och1973:980 transport,om A
uförstöring införselreglerade varor, m. m.av .

i materiella bestämmelserreglerknyterLagen samman
ivissa procedurbestämmelser tull-rörande varuslag med

förvaring och för-lagen transport,lagen. Av 2 § 5 om
införselreglerade följerstöring mot-av varor m. m.

satsvis beslut rätt att hematt tullens ta varaom en
får frittsigför förfoganormalt med att hemtagaren

villkor enligt särskild författningöver Skulle ettden. .
inteimport villkorföreligga för äroch detta .av varan

vid hemtagningsbeslutet måste emel-uppfyllt hemtagaren
ilertid skick tillförvara oförändrat dess tullen -varan

hinder vidare förelig-förfogande intemeddelat att mot
införselvillkoretNär uppfyllts efter beslutetger. om

hemtagning tillståndsgivandet. attgenom en myn-ex.
importtillstånd fårdighet förmeddelat varan hemtaga-

alltså inte överförfoga förrän tullen beslu-varanren
förfogandeförbudet.hävatat att

föreslås till övrigahänsyn förslagmed attDet - -
inför-förvaring förstöringlagen transport, och avom

tillämpas vidselreglerade skall kunnavaror, m.m.
samtliga enligtförenklade förfaranden första styc-8 §

föreslås också rutinerna närDet att ettket TL.2
införselvillkor först rätten tilluppfylls efter det att

så till-inträtt, förenklasomhändertagande att den som
inteförenklat förfarande behöverlämpar ett avvakta

förfogandeförbudet.beslut tullen att hävaett av om
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tillFörslaget ändring ilag tull-om
registerlagen 1990:000

hänsyn tillMed upplysningarde lämnats iTDSsom om
lagstiftningsarbetet vid tullregisterlagens införande
skulle redan datalagens bestämmelser registeransvarom

tillleda sådan ansvarsfördelning förordadesen som av
TDL-utredningen. inteDepartementschefen fann skäl att

särskild föreskrift registeransvar i tullregis-ge en om
terlagen. det fortsatta utredningsarbetetI har det
emellertid visat sig ävenatt tullupplagen fåskulle

registeransvarett enligt datalagen för tullregistret,
inte frågan registeransvar uttryckligen reglerasom om

annorlunda.

föreslåsDet därför inteatt tullupplagen skall vara
registeransvariga för tullregistret registerdet som

iförs TDS och att den bestämmelse registeransvarom
föreslogs i delbetänkandet SOUsom 1989:20 Tullre-

gisterlag införs i tullregister-2 §m. m. som en ny a
lagen.

Givetvis gäller att tullupplagshavare registeran-ären
svarig för personregisterett förs hos upplaget,som

skyldighetmed licensatt ha och tillståndeventuellt
för registret.

Förslaget till lag ändring i lagenom
1987:1069 tullfrihetom n. m.

tullfrihetI 30 § lagen behandlas nedsättningom av
tull för är skadad när den tillanmälsen vara som
förtullning hemtagning.eller föreslås i enlighetDet

förslagenmed till ändring i tullagen särskildaatt den
förregeln hemtagning tas bort.
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till förordning ändringFörslaget om
i tullförordningen 1987:1114

föreslåsHär grundläggande bestämmelserna för olikade
enligtförenklade rutiner första stycket samt8 § 2 TL

vissa författningsändringar anknytning tillandra med
införandet importsystem.TDS:sav

Enligt i hemtagningbestämmelserna ärtullagen och
förtullning olika tullklareringsformer. föreslåsDetnu

hemtagning utmönstras tullklareringsformatt ochsom
att bestämmelser i hemtagningnuvarande tullagen om
får rutinerför alternativabereda plats motsvarandeav
slag.

alternativa rutiner initiala uppgiftsläm-Dessa för det
tillnandet för innanoch proceduren rätt omhändertagan-

fride inträder in inomoch förfoganderätt förs ramen
för tullklareringsformen förtullning. beskrivslagI

rutinerdessa övergripande beteckningenmed den förenk-
lade förfaranden tillse förslagen och första7 § 8 §
stycket 2 TL.

tullförordningen föreslås uppräkningI olikadeen av
vissaförenklade förfarandena tillförslaget § och4

grundläggande föreskrifter tillför dem förslagen 5,
5 b, Tullklarerings-6, 6 6 och7, 8 TuF.8 §§a, a, a

förtullningformen rutinerna frånomfattar därmed an-
tillmälan förenklad förtullning till betalningdessen

i enligheterlagts tulltaxeringsbeslut. Ävenmed ett
rutinen enligt nuvarande utgör förenklatett9 § TL
förfarande inom för förtullning. har därförDetramen en
föreslagits i inatt bestämmelsen tas9 första§ som en

ipunkt första8 § stycket TL.
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enligtNär förenklade förfarandena förstade stycket8 §
i förfarandenuvarande motsvaras hemtag-TL2 som av-

inomning in tullklareringsformenförs för för-ramen-
tullning beskrivaskan denna fas steg 1 medansom

förtullning hemtagningnästa fas nuvarande efter en- -
föreslås ikan betecknas steg 2. steg huvudsakI 2 en

enhetlig alternativaförprocedur de förenklade förfa-
enligt första Tullkreditrandena stycket är8 § 2 TL.

förutsättning tillståndför tillämpaatt ett annaten
förenklat förfarande.

förfarande inte påprocedur och användsBegreppen
enhetligt isätt tullsammanhang.ett därförDet har

inte varit möjligt användaatt orden proceduretten
liktydigtförfarande tullklareringsformettmed en

ärende. stället beskrivningenanvänds utifrån tvåI
undvika missförstånd.försteg, att

definieras vissaparagrafen begrepp iI förekommersom
tullförordningen. föreslås kompletteringDet en av
definitionen i enlighetbegreppet hemtagare medav

tillförslagen första8 § stycket samt2 TL och4, 6
På motsvarande sätt föreslås definition§§6 TuF.a en

godkändbegreppet mottagare.av

och4, 5 5 §§a

uppräkning alternativa rutinernadeEn steg 1av -
föreslås, huvudsakligen i pedagogiskt syfte, som nyen

grundläggande bestämmelsen tillståndsgivning4 §. Den om
i föreslås till föreslåsflyttad vidare4 § Det5 §.
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i förtydligandeändringar, syfte,redaktionella dels
samtligagällaför bestämmelserna skall stegdels att 1

enligt förstaförfarandenförenklade förfaranden 8 §-
hänvisningnågot kanstycket TL;2 anges genom ensom

till § TuF.4

uppgiftsskyldighet iantecknings- ochBestämmelsen om
föreslåsin Föreskriften gällaförs 5 §.5 § asom en ny

sinsamtliga förfaranden.för förenklade Uttrycket
föreslås till importverksam-importverksamhet ändrat

tillstånd tillämpafåttheten eftersom den attsom
intehemtagningför ombud §förfarandet 6genom a

själv importerar varorna.

6 §

innehåller grundläggandeBestämmelsen den regeln om
hemtagningsrutinernahemtagning. föreslåsDet att

följerpraktiskai förfarandet, utöverdet vad som av
beteckningendatoriseringen, behålls oförändrade och att

intehemtagning Enligt tilländras. förslaget första§8
får emellertid formelltstycket TL termen2 annanen

Hemtagning enligt inteär längreförslagetbetydelse.
alternativtullklareringsform inomutan ett steg 1en -

förtullning jfrför andra stycketTuF.4 § Ienramen
föreslås ändringar följer övriga förslag.som av

6 5a

lösningföreslås författningstekniskbestämmelsenI en
utvidgningförslag hemtagare.kretsenTDU:sav enom av

importör inte hemtagningstillstánd bör kunnaharEn som
få möjlighet vissa förutsätt-att handta om en vara om
ningar särskilt godkänts föruppfylls. ombud,Ett som
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förfarandedetta och har uppdrag tulldekla-attsom avge
ration importören,ombud för skall anmälasom varan
till hemtagning.

vidare åtagitombudet skall sigha fullgöraatt den
betalningsskyldighet vilar på tullskyldige tilldensom

deklaration betalningdess avgetts och skett. Formule-
ringen págrundas enligtvad redan gäller andra26 §som
stycket enligtTL. Efter att tull och skatt tull-annan
taxeringsbeslutet alltsåbetalats upphör ombudets ansvar
för tull anledning varuimporten.och skatt medannan av

måsteAtt ombudet tullkredit följerha första5 §av
Tullmyndighetenstycket såsom vidTuF. skall, hemtagning

enligt inte finns något6 kontrollera§ TuF, att det
hinder hemtagningen.mot föreskrivet införsel-ettOm
villkor inte fårär importören iuppfyllt normalfallet
ändå fårta hand tills vidare intehanom varan men
förfoga över den.

b6 och§ 56

Här föreslås de grundläggande bestämmelserna för godkän-
da frånmottagare. tillTransporten gränsen mottagarens

enligtlager transiteringskonventionensker inom ramen
för transitering på avsändarens inteoch mottaga-en -
rens ansvar.-

rubrikenunder TransiteringI 56 § föreslås som- -
ett nytt första stycke bestämmelse atten om en vara

transiteras får tillavlämnas godkänd mottagaresom en
utan att företes vid bestämmelsetullanstalten. I andra
stycket det56 § nuvarande första stycketav ges en
hänvisning till förordningen transitering enligtom
konventionen. Konventionen föreskrifternärmareger om
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underrätta bestäm-skyldigheter, attbl.mottagarens a.
närmareankomst. Denmelsetullanstalten varornasom

transiteringen avslutasnärregleringen förfarandetav
nivå i godkändapå och denfår föreskrifter lägreiges

tillstånd.mottagarens

så godkändi attutformatsBestämmelsen har56 § en
transiterad försändelsekunna mottamottagare skall en

transiteringen intedirekt vid sitt företag även om
På sätt har före-konventionen. motsvarandeenligtsker

meningen iskriften bi första 6 §första stycket om
inte transiterassågodkännande, utformats att varor som

i övrigtfåkonventionen denenligt mottasskall somav
därmedgodkänd mottagaregodkänts. Begreppet ges en

tullförordningen i transite-ännågot innebörd ividare
ringskonventionen.

transiteringen då tran-bestämmelser krävs förDe som
tillämpliginte bör med stödsiteringskonventionen är

Någon hänvisningmeddelaskunna GTS.84 § TuFav av
undvikstill i för-inte Därmed attgörs b §.56 § 6

begränsas till endastgodkändafarandet med mottagare
sådana i samband med attdär mottagandet skerfall en
transitering avslutas.

konventionen framgår näraär sambandatt det ettAV
efterföljandetransiteringen förenklademellan och det

transiteringi för-förfarandet ochsteg Eftersom1.
tullklareringtullning skildautgör behandlasformer av

emellertid i skilda avsnitt. bakgrund utform-de Mot av
särskiltningen transiteringskonventionen bör detav

påpekas vissa beskrivningar förfarandetrörandeatt
fårkonventionen inteenligtför godkända mottagare

missförstás. Fråga tullbehandling inom förär ramenom
två skilda tullklareringsformer.
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enligtföreslås underrättelse kon-Det att mottagarens
ventionen sändningen kommit måstefram skeattom
elektroniskt, fåtal uppgifterendastoch att ett skall

i föreslåslämnas det Underrättelsen utöverskedet. -
transiteringen innebäraförden betydelse den har att-

till förtullning alltsåanmälan har anmälanskett,en en
till förfarandet för godkändsteg mottagare.1 -

föreskrifterförutsätts närmaremeddela de verk-GTS om
ställighet föreslås, i enlighetbehövs och det medsom
transiteringskonventionen, närmare rutineratt de som

innan fårskall krävas förfoga övermottagaren mot-en
iskalltagen tullens godkännandevara anges av en

pågående internationella harmoniserings-mottagare. Det
utgångspunkt iarbetet, bl. med förfaranden för god-a.

kända för närvarande inte tillräckligtmottagare, ger
för förslag tillunderlag ett reglering inärmareen

tullförordningen sådantett förfarande. ärDet dess-av
värde förfarandet importörerutom att för deav som

i frågakan komma godkända i varjemottagare,som en-
skilt flexibeltfall kan till skilda förut-anpassas
sättningar. föreslås därförDet iett andra styckesom

erinranb följer transiteringskon-6 vad§ en om som av
ventionens föreskrifter för nämligengodkända mottagare,

i tillståndetatt tullen någon åtgärdskall ange om av
tullmyndighet innankrävs fårmottagaren förfoga överen
mottagen vara.en

Enligt paragrafens första stycke kan tullen för ett
enskilt vid hemtagningfall inskränkningbesluta ien
förfoganderätten ioch andra hänvisningstycket ges en
till vissa inskränkningarlagstadgade i rätten till
omhändertagande.
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föreslås rubriken överFörfogandeatt underDet 7 §
tillämplig på samtligaomhändertagen görs förenk-vara

förtullningsförfaranden. förstalade och andra stycketI
föreslås redaktionell ändring i enlighetdärför meden

på lagnivä.förslaget

Författningstekniken på lagnivå gör lagstadgadeatt de
inskränkningarna i till interätten äromhändertagande

lättillgängliga. föreslås pedagogis-därför,helt Det av
tredjeskäl, där när förfogande-ka ett stycke det anges

inträder.rätten

och 8 §§8 a

förutsättningarna för hemtagareattI 8 § anges nu en
välja tullklareringsform än för-skall kunna en annan

hemtagning.tullning tillefter anmältsatt en vara

hemtagning särskildförslaget utmönstraattGenom som
tullklareringsform tilloch att anmälan ett stegse en

enligt tillanmälan förtull-förfarande 4 §1 som en-
máste förtullningsanmälanning, återkallas om varan

enligtskall kunna behandlas första stycket TL. Det7 §
föreslås rubriken tullklarerings-därför under Byte av

i i vilkabestämmelse skallform fall det8 §en om
möjligt återkalla förtullningsanmälan ochatt attvara

övergå till tullklareringsform anmälanefteren enannan
till förfarande enligtett steg 1 4 §.-

frist gälla klare-bör för valSamma annansom nu av en
föreslåsringsform fristen i enlighetoch det att med-

till ändringar i till närförslaget tullagen knyts en-
tulldeklaration avgivits.senast skall ha
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inte får åter-i skickförvarats oförändratHar varan
kallelse finns särskildaendast skäl för-ske detom

till föreslås vidare alltidslaget §. Det det8 att
krävas särskilda återkallelseskall skäl för en av en

anmälan till hemtagningsteg för-1 ombud segenom-
till pá särskildaslagen skäloch §§. Kravet6 8a a

tagitkan uppfyllt närt. den handvara ex. som om varan
inte är rätt näradressat eller fel sänts ochvaror

vill áterutföra tillmottagaren dem eller anmäla dem
förstoring.

finnsparagrafenI bestämmelse rått för attGTSen om
föreskriva tulldeklaration inteatt ibehöver lämnas,

vissahuvudsak för inte kommersiellfall har natur.som
föreslås redaktionellDet ändring i enlighet meden

iförslaget första stycket8 § 2 TL.

10§

föreslåsparagrafen bestämmelse subdelegationI en ny om
till föreskriftsrättenGTS rörande begränsatav upp-
giftslämnande varusändningarför mindre jfrvärdeav

tillförslaget föreslås vidareTL. Det bestäm-14 § att
inmelsen idelas fyra punkter.

28a§

föreslåsparagrafen bestämmelseI bolagatt etten om
eller förening enligt första stycket eller54 § 2en som

fått tillståndandra stycket utföraatt kontrollTL som
på tullmyndighet uppgifterankommer lämnaskallannars
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elektroniskt till rätt förtullverket, med att medgeGTS
finns särskilda skäl. Huvudregeln före-undantag detom

slås uppgiftslämnande ielektroniskt dessaettvara
undantagsvisfall. bör pappersbaseratEndast ett upp-

giftslämnande fråga.ikunna komma

vid56 b§, 6 §se

75 §

finnsmeningförsta förstaI paragrafens stycke en
delegation till vissabestämmelse att meddelaGTSom

föreskrifter. föreslås redaktionell ändring förDet en
bringa i överensstämmelseatt regeln med 110 § TL.

79 §

Enligt beviljas tullkreditbestämmelsen skall den som
beviljas hemtagningstillståndsamt den betalasom en

avgift till föreslås redaktionellhärtullen. Det en
ändring i enlighet i förstamed förslaget stycket8 §

så i tillämpligTL att enda stycke, görs79 § TuF, ett
på tillstånd till för-vart och de förenkladeett av
faranden förstaomfattas stycket8 § TL. Be-som av

föreslåsstämmelsen tillämpas så avgiftatt enda tasen
vid varje beslutstillfälleut till-oberoende av om

ståndet ellerett flera förfaranden.steg 1avser -

Följdändringar på förordningsnivå4.6 m. m.

enlighet tillförslagen ändringar iI med tullagen
föreslås följdändringar i kungörelsen 1974:270 om



37OU 1990:

förordningenlivsmedel,vid införselkontroll av
omrâde, för-på jordbruketsprisreglering1984:62 om

omrâde,på fisketsprisregleringordningen 1986:428 om
förordningenfrihandelsförordningen 1987:1185,

utvecklingslän-fråntullfrihet för1987:1285 varorom
tullfrihet för hand-förordningen 1987:1287derna, om

brand-förordningen 1988:1145bomullsväv ochvävd om
explosivafarliga och varor.

explosivabrandfarliga ochförordningen 1988:1145I om
sådan ändring bestämmelsenföreslås att§32 envaror

författningsregle-enlighet motsvarandei medutformas
områden, regelpå närliggande dvs.ring somsom en

intei enskilt fall ochhindrar omhändertagande ett som
vid meddelanderemissförfarandeettbestämmelse omen

enligtförfarandetillämpatillstånd stegatt ett 1av -
TuF.4 §

ivår bedömning motsvarandei enlighetföreslås medDet
i bestämmelserskriftlighetskravet deborttasfall att

ursprungsintygfrister rörandeförekommer attochdet
dagarsfrist föreslås förtill 14knyts somsamma -

förenk-tulldeklaration inom för ettavgivande ramenav
ändringartillenligt Förslagenförfarandelat 4 § TuF.

tullfrihetfrihandelsförordningen, förordningeni om
förordningenfrån utvecklingsländerna ochför omvaror
vidare givitshandvävd bomullsvåvtullfrihet för har

visserligenenhetliga formuleringar. tyckaskanDet
på två olikatidsfristmärkligt uttrycktsatt samma

respektive ii berördaförsta andra stycketsätt para-
tulldeklaration fråninl4 dagarnär skallgraf ges

förtul1ning.tilldå anmäldesden dag Genomvaran
utformning emellertid inte före-behöver separatadenna

tillvid för-anmälanskrifter för gällervad somges
tullning tillämpning förfarandemed ett steg 1av -

förtullning irespektive vid tillenligt anmälan§4
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andra fall.

förslagetGenom att tulldeklaration skall föravges
kommersiella postförsändelser tillämpningenskulle av

frihandelsförordningen,11 § förordningen14 § tull-om
frihet frånför utvecklingsländerna och för-2 §varor
ordningen tullfrihet för handvävd bomullsväv, ledaom
till tidenatt för att framställa anspråk pá tullfrihet

inoch att ursprungsintyg förkortas jämfört med vadge
närvarandeför gäller. vidtar åtgärderPostverketsom

för förtullning iutan att förväg avisera mottagaren.en
därmed inte möjlighetHan anspråkatt framställa páges

tullfrihet, i dåde fall ursprungsintyg inte medföljt de
handlingarna frånpostala avsändningslandet. Dessutom

tillsaknar postens kunder övervägande del beträf-vana
aktuella rutinerna.fande de huvudskälDe föranlettsom

undantag förett postförsändelser gäller alltjämt. Det
föreslås enligt 80 § attTL posten skall tullskyl-vara

såvidadig inte anmäls till förtullningvarorna av
någon eller tillämpningmed förenklatettannan av
förfarande. de fall blirI posten tullskyldig föreslås

30-dagarsfrist alltjämt gälla.en



KOHHITTEDIREKTIV

Dlr. 1988:66

Utredning författningsåndringar inför tullverketsom
datorisering

Dir. 1988:66

vidBeslut regeringssammanträde 1988-11-17

statsrådet Engström anför.

litt förslag

tillkallasföreslår särskild medJag att utredareen
författningsändringartilluppdrag lämna förslagatt de

datorisering.behövs inför föreståendetullenssom

Bakgrund

1986juni bemyndigade regering-ettGenom beslut den 11
särskildfinansministern tillkalla utredareatten en

uppdragFi dir. fram1935:04 med 1986:20 att ta
alternativa till rutiner iförslag dataut-ADB-baserade
växlingen itullverket näringslivetmellan sambandoch

förslagimport alternativamed och export gods samtav
internt hänsyntill ett för tullverket medADB-system

till på klareringtagen kraven kontroll.och
särskildaseptember överlämnade den utreda:Den 1 1987

ren förstudien Datorisering tullensSOU 1987:40 av
importrutiner. Regeringenexport- beslötoch den 10

vidaretulldatautredningen tillsseptember att1987



riktlinjerenlighet demedisitt arbetefortsättaskall
förstudien.iföreslagitutredningensom

redovisadeförstudienremissbehandling rege-Efter av
ställningstagandenbil.9 deiringen 198788:100prop.

ställnings-föranledde.tulldatautredningens förslagsom
frågor berör-iregeringen, deinnebär atttagandet som

sig till utred-anslötii propositionen, huvudsakdes
ningens förslag.

tillfälle att tariksdagenpropositionenGenom gavs
inriktningen tull-regeringen anförtdel vad avomav

Skatteutskottet SkUdatautredningens arbete.fortsatta
erinringar vadnågra motinte hafthar som198788:42

bifallit ut-propositionen. Riksdagen harianförts
198788:369rhemställan rskr.skottets

frågorrättsliganågradiskuteradesförstudien bl.a.I
övergång infor-dokumentlöstillvidaktualiserassom

tullen.till Vadfrån företagenmationsöverföring som
påidentitetenfastställasäkert kunnabehövs år att

vilkafastställatulldeklarationen,lämnatden som
vissdokumentlöst samtuppgifter lämnats anpass-ensom

förvalt-ochi datalagenning till bestämmelser bl.a.
ningslagen.

delvis all-frågor ärtekniskarättsliga och avDessa
ansågtulldatautredningen attmängiltig natur, manmen

lösningpraktisk för tullenssökabordeförsta hand en1
ske meduppgiftslämnare kanIdentifieringområde. enav

Sammanfatt-administrativa metoder.serie tekniska och
rättsligtpraktiska ochanság utredningenningsvis att

påfinna de problemlösningar stod attgodtagbara som
iytterligarefrågornaavsåg utredaattbelysts. Man

iarbetet.det fortsatta
vikten tulldata-påpekade attNågra remissinstanser av

uppmärksammade deiutredningen fortsatta arbetetdet
frånövergång dokument-finns vidrättsliga problem som

uppgiftslåmnande.elektronisktrutiner tillbaserade
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inledde höstentulldatautredningendet arbeteI som

utvecklingsarbetet iutrednings-organiserades och1987
systemövergripande verksam-iprojekt antalåtta och ett

uppgift behandlafick tillprojekten attheter. Ett av
elektroniskiuppgifteröverföringfrågor hur avom

gå tilltill bör och defrån tullenföretagenform
Projektarbetet syftargälla härför.villkor skallsom

administrativatekniska, ochtill lägga deatt fast
när företagförutsättningar gällajuridiska skallsom

tillelektronisk tullen.uppgifter i form Ar-lämnar
årsskiftetvidi projektet beräknas avslutaskunnabetet

1988-1989.
projektarbetet deTulldatautredningen attfann under

uppgiftslämnan-elektronisktaktualiserasproblem avsom
förvaltnings- ochdelvis Gällandeär nytt slag.de av

alltid in påintestraffrättsliga detregler nyapassar
finns fråninteNågra lösningar hämtaattförfarandet.

vid årsskiftetUtredningenhåll. därförtogannat
initiativ till visst grundläggande kart-ett1987-1988

rättslig dettaläggningsarbete Resultatetnatur. avav
promemoriori tvåfrämstdokumenteradesarbete om

förvaltningsrättsligarespektive aspek-straffrättsliga
iPromemoriornapå datorisering. mynnade utter en

förbedömningen straffatt lagen 1960:418 varu-om
påsmuggling behöver ändras1987:1065och tullagen

ansågsVidare tull-helt lagpunkter.ett ny omenpar
ingårlagändringartillregister behövas. Utkast lag och

promemoriorna.i
införrättsliga frågor tul-behöva beaktaskanDe som

översiktligtsåledes åtminstonedatorisering harlens
Utredningeni tulldatautredningens arbete.behandlats

föreslagitskrivelse till finansdepartementetihar en
författningsåndring-beredningenden fortsatta deatt av

uppgiftslämnande tillelektronisktföranledsar som av
Utredningen åberoparsärskild ordning.får isketullen

författningsmässi-därvid behöverproblematt de som ges



Säkerhetsfrågorlösningar delvisär karaktär.ga av ny
visssärskilt viktiga expertisär att beakta, och extern

kan behöva medverka.
Såvitt datoriseringen tullver-bedömaskan kommer avnu

aktualiseraimportrutiner ävenkets export- och att
Sådana ändringarvissa ändringar i tullprocedurerna.

bli möjligtför drakan erfordras det skall attatt
möjliga datoriseringen.största Tulldatautred-nytta av

ningen ändringarvåren anmäla önskvärdaatt 1989avser
i författningsändringar föran-tullprocedurerna. De som

sådana dåändrade attleds procedurer kan kommaav
ytterligare.behöva utredas

till tulldatautredningens ännuMed hänsyn att arbete
författningsändringarinte samtligaslutförts kan de

datoriseringen inteföranleds förutses. Dettasom av nu
igäller behövatullprocedurernasynnerhet kansom

ändras. påMed första tulldata-tanke att de delarna av
i drift i januari är det docksystemet tas 1990avses

igång.viktigt författningsarbetetatt snabbt kommer
angivna särskildjagMot den bakgrunden attnu anser en

utredningsman tillkallas läggabör för att framnu
Tillstill behövliga författningsändringar.förslag

vidare anpassning ärbör detta endast den somavse
nödvändig iför tulldatasystemet skall kunna tasatt

till särskildebruk planerat. utreda-Uppdraget densom
vidgas till för-bör dedock kunna attren senare avse

följdfattningsändringar bli nödvändiga tillkansom
iändringar tullprocedurerna.av

särskilde hålla närautredaren bör under arbetetDen
tulldatautredningen.kontakt med

Uppdraget

särskild tillkallas fortsättabör förutredare attEn
beredningen författningsändringar behövasde kanav som
inför datorisering. detullverkets skallArbetet avse



ändringar nödvändigaär för att tulldatasystemetsom
skall kunna i drift vid tidpunkt.tas planerad förstaDe
delarna tulldatasystemet i driftbör kunna tas denav

januari1 Företagen då börja1990. lämna export-avses
uppgifter i elektronisk tillform särskildetullen. Den
utredaren bör ställning till vilka författningsänd-ta
ringar behöver tillgenomföras januariden 1 1990,som
och lämna förslag till sådana ändringar.

Utredaren bör i direktivenbeakta vad sägs tillsom
samtliga kommittéer särskildaoch angåendeutredare
utredningsförslagens inriktning dir. 1984:5 samt
beaktande dir.EG-aspekter 1988:43.av

Hemställan

hänvisningMed till jagvad har anfört hemställernu
jag att regeringen bemyndigar statsråd tilldet harsom
uppgift att föredra frågor tullagstiftning till-attom
kalla särskild utredare kommittéförord-omfattaden av-
ningen 1976:119 med lämnauppdrag att förslag om-
de författningsändringar införbehövs tullverketssom
datorisering sakkunniga,samt att besluta sekreterareom
och biträde ätannat utredaren.

Vidare hemställer jag regeringenatt beslutar
att kostnaderna sjundeskall belasta huvudtitelns anslag
Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen sigansluter till föredragandens övervägan-
den bifalleroch hans hemstållan.

Finansdepartementet
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1990.Fi.Långtidsuuedningen14.
till sjöss.Fö.oljeutsllipp15.Beredskapenmot

underlag.K.Storstadstraftk samlat16. 5 ett- inombilateralarbetsfonner17.0rganisati0noch
utvecklingsbistånd.UD.

Fi.folkbokforingsregister18.Lag m.m.om
välfärd lägesrapport.19. och EnHandikapp - SB.storstadsregiortana.ochsegregationi20.Välfärd

kñrnkmftsavveck-industrinunder21.Denelintensiva
lingen.ME.

industrin kämkraftsavveck-22. elintensiva underDen
Bilagedel.ME.lingen.

Bo.23.Tomträttsavgäld.
C.kommunallag.24.Ny

C.livsmedelssektom.inom25.Konkurrensen
värnpliktiga fl. F6.26. förFörmânssystemet m.

ochsocialtAftärsverkmedregionalt27.Post Tele-
K.ansvar.

28. kommunalverksamhetEnAtt följaupp
utblick.C.internationell

29.Tobakslag.S.
Översyn upphovsrattslagstifmingen.Ju.30. av

arbetsförmedlingen.A.Perspektivpá3
32.Staden.SB.
33. challenges.SB.Urban

SB.34.Stadsregioneri Europa.
1982-1996.SB.35.Storstäderrtasekonomi

hårdavillkor. SB.36.Storstadsliv.Rikamöjligheten
importrutinea Fi.37.Författningsregleringnya m.m.av
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[12]Meddelarrätt. BostadsdepartementetÖversyn [13]sjölagenav
Översyn [30]upphovsrattslagstiftningen. fastighetsbildning [9]förKostnaderav m.m.
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Kommunikationsdepartementet
[4]Transponrådet.

[16]5 samlatunderlag.Stmstadstrafik ett- regionalt socialtAffärsverkmed ochTelePost -[27]ansvar.

Finansdepartementet
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