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Till statsrådet Bo Lundgren

Genom beslut den 17 juni 1993 bemyndigade regeringen det statsråd som
har till uppgift föredra ärenden tullagstiftningatt tillkallaattom en
särskild utredare omfattad kommittéförordningen 1976:119 medav- -
uppdrag lämna förslag till den nationella lagstiftningatt vid ettsom
svenskt medlemskap i EG behövs för komplettera EG:s tull- ochatt
tullfrihetsförondningar och besluta sakkunniga,att ochexperterom annat
biträde utredaren. Med stöd nämnda bemyndigande utsågs den 17av
juni 1993 regeringsrådet Leif Lindstam till särskild utredare.

Utredningen har antagit Tullanpassningsutredningen.namnet
Att biträda utredningen har förordnatsexperter fr.o.m. densom 18

augusti 1993 byrådirektören Elisabeth Bodén, avdelningsdirektören
Torgny Johansson, kammarrättsassessom Per Kjellsson, departements-
sekreteraren Bertil Legnestedt, kammarrättsassessom Johan Montelius
och departementssekreteraren Lena Stenwall fr.o.m. den lsamt
september 1993 avdelningsdirektören Hans Flykt.

Utredningens överväganden och förslag redovisas i detta betänkande.
Uppdraget därmed slutfört.är

Stockholm i juni 1994

Leif Lindstam
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Sammanfattning

Tullanpassningsutredningen har haft till uppdrag Dir. 1993:78 lämnaatt
förslag till den nationella lagstiftning vid svenskt medlemskap iettsom
EU behövs för komplettera EG:s tull- ochatt tullfrihetsförordningar.
Utredningens arbete alltså tullbestämmelsema import frånavser ochom

till tredje land inteexport frågan kontrollt.ex. vidmen om m.m.
gränserna mellan medlemsländerna. Ett inträde i EU kommer innebäraatt

de grundläggande EG-fördragen,att den s.k primärrätten Romfördraget,
Fusionsfördraget, Enhetsakten och Unionsfördraget och råttsaktema
inom den s.k sektmdärrätten förordningar, direktiv, beslut, rekommen-
dationer och uttalanden blir del svensk lillrätt. del kommeren storav
den nuvarande svenska tullagstiftningen falla bort, i vissa delaratt men
kommer i fortsättningenäven krävas nationella svenska bestämmelser.att
Förfarandet i tullhänseende vid import och kommer iexport stor
utsträckning regleras tullkodexenatt och tillämpningskodexen igenom
stället för nationella författningar. EGzs rättsaktersom tillåternu genom
dock, och förutsätter i vissa delar, kompletterande nationell lagstiftning.
Vi föreslår i betänkandet tullkodexen och tillämpningskodexenatt
kompletteras med sådana bestämmelser i författningar: tullag,nya
tulltörordning och lag respektive förordning vissa tullförfaranden medom
ekonomisk verkan. I tullagen och tullförordningen regleras därvid frågor

i huvudsak faller under Finansdepartementetssom ansvarsområde och i
lagen respektive förordningen vissa tullförfaranden med ekonomiskom
verkan frågor i huvudsak faller under Utrikesdepartementetssom
Handelsavdelnings ansvarsområde.

Frågor tullfrihet väsentligautgöra angelägenheter förom EG ochanses
regleras därför EG-rätten, i huvudsak rådsförordningengenom genom
91883. EG:s bestämmelser tullfrihet blir direkt gällande irättom
Sverige vid medlemskap. Rådsförondningenett medger dock vissa
nationella särregler och utfyllande bestämmelser. Utredningen har samlat
dessa i förslag till lag respektive förordning tullfrihet isamtom m.m.
fråga resandebestämmelser i förslaget till lag frihet frånom skatt vidom
import, m.m.

Inom EU har införts beskattningsordning det möjligtgören attsom
avskaffa gränskontrollema för skatteändamål inom EU-området. Vid
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mervärdes-skatterindirektaskall däremotskalllandtredjefråninförsel
påväsentligti allttullmyndighetemapunktskatteroch uttasskatt av

ibestämmelserfinnsgemenskapenInomdag.isätt somsamma
avseendefall,vissai varorimportskattfrån ex.frihetdirektivform om

Dessaflyttgods.ochgåvoförsändelserresande,medförs avsom
genomförasEUimedlemskap genomsvensktvidskallbestämmelser ett

ibestämmelsersådanaföreslagit nyenVi harbestämmelser.nationella
finnsgeogra-gemenskapenlimport,vidskattfrånfrihet m.m.lag om

skatte-s.kdetinomintetullområdetinomligger menområdenñska som
inomplatstillområdesådantfrånförs enettOm-området. varaen

intedetutgåimportskatt atttrots urskallskatteområdegemenskapens
bestämmelsertillförslaglämnatVi harimport.frågatullsynpunkt år om

beskattning.sådanskall hantera äventullmyndighetemainnebär attsom
rådsförordningenmedoch ersättsbortfallertulltaxansvenskaDen

Gemensammadenochstatistiknomenklaturenochtulltaxe-265887 om
Sverige.itillämpligdirektblirFörordningentulltaxan.
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Författningsförslag

1 Förslag till
fullag

Härigenom föreskrivs följ ande.

Inledande bestämmelser

från§ lag gäller tull vid import eller1 Denna exporttas utsom av varor
till tredje land tullverkets övervakning och kontroll importeller och av

i lag tull gällerfrån och till sådant land. Vad dennasågsexport som om
import frånskatt avgift skall för vidäven samt tas utannan som varor

tredje land, inte uttryckligen eller framgårannat av samman-om anges
hanget.

innehåller kompletterande bestämmelser till rådets förordningLagen
inrättandet tullkodexEEG 291392 den 12 oktober 1992av om av ennr

kommissionens förordning EEG 245493för gemenskapen och avnr
föreskrifter för verkställighet rådets förordningden 2 juli 1993 med av

inrättandet tullkodex för gemenskapen.EEG 291392 ennr om av
innehåller vissa bestämmelser förfarandet avseendeLagen även om

landet från sådan tullområdeskatt förs in i del EG:savvaror som
ligger utanför EG:s skatteområde.som

till törordningamaYtterligare kompletterande bestämmelser EEG nr
och 245493 finns i lagen 1994:000 tullfrihet och291392 om m.m.

tullförfarandenvissa med ekonomisk verkanlagen 1994:000 om m.m.

Innebörden vissa uttryckav

2 §Idenna1agförståsmed
svenska landområde och sjöterritoriumdet tullomrádet: Sveriges samt

luftrummet däröver,
förordning EEGtullomrdde: de områden i artikel 3 iEG:s som anges

291392,nr
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gemenskapens be-område inom vilketskatteomrâde: detEG:s
tillämpliga,viss skattstämmelser ärenom

tullområde,inte omfattas EG:stredje land: område som av
hänförtsåtgärder i frågatullmyndighetstullklarering: somom en vara

bestämmelse eller användningtullmässigtill en
deklareratsi frågatullmyndighets åtgärderförtullning: vara somom en

till fri omsättning.för övergång
iinnebördanvänds i denna laghar uttryckI övrigt somsammasom

291392.förordning EEG nr
General-tullmyndighetförstås medtullagstiftningenVid tillämpning av

myndigheter.och underställdatullstyrelsen

tullområdei gemenskapensInförsel varorav

iför inåvilar denskyldigheterBestämmelser3 § varorsomsomom
291392.förordning EEGfinns itullområdegemenskapens nr

verkställig-utfyllnad ochföreskrifter tillfår meddelaRegeringen närmare
bestämmelser.dessahet av

Övergång bestämmelse ellertullmässigfri omsättning ellertill annan
användning varorav

fårplatservilkaföreskrifterfår meddela§ Regeringen4 varorom
hänföras tillomsättning ellerfriövergång tilltilldeklareras annan

eller användningbestämmelsetullmässig av varor.

fårtullagstiftningen i övrigtlag ellerföljer dennainteS § Om annat av
förtullats.den harinnanicke-gemenskapsvaraförfoganågoninte över en

imärkämnentillföras sådanaoljeprodukt fårOförtullad6 § avsessom
vissaanvändningochdieseloljeskatt1992:1438lagen2 § avom

oljeprodukter.

regeringen,föreskrifter meddelasfår, enligtIhllmyndighet§7 avsom
verksamhet deklarerarsinisådant företagellerbevilja importör som

förombudräkningför importörsomsättningtill friövergångtillvanor
innanförfogai övrigtoch överhandtillståndimportör, att ta varorom
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fastställts.tull När det förenklade förfarandet används med stöd ettav
ombuds tillstånd får importören hand och förfogaäven överta om varan.

Om det nödvändigt förär tullmyndighetemas kontroll, får regeringen
föreskriva begränsningar i handrätten att ta om varor.

finnsDet särskilda föreskrifter andra begränsningar i rätten att taom
hand enligt första stycket förfogaoch tagitsöverattom varor varor som

hand.om

8 § Om deklareras för till friövergång omsättning meden vara
tillämpning förenklat förfarande enligt 7 skall den tullskyldigeettav

in kompletterande tulldeklaration åtta efterdagar den dag dåsenastge
frigjordes.varan

9 § Den för in eller låter föra in från område liggerettsom en vara som
inom EG:s tullområde utanför EG:s skatteområde, skyldigär attmen
anmäla införseln till tullmyndigheten. Närmare föreskrifter sådanom
anmålningsskyldighet meddelas regeringen.av

10 § Den skyldig betala importtull för eller skulleär attsom en vara,
ha varit varitdet tullbelagd den tullskyldige, skyldigär attom varan
betala skatt eller avgift skall utgå för vid import.annan som varan

Den lämnar anmälan eller borde lämna anmälan enligt 9 § ärsom
skyldig betala skatt tull avgift skall utgå föränatt samtannan som varan

grund införseln.av
Skatt och avgift enligt denna paragraf skall betalas i den ordning som

gäller för tull, inte föreskrivits.annatom

11 § l verksamheten enligt tullagstiftningen tullmyndighetemaanvänder
m: automatisk databehandling tulldatasystemet. Närmareett system

bestämmelser register ingår i finns i tullregisterlagensystemetom som
1990:137.

12 § Tullmyndigheten kan tillstånd till tulldeklarationer och andraattge
handlingar och uppgifter skall till tullmyndighet får lämnassom avges en

elektroniskt dokument till tulldatasystemet eller sättett annatgenom
med hjälp automatisk databehandling.av

Med elektroniskt innehålldokument upptagning ochett avses varsen
utställare kan veriñeras visst tekniskt förfarande.ettgenom
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förförfarandettekniskadetföreskrifterfår meddelaRegeringen om
i övrigt.förfarandetochuppgiftslåmnandet om

villkorsärskildamedfår förenasstycketenligt förstatillståndEtt om
förfarandet iochuppgiftslämnandetförförfarandettekniskadet om

övrigt.
elektroniskaöverföratulldatasystemetfårtullmyndighetEn genom

uppgiftslämnare.tillupptagningarandraochdokument en

tullmyndighetkommit in tillhadokumentelektroniskt§13 Ett enanses
formtill sådanöverföringförför myndighetentillgängligtblivitdetnär

läsas.det kanatt
förmedlaselektroniskt dokumentiuppgifterOm annangenomett

bemyn-efterjuridiskellertullmyndighetmyndighet än persongenom
hadockdokumentet1990:137tullregisterlagenenligt 9 §digande anses
haoch kantagitsdetredantullmyndigheten när antaskommit in till emot

förmedlaren.hostullmyndighetenföravskilts

elektronisktöverföringuppgifter lämnats ett14 § Om avgenom
iärendethandläggatullmyndighetenskalltulldatasystemettilldokument

åberopandeundertullklareringbegärtuppgiftslämnarensedansak först
tullid.tullidentifrkationsnummerdokumentetsav

anhångiggjortsärendebeslut i ettTullmyndighets§15 genomsom
sådant dokument.meddelasfårelektroniskt dokument ettgenom

tullmyn-medmellanhavandenombud i sinaanlitafåroch16 § Att envar
fårRegeringen291392.EEGförordningiföreskrivetdighetema är nr

i frågainskränkningarvillkor ochsådanaföreskriftermeddela omom
gemenskapsråtten.enligtföreskrivaskanombudanvändning somav

anställdnågon ärfårTulldeklaration för§17 somgenomavgesvaraen
eller,deklarantenförtroendestållning hoshakanoch omanses en

ombudet.ombud, hostulldeklaration genomavges

skalluppgifterföreskrifter vilkameddelafårRegeringen18 § somom
be-tullmassigtillanmälanellertulldeklarationilämnas annanen

användning.ellerstämmelse
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19 § Den enligt enligt artikel 14 i förordning EEG 291392 årsom nr
skyldig förse tullmyndighet med handlingar skall bevara dessa i fematt
år eller den längre tid för vissa uppgifter eller handlingar kansom vara
föreskriven i lag eller författning.annan

Tulltaxering, omprövning och skönstulltaxering

20 § Med ledning tulldeklaration eller motsvarande uppgifterav
fastställer tullmyndighet tull skall betalas vid frånimport elleren som

till tredje land tulltaxering.export

Omprövning

21 § Tullmyndighet fattat beslut tull första instans skallsom om som
beslutet i frågaompröva kan ha betydele för tulltaxeringenen som om

den tullskyldige begär det eller finnsdet andra skål. Ytterligare reglerom
omprövning finnstull i förordningarna EEG 291392 ochom av nr

245493.
Bestämmelserna i lagdenna och tullagstiftningen i övrigt ompröv-om

ning beslut tull gäller tulltaxeringsbeslut i övrigtäven beslutsamtav om
tulltillågg förseningsavgift.och Att omprövning sådana beslut skallom av

ske de överklagats framgår 104 och 106 §§.om av

22 § Om fråga i § har avgjorts21 beslut vunniten som avses genom som
laga kraft, får tullmyndigheten inte frågan.pröva

23 § Tulltaxering och sådan omprövning innefattar bokföring isom
efterhand får efter utgången föreskrivengöras även tid denav annars om
tullskyldige samtyckt till sådan tulltaxering sker.att

Om den tallskyldige har åtalats m: enligt lagen 1960:418brott om
straff för varusmuggling får tulltaxering och omprövning enligt första
stycket efter utgången tid förgöras även nämnda den åtaletav vara som

Beslut därom får dock inte meddelas under kalenderåretänavser. senare
efter det då åtalet väcktes. Om den tullskyldige har avlidit, får beslutet
inte meddelas månader från dödsfallet. ogillas åtalet, skallänsenare sex
tullmyndigheten undanröja beslutet, domen vinner laga kraft.om
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har företrättfall då denockså iskall tillämpasstycketAndra ensom
varusmuggling,förstrafflagenbrott enligtföråtalatsjuridisk omperson
betala.haftjuridiskadentull attbrottet personensomavserom

Skönstulltaxering

ellertulltaxeringtillförlitligt vidberäknasinte kantull24 § Om
skönstull-grundskäligefterbetalasskallvadfastställsomprövning som

taxering.

tullåterbetalningBetalning och av

Betalning

dagfrån den10 dagarinomtullmyndighetentillskall betalas§ Tull25
betalningsanståndintekravet,underrättadestullskyldigedendå omom

medgetts.

bedriverför denbetalningsanståndfår medgeTullmyndigheten26 § som
omfattningi störreimporterarellerimportverksamhet varorannan som

tullrålcning.särskildenligtbetalar tullKreditimportörkneditimportör.
tulldeklarationlämnatpå denutställasfårtullräkning ävenSärskild som

sigåtagittullverketombudet atttullskyldig,för gentemotombud omsom
tullskyldige.åvilar denbetalningsskyldighetdenfullgöra som

tulltaxe-omfattarochveckanigångutfärdastullräkningSärskild en
Räk-kalender-vecka.underfrigjortsallaförringsbeslut ensomvaror

nämndaefterveckanfjärdeifredagenpåbetalasskallningen senast
kalendervecka.

betalningförtullskyldigamedelmottagitombud har avOm avett
andrafrånskildamedelhålla dessaombudetskalltullråkningar,

tillgångar.

säkerhetställandeframgår291392EEGförordning att27 § Av avnr
Även finnsövrigtitull.i frågabetalningsanståndförvillkorär omett

Regeringentull.förskall ställassäkerhetgemenskapsföreskrifter attom
Omavgift.ochskattförskall ställassäkerhetföreskrivafår annanatt
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säkerhet inte har ställts, säkerhetutgör för tullen och skatten såvaran
länge den står under tullverkets övervakning och kontroll.

28 § Regeringen får meddela de föreskrifter behövs i övrigt tillsom
utfyllnad och verkställighet reglerna uppbörd i förordningenav om
EEG 291392.nr

Återbetalning

29 § Bestämmelser återbetalning och eftergift tull finns iom av
förordning EEG 291392. Om tullskyldig har betalat skattnr en annan

tull, tulltilläggän eller förseningsavgift eller avgift med högreannan
belopp hanän rätteligen skall betala, återbetalas överskjutande belopp.
Motsvarande gäller han betalatnär skatt tull, tulltillägg elleränannan
förseningsavgift eller avgift rätteligen inte skall betalas.annan som
Belopp får dras vid redovisning skatt enligt mervärdesskatte-som av av
lagen 1994:200 återbetalas dock inte.

Vid återbetalning till den tullskyldige får avdrag för tullgöras och
skatt avgift förfallit till betalning och densamt tullskyl-annan som som

dige skall betala till tullverket. I lagen 1985:146 avräkning vidom
återbetalning skatter och avgifter finns också föreskrifterav som
begränsar till återbetalning.rätten

Regeringen får meddela de föreskrifter behövs i övrigt tillsom
utfyllnad och verkställighet reglerna i förordningen 291392av om
återbetalning eller eftergift tull.av

Dröjsmålsavgift

30 § Om tull inte betalas inom föreskriven tid, skall dröjsmålsavgift tas
enligt 58 § 2 5 uppböndslagen 1953:272.ut mom.-

Vad föreskrivs i tullagstiftningen tull tillämpas beträf-ävensom om
fande dröjsmålsavgift enligt första stycket.
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Ränta

i vilkaföreskrivs245493291392 ochEEGförordningarna§31 I nr
skallmotsvarande fallbetalas. Iskalltullpåskallfall ränta uttas som

betalas.skallavgiftochskattpåävenränta somuttas annan
betalasskallavgifttullpå skatt ånutgårRänta samt somannan
EEGförordningefterhand enligtbokföring ignmd nrpå av

291392,
Regerings-ellerkammarrättenGeneraltullstyrelsen,enligt beslut2. av

rätten,
EEGförordningi204202i artiklarnai fall nravsessom -

förfarandet,undandragitsavgiftellerskatt291392, när genomannan
denföljdfördröjs tilltullräkningsärskild attutfärdande somOm avav

förfarande inteförenklattillämpningmedhand etttagit avvaraenom
utgårföreskriven tid, räntainomtulldeklarationkompletterandelämnat

avgift.tullskattpå än samtannan
fårpå beloppdock inteutgårstyckenatredjeförstaenligt somRänta -

1994:200.mervärdesskattelagenenligtskattredovisningviddras avav
tulli övrigttullagstiftningenochdenna lagiBestämmelserna om

paragraf.i dennai fråga räntatillämpas även avsessomom
Generaltullstyrelsenbemyndigande,regeringenseftereller,Regeringen

betala räntaskyldighetenfråndelvishelt eller attbefrielsebeslutafår om
finnsdetparagraf,dennaavgift enligtellertull omskatt änpå annan

skäl.synnerliga

beräknasskalleller 2stycket landra§i 3132 § Ränta avsessom
fördeklareradesdådeneftermånadenförstadenutgångenfrån varanav

avgift,ellerskattdock räntaomsättning,fri somtillövergång att
denutgångenfrånberäknasbelopp,återbetalattidigare avmotsvarar

återbetalades,beloppetmånad då
erläggas.skallbeloppetmånad dåmed dentill och

denfrån utgångenskall beräknasstycket 3andra§ avenligt 31Ränta
ochtillägdeförfarandetolovligadetellerinfördesdåmånad rumvaran

skall erläggas.beloppetmånad dåmed den
fördröjningentidför denutgårstyckettredje§enligt 31Ränta

omfattar.

utgår Räntai 29 § ränta.falliåterbetalasPå belopp33 § angessomsom
återbetalas.dröjsmålsavgiftoch§enligt 31på ränta somutgår även
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vilken beloppet betalatsutgår från utgången den månad underRänta av
till och månad då beloppet återbetalas.med den

0mberäkningavräntaifallsomavsesi3l§förstastycket finns34 §
bestämmelser i förordningen EEG 245483.nr

fall i och tredje styckena och 33 §Ränta i 31 § andrasom avses
för kalenderår efter 75beräknas visst räntesats motsvarar procenten som

november det föregåen-den statslåneränta gällde vid utgången avav som
decimal. Föråret. bestäms till procenttal med högstde Räntesatsen en

avgiftendet år då skatten ellerden tid infaller efter utgången avsom
gäller för det året.slutligt fastställs tillämpas dock den räntesats som

återbetalasfemtio inte ochRäntebelopp inte uppgår till kronor tas utsom
inte.

sådantenligt 31 § har ändrats på35 § Om beslut föranlett räntaett som
eller skulle ha betalats med lägreinte skulle ha betalatssätt räntaatt

erlagdberäkning mycketbelopp, skall För räntaräntan göras.avny
återbetalas.

räntebelopp åläggs betala enligttullskyldigutgår inteRänta ensom
erlagd31 § tidigare ränta.utöver

sådantenligt 33 § har ändratsbeslut föranlett sättOm räntaett som
skallha utgått med lägre belopp,ha utgått eller skulleinte skulleräntaatt

Bestämmelsernavad han uppburit för mycket.den tullskyldige återbetala
därvid i tillämpliga delar.tull gälleri tullagstiftningen om

uppgifterbestämmelserna i 35 fårenligt 2536 § betalningFör -
elektroniskaöverföringtullverket ochlämnas mellan genom avannan

föreskrifter regeringen meddelar.enligtdokument som

Indrivning m.m.

för indrivning.skall lämnasförfallit betalning37 § Tull har tillsom
för ringabehöver begärasindrivning inteRegeringen får föreskriva ettatt

1993:891i lagenindrivning finnsbelopp. Bestämmelser omom
får verkställighetindrivningVidindrivning statliga fordringar m.m.av

ställts ellerhar utgörutsökningsbalken ske. Om säkerhetenligt varanom
säkerheten.tullmyndigheten beloppetsäkerhet, får ta ut ur
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i företrädare för tullskyldig38 § Om någon, egenskap ärsomav en
oaktsamhet har underlåtitjuridisk uppsåtligen eller attperson, av grov

tillsammans med denbetala in tull i tid och ordning, hanrätt är
fårtullskyldige betalningsskyldig för tullen. Betalningsskyldigheten helt

eller delvis efterges, det finns särskilda skäl.om
enligt Ersta stycket skallTalan åläggande betalningsskyldighetom av

tullskyldigesföras vid allmän domstol. Talan får inte väckas sedan den
1982:188betalningsskyldighet för beloppen har fallit bort enligt lagen
blivit ålagdskattefordringar den harpreskription Hosm.m. somom av

förindrivning i ordning gällerbetalningsskyldighet får ske somsamma
tull enligt 37

enligt förstafullgjort betalningsskyldighet för tullbeloppDen som
tullskyldige.få beloppet denstycket har rätt att ut av

frågapreskriptionslagen 1981:130 gäller iBestämmelsen i §4 om
regressfordran tredje stycket.enligt

avräkning,dröjsmålsavgift, indrivning,39 § föreskrifterDe ränta,om
tullskyldigfordringarpreskription gäller i frågaoch mot enomsom

tullräkning,fordringar tagits igäller motsvarandeäven när somupp
enligt 26 andra stycket.utställts på ombud §

Tullauktion m.m.

bestämmelser ienligt40 § skall säljas tullmyndighetenOm en vara av
får245493,291392 eller förordning EEGförordning EEG nrnr

auktionpå offentligtullmyndighetens försorgsäljasvaran genom
finner dettullmyndighetentullauktion eller på sätt,annat varaom

köpeskillingenskadad eller förskämd ellerlämpligare. Om är omvaran
ellerför försäljningeninte kan beräknas täcka minst kostnaden om

särskilda skäl, fårfinner det föreliggertullmyndigheten att varanannars
i stället förstöras.

särskildatullmyndigheten följervissa inte får säljasAtt avavvaror
bestämmelser.

i tid och på lämpligt41 § tullauktion skall kungöras god sätt.En
skall tullmyn-tullauktion ellersäljs sättInnan annaten vara

känd, tilladresseni god tid skicka särskild underrättelse, ärdigheten om
denochtill den kantullskyldig ägareden är samt antas varasomsom
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kan ha särskild till Vad skallrättantas sagtssom varan. som nu om
möjligt tillämpas innan förstörs.även en vara

42 § Medel inflyter försäljning i fall i skall40 §som genom som anges
användas till täcka i första hand tullverkets kostnader för förvaringatt
och försäljning i andra hand tull för och i tredje handav varan, varan

skatt och avgift ränta.samtannan
Uppkommer överskott, skall beloppet tillställas den tullskyldige eller,

visar han till Om någon visardenne.ägareatt attom annan var varan,
han hade särskild till skall dock häremot svarande delrätt varan, av
beloppet tillställas honom.

Om beloppet inte har tillställas inomkrmnat någon enligt andra stycket
är från dagen för ñrsäljningen, tillfaller detett staten.

Export

43 § Regeringen får föreskrifter verkställighetmeddela till utfyllnad och
regler i förordningarna och ochEEG 291392 245493 exportav nr om

utförsel från gemenskapens tullområde.annan av varor

Statistik

44 § Uppgifter tullskyldig eller lämnat enligtsom annan om en vara
föreskrifter i förordning EEG 245493 eller föreskrifternr som avses
i denna lag används för statistiska ändamål.18 § även

föreskrifter förRegeringen får meddela den transportmedelattom som
från land skall särskilda uppgifter till tullmyn-eller till tredje lämna

transportstatistiska ändamål.digheten för

Tillfälliga frizonerlager, tullager, transiterlng, m.m.

transitering frizoner45 § Bestämmelser tillfälliga lager, tullager, samtom
frilager finns i förordning 291392 och kommis-och rådets EEG nr

får meddela föreskrif-sionens förordning 245493. RegeringenEEG nr
bestämmelser.till utfyllnad och verkställighet dessater av
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till flygpas-obeskattadeoñrtullade ellerförsäljningFör varorav
flygplatsbutikfår inrättasutlandettillavresersagerare som

inrättasexportbutik ävenskäl, fårsärskildafinnsexportbutik. Om det
plats.annan

meddelasexportbutikfrilager ellerfrizon,Tillstånd inrätta46 5 avatt
regeringen.

icke-gemenskapsvaraskyldig läggafraktförare§47 En är att somupp en
frakt-ingentillfälligt lager. Omtullområdetsvenskainförs till det
läggabefordratskall denbefordrasigförare åtagit varanatt somvaran,

blirinte,gällerVadtillfälligt lager.den sagts varanomsom nuupp
tullmässigtillanmäldtullförfarande ellertilldeklarerad annanett

placeradredan ärochinte helleranvändningellerbestämmelse varanom
tullförfarande.under ett

svenskadettillkommerfordonBefordras ett somen vara
läggaskyldighetenåvilarfartyg,tullområdet med att varanupp

förarefordonetsförden vägtransporten,tillfälligt lager omsvararsom
redaren.skyldighetenfall åvilarfartyget. Imedföljer annat

åsidosätterbefordrateller denfraktförareOm en varasom annarsen
läggsandra stycket,ellerenligt förstaskyldighetsin uppvaran

skyldighetenåsidosattförsorg. Dentullverketstillfälligt lager somgenom
ochuppläggningkostnader förtullverket dessskall ersätta varans
frånfårintebestämmaTullmyndigheten kan uttasförvaring. att varan

för dem.ställtssäkerhetellerkostnadernaförränupplaget ersatts

detoförtulladhandtillfälligtfårTullmyndighet48 § omta varaom en
ellertillfälligt lagerpåfår läggastullkontrollen. Varanförbehövs upp

tillämpning.motsvarandestyckettredje§sådant fall har 47tullager. l
oförtulladeskyldigtillfälligt lager är emottainnehavaren attettav

olägenhet.avsevärdkan skedet utanvaror, om

ianmälningsskyldighetföreskriftermeddelafår§ Regeringen49 om
fråntill ellerförstransportmedel,inklusivefråga ensomom varor,

frilager.ellerfrizon ett

kommersiellverksamhet,industriellbedrivasfårfrizon50 § I annan
debegränsningar ochmed deserviceverksamhetochverksamhet

föreskriver.regeringenvillkor
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§51 Innehavare exportbutik skall betala den tull belöper påav en som
sådan oförtullad säljs till resande med bestämmelseort inomvara som en
EG:s tullområde. Vad tull i denna paragrafsägs gäller inte försom om

skatt eller avgift.annan

52 § Tillfälliga lager, tullager, frizoner frilageroch exportbutikersamt
underkastade tullmyndighetemasär övervakning och kontroll.

Regeringen får meddela föreskrifter redovisningsskyldighet i frågaom
förvaras på sådana platser.om varor som

53 § Den i verksamhet vid tillfälligt lager, tullager, frizon ellersom
frilager befattning med tulldeklarationer och andra handlingartar som
lämnas för tullbehandling får inte obehörigen röja eller utnyttjaav varor,
vad han i verksamheten erfarit någon enskilds ekonomiska ochom
personliga förhållanden. I det allmännas verksamhet tillämpas i stället
bestämmelserna i sekretesslagen 1980: 100.

Tullverkets kontrollverksamhet

54 § Icke-gemenskapsvaror och för vilka anmälts tullmässigvaror en
bestämmelse eller användning innefattar förs EG:satt utsom varorna ur
tullområde underkastade tullmyndighetemas övervakning och kontrollår
står under tullkontroll. Vad gäller inte oförtulladesagtsnu varor som
lämnats till fritt förfogande enligt deklaration för övergång till friut en
omsättning, i fall då deklarationen ogiltigtörklarats.utom

55 § under tullkontroll,Transportmedel står detom
ombord transportmedlet finnspå står under tullkontroll,varor som
kommer till det svenska tullområdet medföra till dessutan att varor,

anmälan transportmedlet enligt 56 § har behandlats tullmyn-om av
digheten,

skall avgå från det svenska direkt till tredje landtullområdet attutan
medföra sedan amnälan gjorts härom.varor,

vad följer och 2 står transportmedel,Utöver första stycket lsom av
kommer och skall undersökas enligttill det svenska tullområdetsom
under tullkontroll till dess slutforts.57 undersökningen
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förföreskrifter skyldighetmeddelaRegeringen får56 § transport-om
transportmedelsanmälanbefälhavareförare eller göramedels att om

land.avgång tillfrån ellerankomst annat

enligtuppgiftsskyldighetdeklarations- ochkontroll57 § För attav
tullmyndighetenfullständigt fårriktigt ochfullgjortstullagstiftningen har

undersöka
kandäroch andracontainrar, lådortransportmedel, utrymmen varor

förvaras,
ochfrilagertullager, frizoner,tillfälligtför lager,områden2. ex-

står underbangårdar, därochflygplatserportbutiker, varor som
områden,sådanalokaler inomochtullkontroll förvaras, även samt

ochhandväskorportföljer,resvåskor ochsåsomhandresgods, samt
från EG:sellervid inresa tillmedförs resandeliknande utresaavsom

enligt 58kanellertullområde stannaanmanassomav person
1960:418lagenkroppsvisitation finns i 19 §Bestämmelser omom

varusmuggling.straff för

tull-står undertransportmedelbefälhavare påeller58 § Förare som
medföraeller led,anvisadskyldig använda vägkontroll attär att

pålast ochtransportmedlet och desspasshandling för att stanna
anmaning.tullmyndighets

stycketi förstabefälhavareförare eller sågsfår meddelasFörbud som
svenska tullområdet,detunder inomuppehåll utanattgöraatt resa

transportmedletavgå medellermedgivande ankommatullmyndighets
transportmedlet.lastalossa ellereller lämna ochbeträdasamt att

står underintetransportmedelbefälhavareochFörare som
tullmyndighetsskyldigtullkontnoll och äräven att stannapersonannan

anledningdet finnsanmaning får när attanmaning. Sådan antages,
tullagstiftningen.honom enligtföreligger föranmälningsskyldighet

paragraf fåri dennaförbudanmaning ochAnvisning, som avses
övervakningmöjliggöra tullverketsfördet behövsmeddelas endast attom
vad åroch får inteeller utöverimportoch kontroll export somav

ändamål.för dettanödvändigt

igenkännings-ochförseglingaranbringa lås,Tullmyndighet får59 §
understårandracontainrar ochtransportmedel,märken somvaror

registrerings-tillfälligt handocksåIullmyndighet fårtullkontroll. ta om
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bevis och liknande handlingar, sådant transportmedel, närettsom avser
det behövs ñr hindra transportmedlets avgång.att

Om befogenhet för tullmyndighet tillfälligt hand oñrtulladeatt ta om
föreskrivs i 48 § första stycket.varor

60 § Om det behövs för kontrollverksamheten och inte medför något
väsentligt hinder för trafiken, får tullmyndighet tillfälligt stänga av
områden där transportmedel lossas eller lastas eller gårpassagerare
ombord eller lämnar transportmedel. Vad gäller ävensagtssom nu

område närmast transportmedel, liksom infarter tillannat och utfarter
från tillfälliga lager, frizoner och flygplatser.

61 § Tullmyndighet får preja fartyg inom det svenska tullområdet, om
det behövs för möjliggöra tullverkets övervakning och kontrollatt av
import eller export av varor.

Om fartyg under mellan inom EG:s tullområde lämnarett orterresa
detta område och därvid avviker från sin kursråtta nöd ellerutan att

tvingande skäl föreligger, får tullmyndighet, befälhavarenannat inteom
efterkommer anmaning återvända till EG:s tullområde, inbringaatten
fartyget till plats inom det svenska tullområdet. Kan anmaning inteen ges
eller finns särskild anledning anmaning skulle förhindra elleranta att en

försvåra inbringandeavsevärt fartyget, får det inbringasett utanav
föregående anmaning.

inbringande enligt andra stycket får inte ske utländskt fartyg ellerettav
inom vattenområde, det inte medges enligt avtal med denstatsannan om
andra staten.

62 § För sådan kontroll i 57 § skall den uppgifter skallsom avses vars
kontrolleras eller för räkning importeras ellervars exporterasvaran
bereda den verkställer kontrollen tillfälle undersöka ochattsom varan
transportmedlet. Denne skall också lämnas tillträde till de lokaler och
andra används för den förvaring eller verksam-utrymmen transport,som
het kontrollensom avser.

Den åsidosätter skyldigheten enligt förordning EEG 291392som nr
för den och hantering nödvändig föratt ärtransportsvara som un-

dersökning och provtagning skall enligt beslut tullmyndighetav varor, av
dessersätta kostnad för ifrågavarande åtgärder. Vad istaten sägssom

37§ indrivning tull skall gälla sådan ersättning. Iull-ävenom av
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ersättningsskyldig-delvis frånellerheltbefrielsemedgefårmyndighet
heten.

tulltjänste-fårstycketförstaÄven 62 §ifall äni§63 annat avsessom
tullkontroll.understårpåochundersöka ta somvarorprovman

enligtlämnatsuppgiftanledningfinnsdet attOm anta som64 § en
särskildanlitatullmyndighetenfårriktig,inte ärtullagstiftningen

uppgiftenOmbehövs.upplysningdenframförsakkunnig somatt
förståskyldiguppgiften attlämnatdenoriktig, ärvisas somvara

inte,dockföreliggerskyldighetSådan omsakkunnige.för denkostnaden
detochvärdeskattepliktigaellertull-uppgiftenoriktigaden varansavser
tiomed änuppgivnadetöverstigervärdet inte merfastställdaslutligen

procent.
anlitamedgivande,Generaltullstyrelsensmedfår,Iullmyndighet
elleruppgiftlämnauppmaning attsakkunnig närävensärskild en

haskullerätteligenföljts. Deninte harrörande somhandling varaen
styrelsenkostnaden,förståskallhandlingenelleruppgiften omlämnat

beslutarinte annat.
någonstycketandraellerförstaenligtkostnadhafttullverketOm som

tullmyndighet ersättabeslutenligtskall dennestå för,skall avannan
gällaskalltullindrivning§i 37Vad sägskostnad. avdess omsomstaten

ersättning.sådanäven

uppgiftsskyl-förellerkontrollverksamhetenförbehövsdet§ Om65
deklarerardenföreskrivaregeringenfår att118 somenligtdigheten
tullmâssigtillanmälerellertullñrfarande annantill varaenettvaraen

sittuppgiftlämnaskallanvändning omellerbestämmelse
ellerorganisationsnummer personnummer.

kontroll-imedverkaskyldigaKustbevakningen är attochPolisen§66
tullmyn-63i 57Vad sägslag.dennaenligt omverksamheten som -

polismyn-ocksåmedverkansådanvidgällertulltjänstemanochdighet
vid Kust-tjänstemanochpolismanKustbevakningenoch samtdighet

bevakningen.
och järnvägs-bestämmerregeringenÄven postbefordringsföretag som

lagdennaenligtkontrollverksamhetenmedverka iskyldigaföretag är att
frågaIjärnväg.ellermedbefordras ompostfrågai somvarorom

§§.63inte 57gällermedverkansådan -
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Regeringen får meddela föreskrifternärmare medverkanom som avses
i första och andra styckena.

67 § Transportföretag befordrar resande från tredje land skall utansom
kostnad för ställa de lokaler och anordningar till tullverketsstaten
förfogande enligt vad Generaltullstyrelsen bedömer behövs försom
undersökning och tullklarering resgods och fordon resande förav som
med sig, för förhör och kroppsvisitation resande för tullpersonalsamtav
under uppehåll i tjänstgöringen.

68 § Tullmyndigheten får förelägga den eller kanår antassom vara
deklarations- eller uppgiftsskyldig enligt tullagstiftningen lämnaatt
uppgift, visa handling eller lämna kopia handlingöverupp en av som
behövs för kontroll deklarations- eller uppgiftsskyldighetenattav
fullgiorts riktigt och fullständigt sätt.ett

Vad i första stycket gäller räkningden förävensagtssom vars en vara
importerats eller exponerats.

Avser föreläggande enligt första eller andra stycket uppgifterett i
räkenskaper förs med hjälp automatisk databehandling skall dessasom av
därvid efter tullmyndighetens bestämmande tillhandahållas i utskrift eller

medium för automatisk databehandling.

69 § Tullmyndigheten får förelägga den, bedriver verksamhetsom av
sådan beskaffenhet uppgift betydelse för kontrollenatt av av annan

deklarations- eller uppgiftsskyldighet kan hämtas handlingarpersons ur
verksamhetenrör lämna uppgift, visa handling eller lämnaattsom upp

kopiaöver handling rörande rättshandling mellan den föreläggsav som
och den andre kontrolluppgift.personen

Den föreläggs kan, föreläggandet medför han måste läggasom attom
ned betydande arbete för fullgöra det, i stället ställa nödvändigaett att
handlingar till tullmyndighetens förfogande för granskning.

70 § Tullmyndigheten får besluta hosrevision den eller kanårom som
deklarations- eller uppgiftsskyldig enligt tullagstiftningenantas vara samt

den bedriver verksamhet sådan beskaffenhet uppgiftattsom av av
betydelse för kontrollen deklarations- eller uppgiftsskyl-av annan persons
dighet kan hämtas handlingar verksamheten.rörur som

Revisionen får kontrollera deklarations- eller uppgiftsskyl-att attavse
digheten enligt tullagstifmingen fullgjorts riktigt fullständigt.och
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innanrevideradedentillöverlämnasskallrevisionbeslut§71 Ett om
medändamåletuppgiftinnehållaskallBeslutetverkställs.revisionen om

enligtuppgifterochhandlingarundantamöjlighetenochrevisionen attom
och 77 §§.76

fleraellerförordnatullmyndighetenskallrevisionbeslutI enett om
revisor.revisionenverkställatjänstemän att

och påreviderademed deni samverkanbedrivasskallrevision72 § En
fall dendetverksamheten. Förhindraronödigtintedensådant sätt attett

fjärde§vite i 74bestämmelserfinnssamverkarreviderade inte om
särskilda1994:000tvångsåtgärder i lagenandraochstycket omom

beskattningsförfarandet.itvångsåtgärder
revi-förplatstid ochbestämmabehövsdetfårIullmyndigheten om

kl.mellanenskildverkställas hossärskilda skälfår intesionen. Den utan
detbegärhanrevideradedenske hosskallRevisionenoch kl. om19

svårighet.betydandedärkanrevisionen görasoch utan
påhandlingarnaskallrevideradedenhosverkställsinterevisionenOm

kvitto.revisorntillöverlämnas motbegäran

handlingar rörandraochräkenskapsmaterialfårrevision som§ Vid73
enligt 76undantasskallde integranskasverksamheten om

varulager.granskaochpårevisornfår ävenrevisionVid ta varorprov
upptagningbildellerskriftiframställning samtförståshandlingMed

teknisktmedendastuppfattaspåeller sättavlyssnasläsas, annatkansom
hjälpmedel.

derevisorntillhandahållarevideradeskall denrevisionVid74 §
Hanrevisionen.förbehövsupplysningardeoch lämnahandlingar som

används ihuvudsakligentilltillträdeockså lämna utrymmenskall som
ställamöjligtochi 73 §åtgärdsådan enförverksamheten omavsessom

hjälpdeni övrigtförfogandetillarbetsplats somsamtändamålsenlig ge
revisionen.vidbehövs

teknisktanvändasjälvtillfällepå begäranskall attRevisorn ges
meduppfattas endastkanupptagningdelförhjälpmedel somtaatt av

tillhandahållerställetreviderade ideninte enhjälpmedel,sådant om
medgranskassvårighet kan annatdennaochupptagningenkopia utanav

kopiankontrollerafårRevisorn atthjälpmedel.tekniskttillgängligt
reviderade.denhosfinnsupptagningdenmedöverensstämmer som
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Vid granskning upptagning i andra stycket får endast deav som avses
tekniska hjälpmedel och sökbegrepp användas, behövs för attsom
tillgodose ändamålet med revisionen. Granskningen får inte verkställas
via telenät.

Om den reviderade inte fullgör sina skyldigheter enligt första eller
andra stycket får tullmyndigheten förelägga honom vid vite fullgöraatt
dem.

75 § En revision får inte pågå längre tid nödvändigt.än Räkenskaps-
material och andra handlingar överlämnats till revisorn skall såsom snart

möjligt och revisionennär avslutats återlänmassom senast till den
reviderade.

Iullmyndigheten skall lämna meddelande resultatetsnarast om av
revisionen till den reviderade i de delar honom.rörsom

76 § På den enskildes begäran skall från föreläggande eller revision
undantas

handling inte får i beslag enligt 27 kap.tas 2 § rättegångs-som
balken,

handling med betydande skyddsintresseettannan handlingensom
innehåll på grund särskilda omständigheter inte bör komma till någonav

kännedom.annans
Handling i första stycket 2 får undantas endast hand-som avses om

lingens skyddsintresse överväger dess betydelse for kontrollen.
Bestämmelserna i första och andra styckena gäller i tillämpliga delar

föreläggandeäven lämna uppgifter.att

77 § En skriftlig begäran befrielse från föreläggande lämnaom att
uppgift, visa handling eller lämna över kopia handling, skallupp en av

in till länsrätten, tillsammans med föreläggandetges och den begärda
handlingen eller uppgiften.

Om den reviderade begär handling skall undantas frånatt revisionen
skall handlingen, tullmyndigheten den bör granskas,attom anser
omedelbart förseglas och överlämnas till länsrätten.

Länsrätten skall dröjsmål handlingenutan pröva eller uppgiftenom
skall undantas från kontrollen.
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bestämmertredje stycketi 73 §upptagningfråga78 § I avsessomom
tillhandahållas iskalldenvilketpå sättellerformi vilkenlänsrätten

målet.
styckeföregåendeiupptagningfrågafår iLänsrätten avsessomom

användasjälvtullmyndighetens råttibegränsningar attsådanabesluta om
frånundantasskalluppgift,förbehövshjälpmedel atttekniska somsom

myndigheten.förtillgängligbliskallintegranskning,

kanbeslutskall länsrätten prövadet,enskilde begårdenOm om79 §
handlingen.granskarrättenfattas attutan

omfattasuppgift inteellerhandlingenskilde avdenAnser att en
i 77undantagande sättfråganhandläggs angessomkontrollen om

stycket.i första§§78och samt

fårkontroll,frånundantagitshandlingdelhandling eller80 § Om aven
granskningentorredogörelsevidåberopaselleråtergesinnehåll intedess

handling,gäller utanävenDettamyndighet.införeller enomannars
undantagen.den begärtsdetefteråterlämnats attlänsrätten,beslut av

gälleruppgiftellerhandlingundantagandei frågabeslutEtt avom
i beslutet.inteomedelbart annat angesom

postförsändelserförTullskyldighet

postförsåndelsertullområdet itillinkommerfråga§ I81 somvarorom
bestämmerregeringen sompostbefordringsföretag ansesskall som

fritillövergångfördeklarerasintetullskyldig,ochdeklarant varornaom
använd-ellerbestämmelsetullmässigtillhänförselleromsättning annan

någonning annan.av
dennedockskallhanda,tilladressatenkommit ansesförsändelsenHar
omprövningreglertillämpningvidtullskyldigoch omdeklarant avsom

efterhand.bokföring ioch

vitestraff ochförseningsavgitt,Tulltillägg,

medskriftlig ellerlämnaskyldigochtullskyldig attden är82 § Har som
ellerdeklaration ettideklaration,upprättaddatabehandlingsteknik en

fastställan-forledningtillförfarandetunder avgettsdokumentannat som
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de tull, lämnat uppgift befmns oriktig, skall han påförasav en som vara
särskild avgift tulltillägg. Iulltillägget tjugoär den tullen procent av

inte skulle ha påförts, oriktigaden uppgiften godtagits.som om
Detsamma gäller, den tullskyldige skriftligen har lämnat sådanom en
uppgift i ärende omprövning tulltaxeringsbeslut eller iett som avser av

överklagat ärende fastställande tull.ett som avser av
Avgiftsberäkning enligt första stycket sker efter tio dennärprocent

oriktiga uppgiften har eller hade kunnaträttats ledningmedrättas av
kontrollmaterial bifogats deklarationen.som

Om avvikelse från tulldeklaration har skett vid skönstulltaxering skall
den tullskyldige påföras tulltillägg. Iulltillägget tjugo denär procent av
tull vid taxeringen påförs den tullskyldige vadutöversom som annars
skulle ha påförts honom. Till den del taxeringen innefattar rättelse av en
oriktig uppgift från den tullskyldige påförs dock tulltillägg enligt första
stycket.

83 § Om tullskyldighet uppkommer grund av
olaga införsel,

2. olaga undandragande från tullövervakning, ellerav varor
förfogande i övrigt ofortullad iöver strid förmoten vara, varan

föreskriven inskränkning i förfoganderätten
skall den tullskyldige påföras tulltillägg, han rätteligen skulle haom

lämnat skriftlig eller med databehandlingsteknik upprättad deklarationen
till ledning för fastställande tull.av

ÄvenTulltillägget tjugo den tullär påförs. denprocent av som som
ñrfogat förtulladöver i strid föreskriven förutsättning förmoten vara
befrielse från eller nedsättning eller återbetalning tull skall påförasav
tulltillägg. Iulltillägget tjugo denär tullförmån denprocent av som
tullskyldige går miste om.

84 § Tulltillâgg beräknas inte på mervärdesskatt får dras vidsom av
redovisning skatt enligt mervärdesskattelagen 1994:200.av

85 § Vid tillämpning 82 § den tullskyldig förärav ansvarar som
handlingar och underlåtenhet hans ombud. Iulldeklaration eller annatav
dokument lämnas för tullskyldig juridisk skallärsom en som person

ha lämnats den tullskyldige, det inte uppenbart attanses av om var
uppgiftslämnaren saknade behörighet företräda den tullskyldige.att

2 14-0873
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felräkning ellermed rättelsesambandpåförs inte i86 § Tulltillägg av en
ellertulldeklarationframgåruppenbartfelskrivning, annatavsom

för tirlltaxeringen.till ledninglämnatsdokument som
bedömningavvikelsenden månheller iIulltillägg påförs inte avavser

påanspråkförmånsbehandling,yrkadfrågayrkande, såsomett om
skälighetentullnedsättning eller frågatullbefrielse eller enavom

sak.uppgift iinte gälleravvikelsenvärdering, ochuppskattning eller
anmältuppgift elleroriktighartullskyldig frivilligt rättatOm enen

tulltillägg.påförs intei 83 §förhållande som avses

medomsättningtill friövergångfördeklareratden87 § Om en varasom
klareringsför-eller lokaltdeklarationsförfarandeförenklattillämpning av

vid dentulldeklarationkompletterandekommit in medinte harfarande
avgiftsärskildpåförs hanha lämnats,skulledå dennatidpunkt senast en

förseningsavgift.
dock 600 kronor,Avgiften300 kronor. ärFörseningsavgiften är om

fullgjortintetulldeklarationen,anmodats lämnatullskyldigeden att men
tiden.bestämdainom denskyldigheten

efterges,delvisförseningsavgift får helt ellerochTulltillägg88 § om
medsambandsådanthakanunderlåtenhetenellerfelaktigheten ettantas

därmedellererfarenhetbristandesjukdom,ålder,tullskyldigesden
gäller,ursäktlig. Detsammaden kanförhållandejämförligt omatt anses

tillmed hänsynursäktligframstårunderlåtenhetenfelaktigheten eller som
omständighetsärskildbeskaffenhet elleruppgiftensoriktigaden annan

ellertilläggetoskäligtuppenbartframstårdet uteller att tasomom
avgiften.

hakundebeloppdetefterges närllulltillägg får helt även un-som
underlåtenheten ärellerfelaktighetendandragits att somansegenom

ringa.
underlåtenhetenefterges ocksådelvis närhelt ellerFörseningsavgift får

ringa.är att anse som

denpåföras sedaninteförseningsavgift fårTulltillägg eller§89
avlidit.hartullskyldige

förverkande,föremål förblirvärdeeller dessoförtullad90 § Om varaen
deldentillintetulltilläggavgifter ochtull, utskatt tasskall änannan

sådanbeslutmeddelattidigareförverkats. Ettvärdedesseller omvaran
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innefattareller beslutpålaga skall upphävas eller ändras sedan dom som
förverkande har vunnit kraft.laga

och vidvärdeErlagd tull skall beaktas vid förverkande en varasav
påföljd.bestämmande av

förseningsavgift tullmyn-91 tulltillägg och§ Frågor prövas avom
ombudetdet allmännadigheten. dock, på talanKammarrätten prövar av
uppgiftergrund oriktigai frågor tulltillägg på100 avsom avses om

oriktiga uppgiften inte hari Sådan får föras, denmål tull. talan omom
målet. Talan skallinte har igodtagits efter prövning i sak eller prövats

eller detden månad då domeninom år från utgångenväckas ett av
kraft.i målet har vunnit lagaslutliga beslutet

förseningsavgifti fråga tulltillägg ellertullskyldiges yrkandeDen om
överklagandehinder vad gällerskall prövas,utan omomav som annars

inteförseningsavgiftentulltillägget ellerbeslutet den tull avserom som
ombudetdet allmännakraft. gäller,har vunnit laga Detsamma om

förmån för den tullskyldige. Omframställt sådant yrkande tillett
domstolen förordna det skallförst i domstol, kanyrkandet framställs att

tullmyndigheten.och vidare handläggastas avupp
ñrseningsavgift skalltulltillâgg ellerfattas påföringbeslutInnan om av

sig.möjligt tillfälleden tullskyldige att yttragesom
påföra tulltilläggtullmyndighetenUnderrättelse överväger attattom

överföring elektroniskt dokument.får skeförseningsavgifteller avgenom

förseningsavgift skalleftergift tulltillägg och92 § Bestämmelserna avom
framställts, i mån detdetta inte har denyrkandebeaktas, även omom

tulltilläggärendet eller måletförekommit iföranleds vad har omav som
törseningsavgift.eller

också vidtas den ändring i beslutetskalltull ned,Om sätts om
föranleda.nedsättningen kantulltillågg som

försenings-tulltillägg ellerhandläggningen måli kammarrättVid av om
det.tullskyldige begårdenmuntlig förhandling hållas,avgift skall om

anledninginte finnsinte, detförhandling behövs dockMuntlig antaom
utgå.förseningsavgift kommerellertulltillägg attatt

inte.påförsunder femtio kronor93 ä Tulltillägg
Ilrlltillägg tillfaller staten.



1994:89SOUFörfattningsfärslag36

fåråläggas,kanlängretull intebetalningsskyldighet för94 § Om
beloppet.tulltillåggpåföraintetullmyndigheten

frågaitillämpas ävenoch 373627, 30,i 25Bestämmelserna95 § -
förseningsavgift.ochtulltillâggom

oaktsamhetelleruppsåtligen96 § Den avsom
tullmyndighettillhandlingeller ingeuppgiftunderlåter lämnaatt
tullmyndighetbeslutellertullagstiftningeniföreskriftenligt som

lagstiftning,dennastödmedmeddelat av
enligt 47tillfälligt lagerläggaunderlåter2. att en varaupp

stridiicke-gemenskapsvara motförbrukarelleranvänder en
medmeddelattullmyndigheteller besluttullagstiftningenföreskrift i som

ellerlagstiftning,stöd dennaav
tullmyn-beslutellertullagstiftningenföreskrift i4. bryter sommot

föraskyldighetlagstiftning attdennastödmeddelat meddighet omav
tillfälligtförvarasuppgifteroch lämnaanteckningar somvanorom

förföremålellerfrilager ärifrizon ellereller itullagerellerlager som
tullförfarandetillämpningvidförfarandeförenklat ettföremål ñr avett

till böter.tullförseelsefördöms
tilldömasfall skall interingaI ansvar.

belagdunderlåtenheten ärinte,inträdertullförseelseför§97 Ansvar om
straff för1960:418lagenellerbrottsbalkenstraff i varu-med om

smuggling.

medgivandeefterendastväckasfårtullförseelseföråtalAllmänt98 §
tullmyndighet.av

föreläggertullagstiftningenstödtullmyndighet med99 § När aven
ellerförtullningbehövs föråtgärdvidtaellertullskyldig att somannan
vitekankontrollverksamhet,tullverketsförellertullklareringannan

föreläggas.
elleruppgiftlämnaunderlåtitnågonföreläggas, attVite kan även om

fullgöraellertullagstiftningeniföreskrift attenligthandlinginge
65med stödellerföreskrivs i 62 §skyldighet avsom

ellerkronorfemhundrabelopptill lägre änfastställasinteVite får
kronor.femtusenhögre än

viten.1985:206i lagenfinnsvitei övrigtBestämmelser omom
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Allmänt ombud

100 § Hos Generaltullstyrelsen skall finnas allmänt förombudett som
det allmännas talan i mål och ärenden i första107 § stycketsom avses

sådana mål och ärenden gäller eller har samband medutom som
inskränkning i förfoga fårrätten Det allmänna ombudetöveratt varor.
föra talan förmåntill för den tullskyldige eller enskildäven part.annan
Ombudet har då behörighet enskildaden parten.samma som

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer förordnar det
allmänna ombudet och för denne.ersättare

Överklagande

101 § Beslut, någon tullmyndighet Generaltullstyrelsen haränsom annan
meddelat enligt denna lag eller enligt bestämmelser meddelats medsom
stöd lagen eller enligt tullagstiftningen i övrigt, får överklagas hosav
Generaltullstyrelsen.

lhllmyndighets beslut revision enligt 70 får inte överklagas.§om

102 § Om överklagande enligt gäller101 § beslut vid tulltaxering i en
fråga kan ha betydelse för fastställelse tull skall överklagandet hasom av
kommit in till den myndighet meddelat beslutet fråninom år dentresom
dag då tullskyldigheten uppkom. Om tulltaxeringsbeslutet meddelats

två och halvt år efter dag dåden tullskyldigheten uppkomän ettsenare
får överklagandet dock, tiden för överklagande därigenom blir längre,om
komma in inom två månader från dåden dag den tullskyldige ñck del av
beslutet.

beslut förstaOm i stycket får omprövnings-omprövats ävensom avses
treårsfrist.beslutet överklagas inom där angiven omprövningsbeslutetOm

meddelats två och halvt år efter den dag då tullskyldighetenän ettsenare
uppkom, får överklagandet dock, för överklagande därigenomtidenom
blir längre, komma in inom två månader dag då den tullskyldigefrån den
fick del omprövningsbeslutet.av

Den tullskyldige får överklaga tulltaxeringsbeslut det inteävenett om
gått honom emot.

103 § tullskyl-Beslutsmyndighet i § skall den102 pröva omsom avses
kommitdiges överklagandetöverklagande har kommit in i tid. Harrätt
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andraföljerinteavvisa det,myndighetenskallin för annat avsent, om
stycket.tredjeeller

be-Överklagandet berorförseningenavvisas,skall inte attom
underrättelsefelaktigtullskyldigelämnat denharslutsmyndigheten omen

överklagar.hur man
överklagandetidenÖverklagandet det inomavvisas,hellerskall inte om

beslutet.fattatdentullmyndighet änkommit in till somannanen
Överklagandet tullmyndighettill denöversändasomedelbartdåskall som

in tillkomhandlingendåden daguppgiftmedbeslutetfattat om
tullmyndigheten.

beslutsmyn-skallenligt 103avvisasinteöverklagandet104 § Om
beslutet.överklagadedetdigheten omprövasnarast

såbeslutetändrartullmyndighetenförfaller,överklagandeEtt somom
tullskyldige begär.den

tullskyldigedenpå sätt ånbeslutetändrarmyndigheten annatOm
skäl förFinnsbeslutet.omfatta detöverklagandetskallbegär, nyaanses

återkallatillfälletullskyldigedenlämnamyndigheten attfårdet,
överklagandet.

enligtförfallereller103 §enligtavvisasöverklagandet inte105 § Om
omprövnings-sittöverklagandet,överlämnatullmyndighetenskall104

detOmGeneraltullstyrelsen.tilli ärendethandlingarövrigaochbeslut
Generaltullstyrelsentillöverlämnasöverklagandetfårsärskilda skälfinns

omprövning.föregåendeutan

beslutöverklagandeocksågäller§§i 102 105Vad106 § sägs avsom -
förseningsavgift.ochtulltilläggdröjsmålsavgift,ränta,om

be-enligtellerlagenligt dennabeslutGeneraltullstyrelsens107 §
tullagstiftningenenligtellerlagenmed stödmeddelatsstämmelser avsom

frågadet ärhos kammarrätten, näröverklagasfåri övrigt om
beslutsådantgällerinteprövningenochtullfastställelse omav
meddelatstullåterbetalningnedsättning ellerellerfrånbefrielse somav

bemyndigande,regeringensmed stöd av
denna37 §gemenskapsregler ellerenligttull2. uttag en varaurav

lag.
import,3. temporär

tull,restitution4. av
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urspnmgsintyg krävs för erhållande förmånsbehandling,som av.
inskränkning i förfogarätten överatt en vara,.
bindande klassificeringsbesked,.

eller dröjsmålsavgift,ränta.
9. tulltillägg eller förseningsavgift,
10. ersättning i 62 § andra stycket eller 64 § eller ersättningsom avses

för särskilda kostnader för bindande klassificeringsbesked, eller
beslutll. föreläggande meddelats enligt tullagstiftningen.om som

övrigtI överklagas Generaltullstyrelsens beslut enligt denna lag eller
enligt bestämmelser meddelats med stöd lagen eller enligtsom av
tullagstiftningen i övrigt hos regeringen, inte särskiltärannatom
föreskrivet.

108 § Om har överklagat beslut i sådant mål eller ärendepart varietten
enligt 100 § det allmännas talan skall föras allmänt ombud, fårettav
också överklaga beslutet, den föräven honom föreskrivnamotparten om
tiden för överklagande har gått Motpartens skrivelse skall ha kommitut.
in till den myndighet meddelade beslutet inom två månader,som om
överklagande enligtgörs 102 eller 106 inom vecka i målen om
bindande klassificeringsbesked och i övrigt inom två veckor från den dag
då han fick del den först ingivna skrivelsen med överklagande eller,av

han inte fått del den före utgången den tid inom vilken denom av av
skulle ha kommit in, från utgången denna tid.senast av

Återkallas eller förfaller på det förstasätt överklagandet,annat är även
det överklagandet förfallet.senare

109 § Bestämmelserna i 6 kap. 13 och 18 24 §§ taxeringslagen-
1990:324 gäller i tillämpliga delar vid överklagande beslutav som

i 102 och 106 §§. Vad i nämnda bestämmelser sägsavses som om
Riksskatteverket skall gälla det allmänna ombudet och vad sägssom om
länsrätten Generaltullstyrelsen.

110 § Beslut enligt 20, 21, 23 och 24 beslut tulltillägg ochsamt om
förseningsavgift skall gälla omedelbart. Detsamma gäller beslutannat av
tullrnyndighet, meddelas enligt denna lag eller enligt föreskriftersom sorn
utfärdats med stöd lagen och inte innebär målet eller ärendetattav som
avgors.
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bestämmelser

utbetalastill ellerskall betalastullagstiftningenenligt111 § Belopp som
krontal.helatill lägreskall avrundastullmyndighet, närmastfrån en

tullfrihet skallframgår91883EEGförordningen§ att112 Av nr
tilllandfrån tredje mottagareför försändelser avsäntsmedges ett ensom

22uppgår till högstvärdesammanlagdaochi gemenskapen ecu,vars
alkoholhaltigainnehållerförsändelsedel sådantill denintedock

tobaksprodukter.ochtobakluktvatten,parfym,produkter,
ochskattochskall tullstycketföljer förstavadUtöver annanavsom
ochskattochden tullvaruförsändelseñr näravgift inte annanuttas en

uppgår tillintesammanlagtförsändelsenförföreskrivenavgift ärsom
innehållerförsändelsendock integälleretthundra kronor. Detta om
led iellertobaksvaror, utgörellerstarköl ettvin,spritdrycker, en

postorderförsäljning.

överlåtsicke-gemenskapsvaramedgetullmyndighet kan113 § En att en
Tull-kostnad förellerolägenhetmedförinteöverlåtelsentill staten, om

verket.
förstaenligtöverlåts tillförskall inte statenhill tas ut somen vara

framgårtullagerupplagdblivithaskallstycket. Att avansesvaran
245493.EEGförordningartikel 867a i nr

föreskriftermeddelalag,från dennamed avvikelsefår,114 § Regeringen
ellerbestämmelsetullmässighänföras tillskallhur enom varor
frånellertillimporterasfall, exporterasanvändning i vissa när varor

luftfartyg.medellermedjärnväg,tullområdet på post

inomallmänhetenförkostnadtullförrättningskerPå tullplats115 § utan
föreskrivafårRegeringenföreskriver.regeringentidoch påområde som

allmänheten.kostnad förskall skeandra fallitullförrättning även utanatt

skallavgiftsfriintetullförrättning ärföranleder116 § Den somsom
enligtförrättningsavgiftförrättningenför taxaavgiftbetala som

föreskriver.regeringen
förrättningsavgift.frågaitillämpasi 36 § ävenBestämmelsen om
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117 § Regeringen får föreskriva avgifter skall betalas föratt
tillstånd till betalningsanstånd, och

2. utiärdande särskild tullräkning.av
Bestämmelsen i 36 § tillämpas i frågaäven avgifter enligt förstaom

stycket.

118 § Tullmyndighetema skall begäran tillhandahålla Sveriges
riksbank, Riksskatteverket, Statens livsmedelsverk, Statens jordbruks-
verk, Kommerskollegium, skattemyndighet och Statistiska centralbyrån
uppgifter förekommer hos tullmyndighetema och importsom rörsom
eller export av varor.

I tullregisterlagen 1990:137 finns bestämmelser utlämnande tillom
vissa myndigheter uppgifter tullnegistret medium för automatiskav ur
databehandling.

119 § Regeringen får bemyndiga Generaltullstyrelsen meddelaatt
föreskrifter i de ämnen i 3 4 7 första§ och andrasom anges
styckena, 9 12 § tredje stycket, 16, 18, 27, 36 och 43 §§, 44 § andra
stycket, 45 § första stycket, 49 50 52 § andra stycket, 56 65
66 § tredje stycket och 114 117 §§.-

Denna lag träder i kraft den januari1 1995 då tullagen 1987:1065
skall upphöra gälla.att

Den upphävda lagen skall dock fortfarande tillämpas i fråga om
anmälts till förtullning eller borde ha anmälts till förtullningvaror som

före utgången år 1994.av
Bestämmelserna i den upphävda lagen tullager och frihamnom

gäller till utgången år 1995 i fråga tullager och frihamnar till vilkaav om
tillstånd före utgången år 1994.getts av
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tillFörslag2
tullfrihetLag m.m.om

följande.föreskrivsHärigenom

bestämmelserInledande

förordningi rådetsfinnsfallvissatull ifrånfrihetBestämmelser1 § om
upprättandet1983 ett gemen-28den91883 avEEG ommarsavnr

finns äventullförmånerBestämmelsertullbefrielse.förskapssystem om
harEGgemenskapemaEuropeiskahandelsöverenskommelseri som

land.tredjemedingått
importsubventioneraddumpad ellerskyddBestämmelser motom

ifinns
skydd1988juliden 11242388EEG omförordningrådets avnr- inte ärländerfrånsubventionerad importeller somdumpadmot

ochgemenskapen,ekonomiskaEuropeiskaimedlemmar
1988juliden 29242488EKSG ombeslutkommissionens avnr- inte ärländerfrånsubventionerad importdumpad eller somskydd mot

stålgemenskapen.ochkol-Europeiskaimedlemmar
andraochförstade itillbestämmelserkompletterandefinnslagdennaI

bestämmelserna.angivnastyckena

ifinnsfalli vissainförselvidfrån skattfrihetBestämmelser§2 om
föreskrifteriochimport,vidskattfrånfrihet1994:000 m.m.lagen om

denna.stödmedmeddelatshar avsom

tullageniinnebördlag hardennaanvänds i somUttryck§ samma3 som
1994:000.

fallvissaiTullfrihet

främmandeför statsförtullasförgällerIullfrihet en4 § somvaror
konsulatsmedlemellerbeskicknings-ellerkonsulatellerbeskickning en

privilegierochimmunitet1976:661lagenenligtfamiljdenneseller om
denstödmedmeddelatsharföreskrifter avenligtellerfallvissai som

lagen.
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Ihllfrihet gäller också för förtullas för internationellvaror som en
organisation eller knutenär till sådan organisation,en person som en

organisationen ellerom är i lagen immunitetupptagen ochpersonen om
privilegier i vissa fall eller i föreskrifter meddelats med stödsom av
lagen och berättigadär till tullfrihet enligt stadga eller avtal gällersom
i förhållande till Sverige.

5 § Ihllfrihet gäller för markutrustning och undervisningsmateriel som
skall användas vid eller i samband med civil luftfart och ärsom
specialkonstruerad för användas luftfartsutmstningatt delarsom samt
och tillbehör till sådan materiel, när förtullas mr flygskola,varorna en

lufttrafrkföretag, luftfartsmyndighetett eller förvaltningen fören annan
allmän flygplats.

6 § Ihllfrihet i fall i 4 och 5 bortfaller eftersom avses om varorna
inñrseln används i strid med de för tullfriheten gällande reglerna. I
sådana fall skall detta dröjsmål anmälas förutan tullmyndigheten och
den tull belöper på betalas.som varan

7 § Regeringen får meddela föreskrifter tullfrihet förom
förnödenheter och proviant medförs eller ombord påsom tas

transportmedel går i trafik mellan Sverige och tredje land,som om
är avsedda för transportmedlet eller ñrvarorna besättning eller

ochpassagerare,
införs återvänder hit eftervaror som på grundav en person som att

sitt arbete ha vistats under längre tid iav tredje land.en

Bestämmelser till utfyllnad gemenskapsrättenav

8 § Vid kontroll uppgift lämnas i ansökan varuoertifikatav som om
EUR.l eller i exportörsdeklaration skall 57, 62, 64, 68 80 och 99 §§-
tullagen 1994:000 tillämpas.

9 § Den tillverkar, importerar, eller i övrigtsom handlarexponerar
med liksomär ombud, handelssammanslutningvaror och handels-
organisation skyldig enligt föreskrifteratt, meddelas regeringen,som av
lämna upplysningar erfordras för uppfylla skyldigheten lämnaattsom att
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ellerdumpadskyddbestämmelser motEG:senligtuppgifter om
subventionerad import.

enligtfår,stycketförstaenligtuppgiftsskyldighetkontrollFör av
uppgiftsskyldigden ärregeringen,meddelasföreskrifter somavsom

ochanteckningarräkenskaper,tillhandahållagranskningförföreläggas att
verksamheten.rörhandlingarandra som

medförsräkenskaperstycketandraenligtñreläggande somAvser ett
tillhandahållasbegäranskall dessadatabehandlingautomatiskhjälp av

databehandling.automatiskförmediumpå 4utskrift elleri
ävenparagraf tillämpasdennaibestämmelsernatillämpningVid av

1994:000.tullagen80i 71bestämmelserna -

föreskriftermeddelafårRegeringen10 §
subven-ellerdumpadskyddregler motverkställighetför omav

institutioner,EG:sbeslutadeimporttionerad av
EG:sbeslutadetullfrånfrihet avreglerutfyllnadtill2. omav

ochinstitutioner,
handelsöverenskommelseritullförmånerreglerutfyllnadtill omav

land.tredjemedingåttEG harsom

föreskriftermeddelamyndighet attöverlåtafårRegeringen§ll annan
10 §§.ideämnensomavsesi9och

1987:1069då lagen1995januari omkraft den 1iträderlagDenna
gälla.upphöraskall atttullfrihet m.m.

delsi frågatillämpasfortfarande omdockskallupphävda lagen2. Den
utgångenföreförtullningtillanmältshabordeelleranmältssomvaror

lämnatstullfrihettemporäransökanvilkafördels1994, omår varorav
utgångenföreansökantullfrihettemporär utanmedgettsvilkaförellerin

1994.årav
tillellerflygrestitution mot-ellerindustri-,tillTillstånd varvs-

gäller1994årutgångenföremeddelatstullbefrielse avsvarande som
1995.årutgångentilldock längstfortfarande, av



SOU 1994:89 Färfattningsförslag 45

3 Förslag till
Lag frihet från skatt vid import,om m.m.

Härigenom föreskrivs följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § dennal lag finns bestämmelser frihet från och återbetalningom av
skatt tull vid import frånän tredje land i vissa fall. Iannan av varor

lagen finns kompletterande bestämmelseräven till de bestämmelser om
tullfrihet ñr resande finns i rådets förordning EEG 91883som nr av
den 28 1983 upprättande gemenskapssystem förettmars om av
tullbefrielse avsnitt XI och bestämmelser beräkning tull och skattom av
i vissa fall.

2 § Vad i denna lag frihet frånsågs skatt skall frihetgällaävensom om
från sådana avgifter för vid import.tas utsom varor

3 § Vad i denna lag frihet frånsägs skatt vid import från tredjesom om
land skall gälla i frågaäven förs in i landet från ettom varor som
område ligger inom gemenskapens tullområde utanförsom men gemen-
skapens skatteområde införseln sker undernär sådana förhållanden som
vid import från landtredje skulle ha medfört till frihet från skatträtt
enligt denna lag.

Med gemenskapens skatteområde det område inom vilketavses
gemenskapens bestämmelser avseende berördaden skatten tillämpliga.år

Vid tillämpning första stycket skall vad tredje landsägsav som om
gälla område ligger inom gemenskapens tullområde utanförsom men
gemenskapens skatteområde och vad sägs gemenskapen gällasom om
gemenskapens skatteområde.

4 § Genom denna lag genomförs
rådets direktiv 69169EEG den 28 maj 1969 harmoniseringav om av-

bestämmelser avseende befrielse från indirekta skatter vid import i
samband med internationella resor,

rådets direktiv 1035EEG78 den 19 december 1978 frihet frånav om-
skatt vid import små försändelser kommersiell karaktärutanav av varor
och
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bestämmande1983den 28rådets direktiv 83 181EEG marsav-
frihet från77388EEG1d i direktivomfattningen artikel 14 omav

import vissamervärdesskatt vid slutlig av varor.

från importFrihet skatt vid2 kap.

medförsfrån skatt förbestämmelser frihet§ Särskilda1 varor somom
i kap.resande finns 3av

§§följer 3 eller 4intevid import skall,Frihet från skatt2 § annat avom
omsättning undertill friövergårmedges för3 kap.,eller vara somenav

enligttullfrihetmedförtullpliktigñromständighetersådana varaensom
tullfrihet1994:000EEG 91883, lagenförordningrådets m.m.omnr

ellerförordningenstödmeddelats medföreskrifter hareller avsom
lagen.

ii de fallskall medgesvid importFrihet från skatt även som anges
9 §§.5 -

för hel frihetförutsättningarskall medgesfrån skatt närFrihet även
föreligger.importfrån tull vid temporär

deninteföreliggerimport enligt 2 §från skatt vidtill frihet3 § Rätt om
importerade utgörs avvaran

boende,sekundärtbehövs förhemutrustning som
medsambandiutrustning importeraskapitalvaror och attsomannan

till gemenskapen,från tredje landöverförsverksamhet
vetenska-materiel,kulturellvetenskaplig ochundervisningsmateriel,3.

elleri 7demandra falloch i änpliga instrument apparater angessom
8 §§,

avgiftellerbetalning skattbevisliknandeskattemärken eller4. av
tredje land,i

järnvägståg,förproviant
frånförsändelseieller tobaksvarorprodukteralkoholhaltiga enen

ellerprivatperson,tillprivatperson annanen
postorderförsäljning.iledförsändelser utgör7. ett ensom

fömöden-vilka såsomförskattfrihet frånBestämmelser§4 varorom
internationelliluftfartygellerombord på fartygförsproviantheter och

1994:200.mervärdesskattelagenitrafik finns
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5 § Frihet från skatt skall medges for gemenskapsvaror efter haattsom
förts från Sverige till tredje land återinförs till landetut hautan att
bearbetats under tiden de varit utförda från Sverige.

Om tullmyndighet har medgett befrielse från skatt eller återbetalningen
skatt i samband tidigaremed utförsel medges frihet från skatt enligtav

första stycket endast den skatt betalas för vilken befrielse ellerom
återbetalning erhållits.

I mervärdesskattelagen 1994:200 finns särskilda bestämmelser om
underlaget för beräkning mervärdesskatt vid återinförselav av vanor som
bearbetats i tredje land.

6 § Frihet från skatt skall medges för import fångst medförsav egen som
frskefartyg hör hemma inom gemenskapen.av som

7 § Frihet från skatt skall medges för import filmer, fotografier,av
trycksaker, modeller, grammofonskivor, hologram liknandeoch
åskådnings- eller ljudåtergivningsmateriel, framställts Förentasom av
nationerna eller dess fackorgan och har undervisningskaraktär eller
vetenskaplig eller kulturell karaktär.

8 § Frihet från skatt skall medges för import samlarföremâl ochav
konstverk inte avsedda säljas,är den förnär räkningattsom vars varorna
införs galleri,år eller institution har godkäntsett museum annan som av
Generaltullstyrelsen för skattefri import enligt denna paragraf. Frihet från
skatt skall dock inte medges tillhandahålls betalningmotom varan av en

bedriver verksamhet skulle ha varit yrkesmässigperson som en som
enligt mervärdesskattelagen 1994:200 den hade bedrivits i Sverige.om

9 § Frihet från skatt skall medges för import av
officiella publikationer utgivna under kontroll exportlandet ellerav

internationell institution, regional eller lokal myndighet eller offent-av
ligrättsligt etablerat i exportlandet ochorgan

trycksak utdelad erkänd politisk organisation i anledning valav av
till Europaparlamentet eller i anledning nationellt ival det land därav
trycksakema har sitt ursprung.

Frihet från skatt enligt första stycket medgesskall endast för varor som
beskattats i exportlandet den utländska skatten avlyftsutan att senare
eller återbetalats.
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kapiteldettaenligtför från skattförutsättningarna frihet§10 Har
anmäla detdröjsmålskattefrihetenmedgettsskall denupphört utansom

belöperbetalatullmyndigheten och den skatttill varan.som

EEGförordningi rådetstullfriheti övrigt§ Vad sägsll nromsom
harföreskrifterochtullfrihet1994:00091883, lagen somm.m.om

i frågaskall gällaförordningen eller lagen ävenmed stödmedelats omav
från vid import.frihet skatt

tull videftergiftelleråterbetalningför12 § Medges avvaraen
restitutionssystemetenligtaktiv förädlingtullförlarandettillämpning av

variteftergift ha medgettsåterbetalning ellerskulle sådaneller om varan
vidtullmyndighettillbetalatsskatttullpliktig, skall ensomannan

ikan återbärasintetillbaka skattenbetalasförtullningen annanom
ordning.

återbetalningför vilkenfrågagäller iDetsamma annanen varaom
varitmedgettsskulle haellertull medgettseftergifteller om varanav

tullpliktig, om
förimporttull vidfrihet från temporärför helförutsättningar varan

förelegat,uppenbart
meddelatsföreskrift hargrundpåfår säljasinte2. avsomavvaran

liknande intresse,säkerhet ellerallmänhälsovård,till allmänhänsyn
elleravtalatfårmed vadinte överensstämmer ansessomvaran

avtalad tid,inomöverlämnatsinte harvaran
tekniskhindermisstag ellerbeställtsuppenbarligen har4. avavvaran

ändamål,föranvändainförselnförelåg vid avsettattmot varanart
ochtillförbiseende har säntsuppenbarligen mottagaren5. avvaran

räkning,för dennesförtullats
betalats förbiseende, elleruppenbarligen haravgiften av

föreligger.synnerliga skälannars

påförsäljningsskattgäller inteföreskrivs i detta kapitelVad13 § som
påprisnegleringeninomskrotningsavgift avgifterellermotorfordon,

område.fisketsellerjordbrukets
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Kap. 3 Resandes import

följer be-§Frihet från vid vad1 skatt import skall, utöver avsom
resande kommer till landetstämmelserna i kapitel medges en som

villkor i dettafrån tredje land i den omfattning och under de sägsett som
medförs personligakapitel. skattefrihet gäller för i detendast varor som
inte kommersiellbagaget och under förutsättning importen äratt av

natur.
i detta kapitelMed medförs i det personliga bagaget avsesvaror som

tullmyndigheten hanalla resande kan visa för näruppvaror som en
registrerats föranländer till landet i polletterat bagagesamt varor som

för resandens avfärd.den resande hos transportföretaget vid tidpunkten
Behållare med bränsle inte personligt bagage.utgör

tillfälliginte kommersiell denImporten ärnatur om avanses vara av
familjs personligaavsedda för den resandes eller hansoch ärart varorna

behov eller gåva.som

i medgesunder förutsättningar l §2 § Frihet från skatt skall angessom
personliga tillhörighetervistelsen i landet för sådanaresande underen

tredje land. Medåterutföras landet tillavseddaär att ettursom
eller begagnadegångkläderpersonliga tillhörigheter samt nyaavses

föremål behövs under resan.som
med hel befrielse från tull i dessaBestämmelser importtemporärom

245493kommissionens förordning EEGfall finns i artikel 684 i nr
förordningverkställighet rådetsjuli med föresrifter förden 2 1993 avav

för gemenskapen.inrättandet tullkodexEEG 291392 ennr om av
skallenligt första stycket upphörtñrutsåttningama för skattefrihetHar

tullmyndig-dröjsmål anmäla det tillmedgetts skattefrihetenden utansom
skatt belöperheten och betala den varan.som

i § medgesunder förutsättningar l3 § Frihet från skatt skall angessom
tredje land för sådanatill frånresande återvänder landet varorsomen

mrpå ochmedñrts för användasåterinförs efter ha attatt resansom
till följdinte medgettsåterbetalning skattvilka befrielse från eller avav

utförseln.
utgå enligt be-dockunder kan skattbearbetatsHar resanvaran

1994:200.mervårdesskattelagenstämmelserna i kap. 9 §7
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Bestämmelser tullfrihet för återinförs i obearbetat skickom varor som
finns i artiklarna 185 och 186 i rådets förordning 291392EEG nr om
inrättandet tullkodex för gemenskapen.av en

4 från§ Frihet skatt skall under förutsättningar i medgesl §som anges
förresande importen av

200 cigaretter eller cigariller100 eller 50 cigarrer eller 250 gram
röktobak eller proportionell blandning dessa tobaksvaror,en av

2. liter spritdrycker eller två liter starkvin alkoholhaltmeden somen
inte överstiger följd fram-22 volymprocent; alkoholdryck, till avsom
ställningssättet mängdspritdryck, får inräknas i denär att anse som
starkvin för vilken skattefrihet gäller, den har alkoholhalt högstom en av
22 volymprocent,

två liter vin,
4. 50 parfym,gram
5. 0,25 liter luktvatten,

kaffe kaffeextrakt500 eller 200 ellergram gram essens,
eller7. 100 40 teextrakt eller ochtegram gram essens,

personligamedicin i den mängd den resandesmotsvararsom
behov.

från år förFrihet skatt skall inte medges resande under 17en vanor
första under åri stycket 2 eller 3 eller för resande 15som anges en

för i första stycket 6.som angesvaror

medgesfrån förutsättningar i §5 § Frihet skatt skall under langessom
sammanlagtför andra sådana i tillresande 4 §än etten varor som anges

tredjeinte skattefrihetsbeloppet enligtvärde överstiger tull- ochsom
stycket.

stycket finns iBestämmelser tullfrihet i fall i förstaom som avses
i förordningartikel 47 EEG 91883.nr

andra styckenaBeloppet för tull- och skattefrihet enligt första och
ifastställs för varje år det belopp kronor 175motsvarar ecusom som

detförsta arbetsdagen oktober året föreenligt den växelkurs gäller isom
avrundas till högreår beloppet skall tillämpas. Beloppet närmaste

års skall fortsätta gälla dethundratal kronor. Föregående belopp att om
skulleskulle gälla eller ändringendet belopphögreår än omsom annars

mindre 5än procent.vara
uttryckt i svenskaskall publicera gällande beloppGeneraltullstyrelsen

författningssamling.Tullverketskronor i
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liter starköl.§ Frihet från för högst 156 skatt enligt 5 § får medges

enligt kapitel medges§ Frihet från tull skatt får detta7 och annan
luftfartyg kommerbesättningsman på fartyg ellerutför arbete somsom

för 100från tredje land fall i 2 och 3endast i samtavsessom
röktobakeller 100cigaretter eller 20 cigarrer eller 20 cigariller gram

dessa tobakspnodukter.eller proportionell blandning aven
enligt förstafrån tull och skattBegränsningen till friheträttenav

intestycket gäller besättningsmannenom
hosslutar sin anställninginför i samband med hanattvarorna

ombord,driver rörelserederiet eller tlygñretaget eller hos annan som
eller

ombord för elleruppehåll i tjänstgöringen2. gör semesterett annan
ellerledigheten minst 15 dagar,ledighet och avses vara

utomlands minst dagar.i vistats 15bosatt Sverige och harär
förstaskatt enligtfrihet från tull ochBegränsningen tillrättenav

medsammanhängerutför arbetestycket gäller endast personal somsom
betjäningbetjäningen ombord. Tilltransportmedlets gång eller med

förutom sedvanliga tjänsterombord transportmedel hänförspå som
sådana tjänster lämnasservering, och städninguppassning även som av

jämförbaraunderhållningsartister och andrafrisörer, butikspersonal,
personalgrupper.

vissa fallskatt i4 kap. Beräkning tull ochav

medförs resande ellerför§ Tull och skattl somav envaror som
fårförsändelse till privatpersoniskickas privatperson en annanenav en

i stället m: den tull och skatt3 §med belopp iuttas somangessom
ha utgått.skulleannars

detskatten förtullningen begärtullen och vidden skall betalaOm som
tillämpas.skall denna bestämmelse dock inte

för import2 § Thll och skatt enligt § fär endast1 tas ut somav varor
ibeloppsgränskommersiell karaktär och inom deninte har som anges

tulltaxe-juli 1987den 23förordning 265887rådets EEG omnr av
förtulltaxan,Gemensammastatistisknomenklaturen ochoch om

fall.schablonberäkning tull i vissaav
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följande belopp:utgå medskallenligt 1 §Ilull och skatt3 §

skatttull
240 krliterkrliter22sprit

krliter65krlitermellanprodukter 8
krlliterkrliter 405vin

20 krliterkrliter3
örestyck100örestyck100cigaretter
örestyck80örestyck80cigarrer

600 krkgkrkg1080röktobak
krkg130krkg140snus

2 §enligtbeloppgällandepubliceraskallGeneraltullstyrelsen4 §
författningssamling.Tullverketsikronori svenskauttryckt

då lagenjanuari 1995i kraft den 1träderlagDenna
förordningeninförsel ochavgift vidskatt ellerfrihet från10661987: om

skattefritttull- ochinföram.fl.resandeför1987:1072 rätt att vanorom
gälla.upphöraskall att

i frågafortfarande tillämpasdockskallförfattningarnaupphävda2. De
ñre den 1ñrtullningtillanmältsborde haelleranmältssomom varor

januari 1995.
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tillFörslag4
ekonomisk verkan,medtullförfarandenvissaLag m.m.om

följande.föreskrivsHärigenom

tullkodexinrättandet291392förordning EEG1 § rådetsI av enomnr
245493EEGförordningkommissionensochñr gemenskapen omnr

291392EEGförordningrådetsgenomförandetbestämmelser för nrav
föreskrifterfinnsgemenskapenförtullkodexinrättandet omav enom

taxebehandling,gynnsam-
varors ursprung,-
tullvärde,-

eller be-nedsättningangåendeundantagsbestämmelser avautonoma-
vissaimporttull förfrånfrielse varor,

verkan,ekonomiskmedtullförfaranden-
ochförfaranden,gynnade-

tull.eftergiftochåterbetalning av-
i förstatill debestämmelserkompletterandevissafinnsdenna lagI

bestämmelserna.angivnastycket

iinnebördlag hardennaanvänds iUttryck2 § somsammasom
1994:000.tullagen291392 ochförordning EEG nr

ursprungsintygi ansökanlämnasuppgiftkontrollVid3 § omsomav
i tullagen80 §§64 och 6862,skall 57,tullagstiftningenenligt -

tillämpas.1994:000

fårbestämmer,regeringenmyndighetdeneller§Regeringen,4 som
uppgiftlämnaför företagskyldighetföreskriftermeddela att omom

ochimportkvantiteterimporteradepåinhemska priser samtvaror
bestämmandesamband mediavseende sådanatransportkostnader varor

lättfördårvligavissaenhetspriser på vanor.av
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5 § Regeringen eller myndighet regeringen bestämmer får meddelasom
föreskrifter till utfyllnad och verkställighet gemenskapsrättenav
områden enligt l

Denna lag träder i kraft den ljanuari 1995.
Övergångsbestämmelser2. rörande tullförfarandenvarors ursprung,

med ekonomisk verkan återbetalning och eftergift tull finns isamt av
bilaga tillVI fördrag den 24 juni 1994 Konungariket Norges,om

Österrikes,Republiken Republiken Finlands och Konungariket Sveriges
anslutning till Europeiska unionen, lagen 1994:000 Sverigesse om
anslutning till Europeiska unionen och SFS 1994:000.

Att lagen 1987:1069 tullfrihet i vissa fall fortfarandeom m.m.,
skall tillämpas efter ikraftträdandet framgår punkterna 2 och 3av av
Övergångsbestämmelsema till lagen 1994:000 tullfrihetom m.m.

Varor utförts till land för reparation eller bearbetning föreannatsom
utgången år 1994 och åter-införs från tredje land får deklareras tillav som
övergång till fri omsättning med anspråk på tullättnad i enlighet med
tullförfarandet passiv förädling, dock längst till utgången år 1995.av
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tillFörslag5
varumärkesintrångtullkontrollLag om av

föreskrivs följande.Härigenom

rådetsbestämmelser tillinnehåller kompletterandelag1 § Denna
bestämmelsermed1986den decemberEEG 384286 lförordning nr av

omsättning,till friövergårförfalskade märkesvarorförhindramr attatt
EG-förordningen.kalladnedan

i EG-enligt artikel 3myndighetbehörigGeneraltullstyrelsen2 § är
medsamrådadet behövs,skall,Generaltullstyrelsenförordningen. om

myndighet.annan

skall förvarastullmyndighetkvarhålls§3 Varor enavsom
Närbekostnad.sökandensskall skeFörvaringenbetryggande sätt.

åtgärd med deförstöring ellerbeslutlagakraftvunnet annanavom
m: dessaersättningsökanden tillharföreligger rättberörda varorna

riktaskravetbeslutet gått Kaneller demkostnader från den emot.som
solidarisktdessaharän ettmot ansvar.personmer en

medskall förfarasdetskett och hurrättighetsintrång§ Frågan4 ettom
domstol.behörigsådant falli prövas avvarorna

skallkvarhållandetbeslutinterimistisktfår meddelaDomstolen attom
upphöra.

domstolenfrånlagakraftvimna beslutverkställaskallIlrllmyndigheten
förstöringellerfrigörande, ändring av varorna.om

ansökan enligtföravgift skall utgåföreskrivafår§ Regeringen5 att
EG-förordningen.artikel 3

säkerhet förställersökandenkrävaGeneraltullstyrelsen kan att
förvaringskostnaden enligt 3
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6 § Generaltullstytelsens beslut enligt artikel 3 i EG-törordningen och
enligt 5 § andra stycket denna lag får överklagas till kammarrätten.

lag träder i kraftDenna den januaril 1995.
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6 Förslag till
Lag i lagen 1960:418 straff förom om varu-
smuggling

Härigenom föreskrivs i fråga lagen 1960:418 straff förom om
varusmuggling

dels paragraf, införs,latt en ny a
dels 19 och 23 §§ skall ha följande lydelse,att a
dels i 4 6 orden undandras skallstaten medatt ersättas-

undandras
.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

l§2

Den det tillkänna Den det tillkännautan att utan attsom ge som ge
hos vederbörlig myndighet till riket hos vederbörlig myndighet irn-
inför eller frán riket utför gods, för eller förporterar exporterar varor,
vilket tull, skatt eller avgift vilka tull, skatt eller avgiftannan annan
skall erläggas till statsverket eller skall erläggas till statsverket eller

enligt stadgande i lag eller enligt stadgande i lag ellersom som
författning inte får införas eller författning inte får importeras eller
utföras, döms, gärningen sker döms, gårningenexporteras,om om
uppsåtligen, för varusmuggling till sker uppsåtligen, för varu-
böter eller fängelse i högst två år. smuggling till böter eller fängelse
Gäller gärningen narkotika i högst två år. Gäller går-ningensom

i 8 § narkotikastrafflagen narkotika i 8 § narko-avses som avses
l968:64 skall dömas till fängelse tikastrafflagen l968:64 skall
i högst år. dömas till fängelse i högst år.tre tre

Första stycket gäller Förstaäven, när stycket gäller även, när
någon lämna oriktig någon lämna oriktigatt attgenom genom
uppgift i tulldeklaration eller i tulldeklarationuppgift ellerge- gen-

vilseledande i samband vilseledande i sambandannat annatnom om
med tullbehandling gods uppsåt- tullbehandlingmed godsav av upp-
ligen föranleder, tull, såtligen föranleder, tull,att attannan annan
skatt eller avgift undandras skatt eller avgift undandras ellerstaten att
eller gods införs utförseller i gods ellerimponeras iatt exporteras
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

gällerförbud. Detsammastridgällerförbud.strid Detsamma motmot
iändranågonändra i närnågon attnär pro-att genompro-genom

påupptagning ellerellereller påupptagningeller gramgram
resul-påverkarolovligenresul-påverkar sättolovligensätt annatannat

automatisk informa-automatisk informa- tatettatet av enenav
tionsbehandling.tionsbehandling.

la§

meddenna lagI avses
förs frånimport: att enen vara

gemenskapensutanförplats
svenskatullområde till det

ellerdirektantingentullområdet,
undermedlemsstatvia ettannan

tullförfarande,
frånförs utattexport: varaen

platstullområdet tillsvenskadet en
tullområde,utanför gemenskapens
viadirekt ellerantingen annan

tullför-undermedlemsstat ett
farande.

19

anledningdet finnsOmanledning anta attfinns attOm det anta attatt
vidanträffas gräns-någon,anträffas vidnågon, gräns- ensomensom

tillankommerellertill eller kustorteller ankommereller kustort en
till platsförbindelsemedplats,förbindelse tillplats, med ut- enen

på sighargemenskapen,utanförenligtgodspå siglandet, har som
lagenligt dennagods ärbeslag,underkastatdenna lag är un-som

tulltjänstemänfårderkastat beslag,tjänstemänellerfår tulltjänstemän
vid Kust-tjänstemänsöka ellerförKustbevakningenvid att

eftersökaforbevakningenutföragods hos honom attefter sådant
utförahos honomgodskroppsbe- sådantkxoppsvisitation, ytlig

kroppsbe-ytligkroppsvisitation,urinprov. Ingensiktning samt ta
urinprov. Ingensiktningför urinprovs-kvardock hållas samt tafår
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

tagning. Om vederbörande chef för får dock hållas kvar för urinprovs-
tulldistrikt finner skärpning tagning. Omatt vederbörande chef förav
tullkontrollen persontrañken till tulldistrikt finner skärpningav att av
eller från utlandet med viss lågen- tullkontrollen persontrafiken tillav
het eller för viss tidrymd på någon eller från utlandet med viss lägen-
plats oundgängligenär nödvändig, het eller för viss tidrymd någon
får efter myndighetschefens beslut plats oundgängligenär nödvändig,
kroppsvisitation utföras och får efter myndighetschefens beslutvar

med lägenheten eller under kroppsvisitation utförasen påsom ochvar
tidrymden ankommer till platsen med lägenheten eller underen som
från utlandet eller från tidrymden ankommer till platsenavreser
platsen till utlandet. Sådant beslut från utlandet eller frånavreser
skall ofördröjligen underställas platsen till utlandet. Sådant beslut
Generaltullstynelsens prövning skall ofördröjligen underställasmen
skall likväl verkställas. Generaltullstynelsensgenast prövning men

skall likväl verkställas.genast
Kroppsvisitation, är väsentlig omfattning, ytligsom av mera

kroppsbesiktning urinprovstagning skall verkställas inomhussamt i avskilt
eller i lämpligt i fartyg undersökningsmanutrymme ellerrum samt, om

den undersökte begär det och det kan ske omgång, i vittnensstörreutan
Knoppsvisitation, ytlig kroppsbesiktning och urinprovstagning

beträffande kvinnor får inte verkställas eller bevittnas änav annan
kvinna, läkare eller legitimerad sjuksköterska.

Protokoll behöver inte föras och bevis utförd kroppsvisitation, ytligom
kroppsbesiktning eller urinprovstagning behöver inte utfärdas inte denom
undersökte begär det eller föremål påträffas i beslag.tassom

Bestämmelser för tull-rätt Bestämmelser för tull-rättom om
myndighet undersöka hand- myndighetatt undersöka hand-att
resgods resväskor och lik- resgodssamt resväskor och lik-samt
nande medförs resande nande medförs resandesom av som av
finns iäven tullagen 1987:1065. finns i tullagenäven 1994:000.
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

23 a

Åtal försökÅtal varusmuggling ellerförförsökellervarusmugglingför
iför brottdärtill elleriför brott avseseller somdärtill avsessom

meddetendastväckas närfår5 §det medendastväckas närfår5 §
allvarligatill brottetshänsyn anallvarligatill brottetshänsyn art

skälsärskildafinnsövrigtiskäl ellersärskildafinnsövrigtieller
föran-kangämingentill det,föran-kangärningentill det, omom
enligttulltilläggpåföringledaenligttulltilläggpåföringleda avav

1994:000tullagen§§84821987:1065 ellertullagen83 § en -
avgiftsärskildsådanelleriavgift somsärskildsådan enavsessom

medl975:85i 3 § lagenbemyn-med1975:85lagen3 § avses
före-meddelabemyndigandeföreskriftermeddela attdigande att

utförselellerin-skrifterutförsel avellerin- omvaror.avom
varor.

enligtförverkandetalangällerstycket äveni förstaVad sågs omsom
9§.

ljanuari 1995.kraft deniträderlagDenna

lydelseSenaste
1987:1067§4
1990:1395 §
1973:672.6 §

1990:139.lydelseSenaste
1409.1993:lydelseSenaste

1987:1201.lydelseSenaste4.
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7 Förslag till
Lag i lagen 1960:419 förbud i vissa fallom om

införsel spritdryckermot av

Härigenom föreskrivs l § 2 lagen 1960:419 förbudatt imom. om
vissa fall införsel spritdrycker skall följandehamot lydelse.av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1§

2 Förbud, i l 2 Förbudet i lmom. utgörsom mom. mom. mom.
skall icke hinder förutgöra inte hinder föra in sprit-avses, mot att

införsel till svenskt territorialvatten drycker till svenskt territorialvatten
spritdryckerav

a då dryckema hänföraöm dryckema skepps-att utgörom
till skeppsproviant för det fartyg, pnoviant för det fartyg vilketmed
med vilket de forslas, eller tillhöra de forslas,
med fartyget följande resande eller dryckerna tillhörom en resan-
ombord d detsamma anställda de eller besättningsmanen som

allt iden mdn dryckerna medföljer fartyget och inte uppgårpersoner,
ickeprövas överstiga behovet till tio literänmer per person,

under eller dryckerna eljestresan
enligt gällande stadgande md av
den resande för bruk till riketeget
införas; samt

b vid genomfart onödigt vid genomfartutan onödigtutan
Öresund Öresunduppehåll mellan uppehåll mellangenom genom

Falsterbo och Kullens fyr från Falsterbo och Kullens fyr frånrev rev
internationellt eller utländskt internationellt eller utländsktom- om-
råde till sådant område, råde till sådantannat område,annat
såvida det omständigheterna såvida det omständigheternaav av
uppenbarligen framgår, dryc- uppenbarligen framgår, dryc-att att
kema icke avseddaöm olov- kema inte avsedda olovligenäratt att
ligen införas till riket; dock md införas till riket; dock fdr vatten-
vattenområde inom halv kilo- omrâdet inom halv kilometeren en
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

befaras,landet intefrån svenskaickelandetsvenskafrånmeter
ellerbefaras.

medföraför dryckernadetom
ledsagardøkumentsådantett som

alko-1994:000i lagen omavses
säkerhetpáholskatt eller bevis att

förskattbetalningförställts av
i Sverige.dryckema

januari 1995.i kraft den 1träderlagDenna
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8 Förslag till
Lag ändring i lagen 1962: 120 straff i vissa fall förom om
oriktig ursprungsdeklaration m.m.

Härigenom föreskrivs 1 § lagen 1962:120 straff i vissaatt fall förom
oriktig ursprungsdeklaration skall ha följande lydelse.m.m.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1§

Den i ursprungsintyg eller Den i urspnmgsintygsom ellersom
handling, åberopas till handling, åberopasannan tillsom annan som

bevis för vinnande förmåns- bevis för vinnande förmåns-av av
behandling i främmande enligt behandling enligt handelsöverens-stat
frihandelsavtal mellan Sverige och kommelser Europeiskasom gemen-
sådan eller sammanslutningstat skaperna EG ingått med tredjeav

uppsåtligen lämnat oriktigstater, land eller sammanslutning lån-av
uppgift ägnad leda till förmåns- der, uppsåtligenatt lämnat oriktig
behandling, döms till böter eller uppgift ägnad leda till förmåns-att
fängelse i högst år. Till behandling,ett döms till böter ellersamma
straff döms den i samband fängelse i högst år. lillsom ett samma
med ansökan varucerttjfikat straff döms den i sambandom som
lämnat oriktig uppgift ägnad med ansökanatt om ursprungs-
leda till förmånsbehandling certifikat lämnat oriktig uppgiftsamt
den tillhandahållit åberopad ägnad leda till formånsbehand-som atten
handling med vetskap den ling den tillhandahållitatt samtom som en

Ärinnehåller sådan oriktig uppgift. åberopad handling med vetskap om
brottet döms till denatt innehållergrovt sådan oriktiganse attsom

Ärfängelse i högst två år. uppgift. brottet att anse som
döms till fängelse i högst tvågrovt

år.
Begår någon oaktsamhet gärning i första stycket,av grov som avses

döms till böter.
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tillÄr dömsringa,paragrafdennaibrott att somanseavsessom
ansvar.

1995.januarikraft deni 1träderlagDenna
Äldre gärningbeträffandefortfarandegällerbestämmelser som2.

ikrafttrådandet.förebegåtts

1981:436.lydelseSenaste
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9 Förslag till
Lag ändring lagen 1969:200 uttagandeom av om av
utländsk tull, skatt, avgift eller pålagaannan

Härigenom föreskrivs i fråga lagen 1969:200 uttagandeom om av
utländsk pålagatull, skatt, avgift ellerannan

dels den nuvarande lagen skall betecknasatt 3
dels 3 § skall ha följande lydelse,att ny
dels i lagen skall införas tvåatt paragrafer, och1 2 §§, följandenya av

lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1§

Följande rättsakter skall gälla som
svensk lag.

Rådets direktiv 76308EEG av
den 15 1976 ömsesidigtmars om
bistånd vid indrivning ford-av
ringar i samband med åtgärder

utgör del försom ett systemen av
finansiering Europeiska utveck-av
lings- och garanttfonden för jord-
bruket jordbruksavgtftersamt av
och tullar mervärdesskatt ochsamt
vissa punktskatter, samt

Kommissionens direktiv 77794
EEG den 4 november 1977 medav
detaljerade bestämmelser för gen-
anförande vissa bestämmelserav
i direktivet 76308EEG den 15av

1976 ömsesidigt biståndmars om
vid indrivning fordringar iav
samband med åtgärder utgörsom

del för finansie-ett systemen av
ring Europeiska utvecklings-av
och garantifonden för jordbruket

3 l4-0873
7 i
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

ochjordbmksavgiftersamt av
tullar.

direk-tillsvenskaDen texten
till dennabilagafinnstiven som

lag.

2§

1 §enligtskall vidtasåtgärdOm
intepdlagaavseende upp-somen

ellervidtullmyndighetbärs av en
importellermedsambandi export

1990:314skall lagen omav varor
skatte-handräckning iömsesidig

gälla.ärenden

3§
lagennuvarande

andratull,utländskmåndenandra Itull,utländskden mänI
pålagorelleravgifterskatter,pålagor somavgifter ellerskatter, som

vid ellertullmyndigheteller emotvid tartullmyndighet emottar enen
importellermedsambandiimporteller exportmedsambandi export

överenskommelseenligtöverenskommelseenligt varoravvarorav
främmandeochSverige statmellanfrämmandeSverige ochmellan stat

mellan-ochSverigemellanellermellan-ochSverigemellaneller
ihärfårorganisationfolklig uti tashärorganisation fårfolklig tas ut
iI §enligtåtgärdvidochlandet3bestämmelserna iskalllandet

skall§i 2fallandra än10stycket,första§§§, 65 avsessom-- §§, 6 §3 5bestämmelsemai1990:314§§ lagen1612 samt -
10 12stycket,första samtskat-handräckning iömsesidigom -

1990:314 ömse-16 §§ lagengälla. omteärenden
skatteärendenhandräckning isidig

gälla.
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Härvid skall vad i dessa bestämmelser sågs Riksskatteverketsom om
i stället Generaltullstyrelsen.avse

Denna lag träder i kraft den januaril 1995.

Senastelydelse lagens rubrik 1990:315.av
2. Senastelydelse 1993:1646.
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tillFörslag10
angåendeutredning1973:431ändring lagenLag omavom

tullagutländskbrott mot

utredning1973:431lagenfrågaföreskrivs iHärigenom omom
tullagutländskangående brott mot

följande lydelse,skall hal §dels att
regeringen.skall bytasKonungenordeti § motdels 5 utatt

lydelseFörslagenlydelseNuvarande

1§

påkallasmån det överens-denIpåkallasmån det överens-den avI av
ochSverigemellankommelseochSverigemellankommelse

ömsesidigtfrämmandeömsesidigt statfrämmande omstat om
utredaförhindra,förbiståndutredaförhindra, attförbistånd att

fårtullag,beivra brottochfårtullag, motbeivra brottoch mot
föreskrivaregeringen attföreskriva genomKonungen att genom

bistånd skalltullmyndighetsvenskskallbiståndtullmyndighetsvensk
främ-dentullmyndighet ilämnasfräm-tullmyndighet i denlämnas

utredningmed röran-mandeutredningmed röran- statenmande staten
i dentullagde brott staten.i den mottullagbrottde staten.mot

bi-vidochutredningsådanVid§§skall 2 4utredningsådanVid -
EEGförordningenenligtstånd nrgälla.

maj 198119den146881 omav
med-mellansamarbeteömsesidigt

administrativalemslândemas myn-
mellansamarbeteochdigheter

ochtull-kommissionen iochdessa
4skall 2jordbruksfrágør -

gälla.
ellerlagbestämmelser isådanalagi denna annanförståstullagMed

ellertullartransitering,ellerutförselinförsel, avserförfattning somom
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andra allmänna avgifter eller förbud,rör inskränkningar eller kontroll-
åtgärder beträffande eller valutatraftken.varu-

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.
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tillFörslag11
förvaring1973:980iändring lagen transport,Lag omom

införselregleradeförstöringoch m.m.varor,av

1973:980§§ lagen transport,och 2föreskrivs 1Härigenom omatt
haskallinförselregleradeförstöringochförvaring m.m.varor,av

följande lydelse.

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

1§

gäl-3i 2 ochBestämmelsernagäl-och 3i 2Bestämmelserna
förföreskrivits,inteler,förföreskrivits, annatler, omannatom

författningsärskildenligtförfattningsärskildenligt vara somvara som
ochlandetiförasfårinteförochhit varainförasfår vara

inför-föreskrivetsärskiltvilkenförinförsel-föreskrivetsärskiltvilken
uppfyllt.inteselvillkor äruppfyllt.villkor är

införsel-förintegällerlagen
följerrestriktion gemen-avsom

införseleller förskapsrätten av
med-frångemenskapsvaror annan

Europeiskadeilemsstat gemen-
skaperna.

2§1

i §lvillkorförbud ellerhinderfår avsessomEn utan avvara
svenskadettransiterastullområdetsändas genomgenom

inommellantullomrádet ellerenligt orterdettainommellaneller orter
ochföreskrifterdeenligtdettaföreskrifterochvillkorde som

tullför-förgällervillkormeddelar,genemltullstyrelsen som
transitering,farandet extern

lagertillfälligtpåförvaras2.ellertullupplagförvaras
elleri frizonellertullagerellerfrihamn,iellertullager

frilager,
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

förstöras under kontroll tullmyndighet eller dennaav annan som
godkänner,

återutföras,4. 4. återutföras.
5. hand med tillämpningtas om

förenklat förfarande enligtettav
8 § första stycket 2 tullagen
1987:1065 under villkor att varan
till dess införselvillkoret uppfyllts
förvaras i oförändrat skick denav

med tillämpning det för-som av
enklade förfarandet tagit hand om
varan.

Denna lag träder i kraft den januaril 1995.

Senastelydelse 1991:158.
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tillFörslag12
1990:137tullregisterlageniändringLag om

skall1371990:tullregisterlagenoch 3 §§föreskrivs lHärigenom att
lydelse.följandeha

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

§1

tullmyndighetema gemensamtförfåri 2 §ändamålde ettFör angessom
databehandling.automatiskhjälpmedförastullregister av

förTullverketregisterdetintegällerlagi dennaBestämmelserna som
ochpolisregister1965:94stöd lagenmed m.spaningssyfte m.i omav

förordning.ellerlagireglerasregisterandrahellerinte annansom
vidförfarandetBestämmelservidförfarandetBestämmelser omom

rådetsifinnsochimporttullageni exportfinnsochimport export
291392EEGförordning av1987:1065. nr

inrät-1992oktober12den om
tullkodex förtandet gemen-av en

för-kommissionensiochskapen
den245493EEGordning avnr

verkställighetförjuli 19932 av
EEGförordningrådets nr

inrättandet291392 av enom
iochgemenskapenförtullkodex

1994:000.tullagen

3§

skallregistretmedändamåletförbehövsutsträckning attdenI som
innehållatullregistretfårtillgodoses

ellerlagenligtexportöreroch annanimportöreruppgifter som
ellerimportanledning exportmedlämna avskyldigaförfattning är avatt

varor,
tullärenden,ilämnareller exportörimportöruppgifterandra som
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

uppgifterna i tulltaxan enligt uppgifterna i Europeiska ge-
tulltaxelagen 1987:1068 och i menskapemas tulltaxa enligt för-
statistisk varuförteckning ordning EEG 291392, iochsom nr
utfärdats generaltullstyrelsen, statistisk varuförteckningav som

utfärdats Generaltullstyrelsen,av
4. uppgifter kontroll import och inom tullmyndighetemasom exportav

område,
5. uppgifter för statistikproduktion,
6. uppgifter for debitering eller avräkning skatt och avgifterav som

inte påförs vid tulltaxering,
uppgifter beslut tullmyndigheter,om av
uppgifter andra myndigheters beslut import- ochom expon-om

licenser,
uppgifter tillstånd krävs för import ellerom exportsom av vanor,

10. uppgifter registrering hos Riksskatteverket importörom av en som
skattskyldig avseende vissa punktskatter,

ll. uppgifter betalning indrivningoch tull, skatt ochom av annan
avgifter,

12. uppgifter rörande fysiska och juridiska identitet,personers
13. uppgifter identitetsbeteckningaravseende för transportmedel och
14. uppgifter för kontroll åtkomst till och användning registret.av, av
Närmare föreskrifter tullregistrets innehåll meddelas regeringenom av

eller den myndighet regeringen bestämmer.

lagDenna träder i kraft den l januari 1995.
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till13 Förslag
tullförfattningarvissaupphävandeLag avom

gällaförfattningar skall upphöraföljandeföreskrivs attHärigenom att
nämligenkraft,lag träder idennanär

1987:1068, ochtulltaxelagen
tull- ochmedgeför Konungen1968:226förordningen rätt attom

vid riketsuppföres gräns.anläggningförskattefrihet somm.m.

januari 1995.i kraft den llag träderDenna
Äldre anmältsfrågafortfarande igällerbestämmelser2. om vara som

i kraft.laginnan dennañrtullning trättanmälts tillborde haeller
till laghänvisningförfattningeller idet i lagFörekommer enen

ihänvisningenlag skalldennaupphävsförordningeller genomsom
tullförfattningama.bestämmelser i demotsvarandestället gälla nya



SOU 1994:89 Färfattningsförslag 75

14 Förslag till
Pullförordning

Härigenom föreskrivs följande.

Inledande bestämmelse

l § Vad i denna förordningsägs tull gäller skattävensom om annan
avgift skall för vid import från tredje land, såvidasamt tas utsom varor

inte uttryckligen eller framgår sammanhanget.annat anges av

Innebörden vissa uttryckav

2 § I denna förordning förstås med
hemtagning: hand och i övrigt förfoga medöver stödatt ta om varor
tillstånd enligt 8 § ellerlav

hemtagare: den fått tillstånd till hemtagning,som
godkänd importär: den fått tillstånd enligt 8 § 3 tillämpa lokaltattsom

klareringsfcirfarande för överföring till fri omsättning,av varor
transportmedel: anordning inrättad för färd på eller iär vatten,som

marken eller i luften,
fartyg: transportmedel inrättat för färdär eller i ochvattensom

framförsdensvävare när över vatten,
fordon: transportmedel inrättat för färdär på marken och intesom

löper skenor den framförssvävare marken,när översamt
luftfartyg: flygplan, helikopter, luftballong och liknande transportmedel,
talplats: plats där finnsdet lokal tullmyndighet.
I övrigt har uttryck i denna förordning innebörd isamma som

förordningen EEG 291392 den 12 oktober 1992 inrättandetnr av om
tullkodex för gemenskapen och i tullagen 1994:000.av en

3 § Med tullmyndighet och behörig myndighet i förordning EEG
291392 och i förordning EEG 245493 med föreskrifter förnr nr

verkställighet rådets förordning EEG 291392 inrättandetav nr om av
tullkodex för gemenskapen Generaltullstyrelsen eller, enligt vaden avses

styrelsen föreskriver, såvitttullmyndighet, allt inget annatannan
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ellerförordningdenna1994:000,tullagenföreskrivits iuttryckligen
förordning.ellerlagannan

tullområdegemenskapensiInförsel av varor

tillankommittullmyndighettillUnderrättelse§ att4 varaom en
godkäntutpekat ellertullmyndighetemaplatsellertullanstalt somannan

lämpligt sätt.muntligt eller påfår ske annat

meddelasföreskrifterenligtlämnasskalldeklarationSummarisk§5 som
Generaltullstyrelsen.av

Tulldeklaration m.m.

medgergemenskapsrättenutsträckningfår, idenGeneraltullstyrelsen§6
föreskriftermeddeladet, om

tulldeklaration m:ilämnas ettskalluppgiftervilka ensom
frågaiuppgiftspliktenilättnaderdärvid medgeochtullförfarande om

andradet finnströskelvärde ellervisstunderstigervärde omvarsvaror
särskilda skäl,

kontrollförskall lämnatullskyldig attuppgifter varanvilka2. aven
införas,får

enhetsdokumentet,användningen av
enhetsdokumentet,tryckning av

medsamtidigtskall lämnadeklarantenhandlingar envilka5. som
ochtulldeklaration,

iuppgifternastyrkaförlämnatshandlingarmån att eni vilken som
tullmyndighetema.behållasskalltulldeklaration av

räkningföreller dentullskyldig varaden är en7 § Om varssom
förtulldeklarationilämnatsuppgift,finnerimporterats enatt somen

skallofullständigelleroriktigäromsättningtill friövergång en vara,av
uppgiften,ochtullmyndigheten rättahosanmäla dettadröjsmålhan utan

ellerundandrastullföranleda atteller kanföranlettförhållandet attom
villkor.förbud ellerstridiinförs motvaraen
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förfaranden förtullningFörenklade vid

första stycketförenklat förfarande enligt 7 §8 § Tillstånd tillämpaatt ett
tilltullagen 1994:000 kan ges

deklarationsförfarande för förtullning,i form förenklatimportör av
förenklat dek-formföretag ombud för importör i2. är avsom

räkning,larationsförfarande för förtullning för annans
förtullning förklareringstörfarande förform lokaltimportör i av

räkning.egen

enligt får efterförenklat förfarande 8 §§ Tillstånd tillämpa9 ettatt
1994:000.tull enligt 26 § tullagenansökan lämnas den betalarsom

tills vidare.tillstånd får lämnas för viss tid ellersådantEtt
kontrollövervakning ochnödvändigt för tullmyndighetemasOm det är

visst slag inte fårföreskrivafår Generaltullstyrelsen tasatt omvaror av
iförenklat förfarande. Besluttillämpninghand med attett om varorav

förfarandetillämpning sådantfall får hand medvisst inte etttasett avom
särskildadet grundfattas tullmyndighet,får också om avannars av en

kontroll.myndighetens övervakning ochskäl nödvändigt förär

förfarande enligt 8 §tillämpa förenklatfått tillstånd10 § Den att ettsom
uppgifter importverk-och lämna deföra de anteckningarskall om

tullmyndigheten bestämmer.samheten som

räkningHemtagning för egen

enligt 8 § får handhar tillstånd limportörll § En ta en varaomsom
förenkladden, han lämnarövrigt förfogaförs in och i över om ensom

omsättning. Iullmyndigheten kontrollerartill frideklaration för övergång
hemtagningen.hinderdet inte finns något motatt

GeneraltullstyrelsenDeklarationen skall innehålla de uppgifter som
föreskriver.

räkningHemtagning för annans

hand2 fårhar tillstånd enligt 8 §12 § företagEtt ta varaom ensom
i egenskapföretagetförfoga den,in och i övrigtförs över avomsom
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ombud lämnar förenklad deklaration för övergång till fri omsättningen
för importörens räkning med uppdrag kompletterande tull-att avge
deklaration. sådant fall fårI importören hand ioch övrigtäven ta om
förfoga Tullmyndigheten kontrolleraröver det inte finns någotattvaran.
hinder hemtagningen.mot

Ombudet skall ha åtagit sig enligt 26 § tullagen 1994:000 fullgöraatt
den betalningsskyldighet vilar på den tullskyldige.som

Godkänd importör

§13 En importör medgetts tillstånd enligt 8 § 3 godkänd importörsom
får, enligt de föreskrifter Generaltullstyrelsen meddelar,närmare tasom
hand och i övrigt förfoga han underrättar tull-överom en vara om
myndigheten ankomst.om varans

tillstånd enligt 8 skallI § 3 någon åtgärd tullmyndighetanges om av en
krävs innan får förfoga övermottagaren en vara.

Betalning tullav

14 § Generaltullstyrelsen får föreskriva säkerhet skall ställas föratt annan
skatt tull. Styrelsen får föreskrifter till utfyllnad ochmeddelaän även
verkställighet regler säkerhet för tull i ñrordningarna EEGav om nr
291392 och 245493.

Tullauktion

ortstidningar15 § Kungörelse tullauktion skall införas i eller fleraom en
enligt vad tullmyndigheten bestämmer. Införandet skall ske senast en

inte finns särskilda skäl.vecka före auktionsdagen, detom
flera facktidningarlullauktion bör kungöras i eller riks- elleräven en

i ordning, det lämpligt med hänsyn tilleller är varansannan om
beskaffenhet eller någon omständighet.annan

tullskyldig till den kan16 § Underrättelser till den är samtsom som
särskild till skalloch den kan ha rättägare antasantas varansomvara

auktionen. Underrättelsema skallinnehålla uppgifter tid och plats förom



Författningsfärslag 791994:89SOU

kanOm dentvå veckor före auktionsdagen.sändas antassenast varasom
därefterförst skallblir kändsärskild tilleller ha rättägare varan

underrättelse sändas genast.

Export

tulldeklaration förfår föreskriva§ Generaltullstyrelsen17 exportatt av
betydelse.ekonomiski fall mindreinte behöver lämnas avvaraen

ochföreskrifter till utfyllnadfår meddelaGeneraltullstyrelsen18 §
och 245493291392i förordningarna EEGverkställighet regler nrav

tullområde.från gemenskapensoch utförselexport av varorannanom

Statistik

Kommerskollegium,samråd medfår efterGeneraltullstyrelsen19 §
statistiskberörd myndighet utfärdacentralbyrån ochStatistiska enannan

statistiknomenklaturen itill tull- ochi anslutningvaruförteckning
265887.förordning EEG nr

förtredje land skalltransportmedel till eller frånför20 § Den ettettsom
General-uppgifter tansportmedletdestatistiska ändamål lämna somom

centralbyrån ochefter samråd med Statistiskaföreskrivertullstyrelsen
myndighet.berördannan

uppgiftertillhandahåller särskilt begärdatullmyndighet§21 När en
skall ersättning enligttredje länderhandeln med taxatas ut somom

fastställer.Generaltullstyrelsen

Bindande klassificeringsbesked

klassificeringsbeskedklassificeringbesked22 § Bindande om en varas
meddelasgemenskapsrätteningår ienligt tullnomenklatur avsomen

Generaltullstyrelsen.
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sakkunnig anlitas förlaboratorieundersökning eller23 § Om görs att
handläggningen ärendebeskaffenhet vidutreda ettav omen varas

General-sökanden enligt beslutklassificeringsbesked, skallbindande av
i särskilt fallför inte styrelsentullstyrelsen kostnaden detta,ersätta om

beslutar annat.
ansökantill innehållet iGeneraltullstyrelsen med hänsynOm omen

beskaffenhet andrautredningens ellerbindande klassificeringsbesked,
meddelas, skallklassificeringsbesked inte böromständigheter timer att

avvisas.ansökningen

Tillfälliga lager

får efter ansökan lämnas deninrätta tillfälligt lager24 § Tillstånd att som
sin tillsynså tullverket kan överbedriver sin verksamhet utövaatt

verksamheten.
kanför särskilt fall. Detviss tid, tills vidare ellerTillstånd lämnas för

behövs.tullmyndighetenförbindas med de villkor anser
inrätta tillfäl-ärende tillståndtullmyndighetenInnan avgör attett om

ellerförekommande fall bereda hamn-myndigheten iligt lager bör
sig.tillfälleflygplatsinnehavare att yttra

stårgemenskapsvarorfår föreskriva§ Generaltullstyrelsen25 att som
gemenskaps-lager ochförvaras på tillfälligtunder tullkontroll skall att

på tillfälligt lager.i övrigt får förvarasävenvaror

skalltillfälligt lager26 § Innehavare av
godkäntsi lokal ellerförvara annat utrymme avsomvarorna

myndigheten bestämmer,och påtullmyndigheten sätt som
upplaget i stridinte frånicke-gemenskapsvaror2. för tas utattsvara

ellerförfoga sådanainskränkning inågon överrätten attattmot varor
sådan inskränkning,strid någonbehandlas i motannarsvarorna
uppgifter rörelsenanteckningar och lämna deföra de3. somom

föreskriver, ochGeneraltullstyrelsen
förbehövs tillsyndet arbetsbiträde överlämna tullmyndigheten4. som

förvaras där.för undersökningpå lagret ochverksamheten av varor som
förkan gällaandra villkorstycket följer24 § andra ävenAv att

tillfälligt lager.
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27 § Tullmyndigheten får ställa för tillstånd inrättavillkor attsom
tillfälligt lager innehavaren ställer de lokaler och anordningaratt som
behövs för tullförrättning på lagret till tullverkets förfogande kostnadutan
för verket. På tillfälligt lager där tullpersonal tjänstgör stadigvarande får
dock innehavaren skälig hyra för lokaler avsedda enbart förärta ut som
tullpersonalen.

28 § Tillfälligt lager kan inrättas tullverket.av
läggerDen på tillfälligt lager inrättatssom upp en vara som av

tullverket skall betala avgift till verket enligt General-taxaen som
tullstyrelsen fastställer. Fastställelse ändring ieller träder krafttaxanav
tidigast månad efter det den har kimgjorts.atten

Generaltullstyrelsen får föreskriva ñrskall säkerhetutgöraatt varan
avgift i andra stycket.som avses

29 § Om förvaras tillfälligt lager innehasen vara, som som av
tullverket inte avhämtats i tid får den säljas. tullOm eller skatträtt annan

avgift inteeller skall gäller lagen 1985:982tas ut ur varan, om
näringsidkares sälja saker inte har ihämtats. Vad denrätt att som som

förvaring enligtlagen avtal skall gälla i fråga förvaringensägs om om
tullverkets tillfälliga lager.

Tullager, frizoner m.m.

Tullager

får meddela föreskrifter30 § Generaltullstyrelsen de behövs tillsom
tullagerutfyllnad verkställighet regler i förordningoch EEGav om nr

245493.

tillämpas31 § Bestämmelserna i § andra tullagen 1994:00048 stycket
i fråga i andra ochtullager och bestämmelserna 28 §Bäven typom

i frågatredje styckena och 29 § denna förordning tillämpas även om
tullager typ

informera32 Generaltullstyrelsen skall fullgöra skyldighet EG-§ den att
tillämpningen tullförfarandet lagring i tullagerkommissionen somom av

föreskrivs i förordning EEG 245493.nr
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frilagerochFrizon

Generaltullstynelsen.frimnsområde bestämsför33 § Gränser av
andrautfarter ochinfarter ochbelägenhetengällerDetsamma av

frizon.till eller frånövergångar en
uppföra ochkostnad förskallfrizonInnehavaren statenutanav en

tullmyndighetemasenligtavspärmingarandrastängsel ochbehålla som
för bevakningen.bedömning behövs

vid vilkaövergångar ochvid vilkatullmyndigheten får bestämma34 §
trafik.olika slagsfår ifrizonsgränsentidpunkter passeras

det föranmälafrizon skalleller frånför till35 § Den envarasom en
med vadi enlighetmyndighetenuppgifter tilllämnatullmyndigheten och

förareföreskrivasDärvid kanföreskriver.Generaltullstyrelsen att av
ochanmaningfrihamnsutgång skalltillanländerfordon stannautansom
hosbefattningshavareellertulltjänstemanmedgivandeinvänta av

färden.frizonsförvaltningen fortsättaatt

skall påfrizoneller fråntransportmedel tillför36 § Den ett ensom
undersökatillfällebereda dennetulltjänstemananmaning transport-attav

medlet.

icke-gemenskaps-meddetaljhandelförekommafår inte§ frizon37 I en
ñrord-i166 bi artikelgemenskapsvarorsådanaeller som avsesvaror
endastfår skeandraDetaljhandel med291392.ning EEG varornr

tullmyndighetema.medgivandeefter av

uthyrningi frizonverksamhetindustriellEtablering38 § samt avav
fårindustriverksamhethandels- ochändamålförlokaler i frizon änannat

tullmyndighetema.medgivandeefterendastske av

arbets-tullmyndigheten detskall lämnafrimn§ Innehavare39 av en
och förfrizoneniverksamhetenför tillsynbehövs överbiträde som

där.förvarasundersökning varor somav
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frilager§ fråga skyldighet för innehavaren frizon eller40 I ettom av en
tullbevakning ochlokaler och anordningar förställa de behövsatt som

tullförrättning i frizonen frilagret till tullverkets förfogandeeller utan
för tillståndet.kostnad för verket gäller de villkor regeringensom anger

stadigvarande fårfrizon frilager där tullpersonal tjänstgörI eller
avsedda enbart förinnehavaren skälig hyra för lokaler ärta ut som

tullpersonalen.

för frizonen.frizon skall föreståndare41 § Innehavare utseav en en
Generaltullstyrelsen.Föreståndaren skall godkändvara av

i förhållandeFöreståndaren ñr frizonen får handla på frizonens vägnar
inför domstolar och andratredje och företräda frizonentill man

föreskrifteråligger föreståndaren till demyndigheter. Det att att somse
efterlevs.gäller för frizon

i frizon gäller frilager.42 § Vad 35 41sågs ävensom om-

informeraskall fullgöra den skyldighet EG-43 § Generaltullstyrelsen att
föreskrivs ikommissionen vissa förhållanden rörande frizonerom som

förordning EEG 245493.nr

de föreskrifter behövs förGeneraltullstyrelsen fär meddela44 § som
frizoner och frilager i förordningarna EEGtillämpning reglerna omav

och 245493.291392nr

Exportbutiker

flygpassagerare säljastill varje avresande högst§ exportbutik får45 I
eller 50100 cigariller cigarrer eller 250200 cigaretter eller gram

blandning dessaproportionell tobaksvaror,röktobak eller aven
alkoholhaltmedliter spritdrycker eller två liter starkvin2. somenen

framställ-till följdöverstiger 22 volymprocent; alkoholdryckinte som av
i mängd starkvinspritdryck, får inräknas denningssättet är att anse som

alkoholhalt högst 22vilken skattefrihet gäller, den harför avom en
volymprocent,

två liter vin,
parfym,504. gram

och0,25 liter luktvatten
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starköl, dockmotsvarande 90sammanlagt värdetill ett ecu:upp
sådanakosmetiskaliter, andra änhögst 15 samtpreparat ovansom anges

och konfektyrvaror.choklad-

tilltlygpassagerarefår ske endast till§ Försäljning46 avresersom
tillsäljas endastOförtullade fårutrikes ort. passagerare somvaror

till tredje land.direktavreser

till denstarköl får säljas endastvin ochspritdrycker,§ Tobaksvaror,47
år.har fyllt 17som

frågaitillämpasi 25 och 26 §§ även48 § Bestämmelserna export-om
butiker.

Translterlng

fordon ellermedtransiteringföreskrivaGeneraltullstyrelsen får49 § att
förgodkäntscontainern harfordonet ellerendastcontainer får ske om

behörigtalltjämt itullförsegling och ärgodsbefordran underinternationell
skick.

vid framkomstenskallicke-gemenskapsvaratransiterar§Den50 ensom
Därvid tillämpastillfälligt lager.bestämmelseorten läggatill upp varan

1994:000.tullagen47 §

tillbehövsföreskriftermeddela deGeneraltullstyrelsen får§51 som
transitering.gemenskapsregleroch verkställighetutfyllnad omav

förförfarandenförenkladeföreskrivafårGeneraltullstyrelsen52 § om
andraeller fleraingåtts medöverenskommelsertransitering enligt ensom

vissarörandegemenskapeneuropeiskai denmedlemsstater typer av
berörtransitering inteförföretagvarutrañk eller vissa samt annansom

område.medlemsstats

tull-ändringarföreskriva sådanafårGeneraltullstyrelsen§53 att av
godsinternationellnovember 1975konventionen den 14 transport avom
skallenligt artikel 59TIR-konventionen,i TIR-carnet somupptaget
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gälla härskallskalleller enligt artikel 60godkända antagna,ansesanses
i riket.

i SverigespubliceradeTIR-konventionens grundbestämmelser är
SÖ ändring1976:133. Enmakteröverenskommelser med främmande
SÖ Konventionens1989:76.har publicerats iartikel i konventionen18av

ipubliceradefinnsändringar till konventionenandrabilagor samt
författningssamling TFS.Tullverkets

enligt bilaga 3containrarfordon ellergodkännandeFrågor54 § avom
riksprovplatsTIR-konventionentill prövasdel bilaga 7eller somavav

ochriksprovplatser1989:527enligt förordningenhar utsetts om
tullmyndighetefter samråd medPrövningen skall skeriksmätplatser. som

dock inte ske isamråd behöverSådantbestämmer.Generaltullstyrelsen
godkännande.lämnattidigareförnyelseprövningfråga avsom avserom

omlastningolyckshändelsegrund göranödvändigtdet blirOm attav
får fråganinte har godkänts,containerfordon ellertill omett somen

itill fortsattTIR-konventionentillmedgivande enligt bilaga 1 transport
tullmyndigheten.containerneller prövasfordonet av

behövsföreskrifterytterligarefår meddela deGeneraltullstyrelsen som
TIR-konven-containrar enligtellerfordongodkännandefrågai avom

förbetydelsemed Vägverket i frågorsamrådadärvidoch skalltionen av
trafiksäkerheten.

uppträdaochfår utfärda TlR-carneteråkeriförbundetSvenska55 § som
under villkorTIR-konventionenibestämmelsernamedi enlighetgarant

åtarförbundetförpliktelserförsäkring för deförbundet tecknar somatt en
General-godkändskall.Försäkringenegenskapsig i garant. avvaraav

högsta belopp TlR-carnetdetStyrelsen bestämmertullstyrelsen. somper
konventionen.ibestämmelsernagrundvalförbundetkan krävas avav

kontrollverksamhetTullverkets

tull-står undertransportmedelförareBefälhavare eller56 § som
platsfrånmed det änavgåföra det till ellerkontroll får inte annan

samband medIföreskriverGeneraltullstyrelsenintetullplats, annat.om
fraktförareskalltullområdetfrån det svenskaeller avgångtillankomst

tullmyndighetentilltransportmedletfördeneller svararsom annars
ochtransportmedletuppgifteranmäla och lämna somvaroromom
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medförs på detta, resandes handresgods, i enlighet med vadutom
Generaltullstyrelsen föreskriver. utförAnställda eller andra arbetesom
på transportmedel vid ankomst till frånoch resande skall eller avresa
tullområdet anmäla och lämna uppgifter de de medför i enlighetom varor
med vad Generaltullstyrelsen föreskriver.

Generaltullstyrelsen kan för viss tullplats föreskriva deendast slagatt
transportmedel och andra styrelsen får föras till ellerav varor som anger

från tullplatsen.

§ Generaltullstyrelsen utfärda förteckning tullplatserna.57 skall överen
förteckningen föreskriverI skall de begränsningar styrelsenanges som

Förteckningen skall vidare innehållamed stöd 56 § andra stycket.av
upplysningar tullmyndighetemas öppethållande och tidom om som avses
i 74

Generaltullstyrelsen meddelar föreskrifter de områden inom tull-om
föras för trafiken tillplatsema dit och transportmedel skall samtvaror

och från områdena.

58 § Generaltullstyrelsen får meddela föreskrifter om
skyldighet för förare eller befälhavare på fordon och fartyg stårsom

under tullkontroll använda viss eller farled,vägatt
förbud transportmedel står under tullkontroll2. görmot att annatsom

färd myndighets åtgärd,uppehåll under föranledsän annansom av
förbud tullmyndighets medgivande avgå med transport-mot att utan

frihamn,medel står under tullkontroll från tullplats eller lastaensom en
eller lossa sådana transportmedel eller beträda eller lämna transport-
medlen.

står tull-Förbud beträda eller lämna transportmedel underatt som
gäller inte i utövning allmän tjänst behöverkontroll den avsom
tilltillträde transportmedlet.

§ Tullmyndighet kan bestämma transportmedel står under59 när ett som
tullkontroll får komma till eller avgå från tullplats. Generaltull-en

föraren förhand skallfår föreskriva befälhavaren eller påstyrelsen att
komma till eller avgå frånmeddela transportmedlet beräknasnär en

Vadtullplats och lämna uppgift transportmedlet och dess last. somom
gäller inte i fråga jämvägståg.sagts omnu

befälhavaren eller förarenGeneraltullstyrelsen får föreskriva ettatt
medföraunder tullkontroll skall under färdentransportmedel står ensom
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transportmedlet ochangåendetullmyndighet utfärdatpasshandling som
medförs detta.de varor som

tulltjänstemanspåfordon skyldig§ förare60 En ärett att stanna enav
fårSådan anmaninganmaning. närges

i närhetenkuster elleri invid riketsbefinner sig trakternafordonet
ellerfrilager, flygplatsfrizon ellertillfälligt lager, tullager,eller inomav

tredje land,trafikförbindelse medområde harannat som
fordonetmedanledninghartulltjänstemannen2. anta attannars

ellerstår under tullkontroll,befordras varor som
regist-turistvagnsskylt ellerellerförsett medfordonet är export-

tredje land.reringsskylt från
Även skyldigtransportmedelmedfärdas ärden sätt änannatsom

invidanträffas i trakternahananmaning,på tulltjänstemansatt stanna om
tullager, frizontillfälligt lager,eller inomeller i närhetenkusterrikets av

trafrkförbindelseharområdeellerfrilager, flygplatseller annat som
land.tredje

stycket ochi 56 andraförbud §anmaning ochAnvisning,61 § som avses
möjliggörafördet behövsmeddelas endast§§ får58 60 attom-

inteoch fårellerkontroll importövervakning ochtullverkets exportav
ändamål.nödvändigt för dettavad ärutöver som

tullmyndighetfåroundgângligen kräver dettullkontrollen§ Om62
riket.inomslutstationuppehålla tåg på dess

föreskrif-finnsluftfartsfömrdningen 1986:1713första stycket98 §I
hindrasluftfartygbegäraför tulltjänstemanbefogenhet attatt attter om

landa.elleravgå attanmanas

förtransportmedeliundersöka allafårTulltjänsteman63 § utrymmen
på dettatransportmedlet ochangåendelämnatsuppgifterkontroll somav

undersökas sedantransportmedletfårOm det behövsmedförda varor.
bestämmelseorten.det lossats

undersökasskalltransportmedeleller förare64 § Befälhavare som
ställetilltransportmedlet närmasteföratulltjänstemanskall på begäran av

vidbiträdelämnatillfredsställandeundersökas sättkandär det samt
ellerbefälhavarenskallbegäranPå tulltjänstemansundersökningen.

undersökningen.vidsjälvmöjligtföraren närvaraom
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transportmedel skall tillsynBefälhavare eller förare på utöva över att
vadförseglingar eller olovligtskadar eller bort öppnaringen tar annars

1994:000.tillslutit enligt 59 § tullagentulltjänsteman eller harannanen
enligt tull-fråga tullförseglingargäller iVad ävensagts om somnusom

ii medlemsstat denanbragts tullmyndighetlagstiftningen annanav
vederbörligen godkäntsunionen ellereuropeiska avpersoner somav

tullförseglingar i övrigttullmyndigheter utländskadessa samt somom
tullmyndighetersjämställas med svenskasärskild föreskrift skallenligt

förseglingar.

biståskall polismyndighettullmyndighet65 § På begäran enav en
tullmyndigheten skall kunnadet behövs förtullmyndigheten, attom

kontrollmedverka vid tullverketsavsedd tullkontrollåtgärdföreta samten
tullmyndighet ochi 56 63utrikes flygtrañk. Vad sågs omsomav -

polismyndighet ochmedverkan ocksåtulltjänsteman gäller vid sådan
polisman.

kontrollverksamhetmedverka i tullverketsKustbevakningen skall
tull-sjötmñken. På begärantullkontrollutövaatt av enavgenom

tullmyndigheten,. detskall kustbevakningen biståmyndighet även om
avsedd tullkontroll-tullmyndigheten skall kunna företabehövs för att en

tullmyndighet och63 och 64 §§åtgärd. Vad i 56, 58 60,sågs omsom -
kustbevakningen ochmedverkan ocksåtulltjänsteman gäller vid sådan

förordningeni 2 §tjänsteman vid kustbevakningensådan sågssom
polisiär övervakning.kustbevakningens medverkan vid1983: 124 om

iluftfartyg har landat strid66 § polisman får kännedomOm att ettomen
underrättaförsta stycket skall han skyndsamt56 § närmastemot

ske polis-eller tulltjänsteman och, det kantullmyndighet attutanom
luftfartyget och vidta de andra åtgärdertjänsten eftersätts, hålla kvar som

polisman fårför tullkontrollen. Motsvarande gällerbehövs enom
skadats ellereller utländsk tullförseglingkännedom svenskattom en

stridfordon har itagits vid transitering ellerbort använts motettatt
bestämmelserna import.temporärom

transportmedel eller§ Befälhavare eller förare på67 ett somannan
avviker från föreskrivseller tvingande skäl vadgnmd nöd annat somav

i denna förordning eller i bestäm-tullkontroll i tullagen 1994:000,om
anmäla detstöd förordningen, skallmelser utfärdats med snarastavsom

ellertulltjänsteman. fråga fordontullmyndighet eller Iför närmaste om
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underrättaskallför polismananmälasavvikelsenkan ävenluftfartyg som
anmälningen.eller tulltjänstemantullmyndighetnärmaste om

vidför tjänstemananmälasavvikelsenfartyg kanfråga ävenI om
eller tull-tullmyndighetskall underrättaKustbevakningen närmastesom

anmälningen.tjänsteman om
medförtullkontroll ellerstår undertransportmedelOm somett som

innehar någondenskalltullkontroll förolyckas,står under somsomvaror
handlingenlämnaeller lastentransportmedlethandling snarastsom avser

Är transportmedlettulltjänsteman.tullmyndighet eller etttill närmaste
Dennekustbevalmingen.vidtjänstemantillhandlingen lämnasfårfartyg

tullmyndigheten.tillhandlingenöverlämnaskall

tullkontrollen iilättnaderföreskrivafårGeneraltullstyrelsen68 § om
andra fall,ioch fritidsfartygfiskefanyg ävenstatsfartyg,fråga samtom

ochimportgäller förföreskrifterförriskskekandet attutan somom
eftersätts.export

lämnaskyldighetsådanfår föreskrivaGeneraltullstyrelsen att§69 om
i 65 §ellerorganisationsnummeruppgift avsespersonnummer somom

1994:000.tullagen

kontrollfebruari 1993833993 denEEGförordning70 § Av omavnr
överensstämmelseland itredjefrån ärimporterasprodukteratt somav

vissaundertullmyndighetframgårproduktsäkerhetförregler attmed
inställa förtullningenvidareskall tillsförutsättningar varor somav

omfattasomsättning ochfritillövergångfördeklarerats avsom
förordningen.

produktsälcerhetreglerövervakningförmyndighetNationell somav om
ochGeneraltullstyrelsentillanmäla sigskallstycketi förstaavses

övervakas.efterlevnad skallreglerdestyrelsenunderrätta varsom
myndighetberördsamråd medefterbeslutarGeneraltullstyrelsen om

meddelanden.utbytem:formerna av
hanteringförvaring,förtullmyndighetförkostnaderUppkommer en

regleromfattaskvarhållandegrundliknandeoch avvaror somavav
övervakningsmyndighetenberördadenskallförsta stycket,iavsessom

kostnader.för dessatullmyndighetenersätta
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Straff

§ uppsåtligen oaktsamhet71 Den ellersom av
bryter 56 första stycket första meningen,§mot
bryter föreskrift eller förbud meddelats med 56stöd §mot som av

andra stycket, andra stycket, eller bestämmelsen i första57 § 58 § 59 §
stycket för tullmyndighet bestämma transportmedelsrätt att ettom om
ankomst- eller avgångstider,

tillfälligt enligtunderlåter lägga lager 50att upp en vara
underlåter lämna förhandsmeddelande enligt föreskrift4. att som avses

i första stycket,59 §
underlåter medföra passhandling enligt föreskrift5. meddelatsatt som

med stöd 59 andra§ stycket,av
6. underlåter tulltjänstemans anmaning i fall iatt stanna som avses

60
underlåter efterkomma tulltjänstemans begäran eller lämna7. att

förstabiträde enligt 64 § stycket,
underlåter tillsyn enligt 64 § andra stycket,utövaatt
underlåter lämna uppgifter för statistiskt ändamål enligt 20 §att

eller lämnar oriktig sådan uppgift,
döms för tullforseelse till böter.
I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

72 § för tullförseelse inträder inte, gär-ningen belagd medAnsvar ärom
straffi straff förbrottsbalken eller lagen 1960:418 varusmuggling.om

Allmänt åtal för tullförseelse får endast efter medgivandeväckas av
tullmyndighet.

Särskilda bestämmelser

Fönullning befordras pá järnväg, med eller medpostav varor som
Iufgfartyg m.m.

73 § Distribution i den verksamheten tullskyldigt iPosten AB är egna
fråga inkommer till tullområdet i postförsändelser,om varor som om

inte deklareras till övergång till fri omsättning eller hänförs tillvarorna
tullmässig bestämmelse eller användning någon annan.annan av
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Generaltullstyrelsen får efter samråd Statens järnvägar, Postenmed
Aktiebolag och Luftfartsverket föreskrifter hurmeddela om varor som
befordras på järnväg, med luftfartyg skall hänföras tilleller medpost en
tullmässig bestämmelse Därvid föreskrivaseller användning. kan att
deklaration för övergång till fri får återkallas, såomsättning en varaav
länge förvaras hos jämvägsföretaget, Posten Distribution AB ellervaran
lufttrañkföretag.

räkning tullkontroll järnvägsföretaget i frågatullverketsFör utövas av
befordras järnväg och Aktiebolag i frågaPosten omom varor som av

befordras med Vid sådan kontrollverksamhet tillämpaspost.somvaror
första stycket och 66 andra stycket tullagen 1994:000. Närmare48 § §

föreskrifter kontrollverksamheten meddelas Generaltullstyrelsenavom
Aktiebolag.efter samråd med Statens järnvägar och Posten

tullförrätrningarAvgifter för m. m.

föreskriver de tider på vilka74 § Generaltullstyrelsen områden ochom
för allmänheten. föreskrivertullförrättning sker kostnad Styrelsenutan

Kommerskollegium i vad mån tullförråttningsamråd medefter ägersom
trafik särskild beskaffenhet eller tullför-i samband med annanavrum

kostnad mr allmänheten.råttning skall ske utan

föreskriver för förrättningsavgift. Faststäl-Generaltullstyrelsen75 § taxa
träder i kraft tidigast månad efter detoch ändringlelse atttaxan enav

Förrättningsavgift skall betalas till Tullverket.krmgjorts.den har

tullråkningtillstånd betala tull enligt särskildbeviljas76 § Den attsom
skall betala avgift till tullverkettullagen 1994:000enligt 26 § en om

kronor.500

itullräkning 26 §föranleder särskild§ Den77 att som avsessom
avgiftbetalautfärdas skall till Tullverkettullagen 1994:000 en som

utgår med följande belopp.Avgiftenuppbärs på tull.sättsamma som
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kronor Avgift, kronorTullräkningsbelopp,
1000 10501 -

10 000 251 001 -
10 001 50 000 35-

100 000 5050 001 -
60100 001 -

dröjsmåls-förseningsavgift, respitränta ochfastställs skallavgiftenNår
i tullräkningsbeloppet.avgift inte räknas in

avgift tillbetala årligexportbutik på flygplats skall78 § Innehavare enav
föregåendeför butik undertullverket 75 000 kronor närmasten somom

Avgiftenomsättning minst 10 miljoner kronor.kalenderår hade aven
under delexportbutik innehasförskottsvis för kalenderår. Ombetalas en

med tolftedelpåbörjad kalendermånadår utgår avgiften för varje enav
avgiften.den årligaav

föreskrifterprövning ansökan enligt79 § Avgift förtas ut somav
avgå medföra transportmedel till ellermeddelats med stöd 56 § attav

tullplats.det från plats änannan
istorlek gäller bestämmelsernaansökningsavgiftensFör m.m.

tillämpas.varvid avgiftsklass 2avgiftsförordningen 1992:191,9 14-

tullmyndighet efter särskild begäran lämnarAvgift för80 § utatttas ut
importerade exporteradeuppgifter ochbevis innefattar varor,omsom

gällertullmyndighet. För avgiftens storlekmeddelat lokal m.m.av
varvidavgiftsförordningen 1992:191,i §§bestämmelserna 20 24-

avgiftsklass tillämpas.A

tull-avgifter 75 80 skall på begäran81 § Obetalda enligt av-
1994:000.drivas in i den ordning i § tullagenmyndighet 37sägssom

finns i 4 9 §§ indriv-Bestämmelser begäran indrivningom om m.m. -
skallbetalningsskyldigeningsförordningen 1993:1229. denAtt

indrivningbetala fordringen ansökaninnan görsatt omuppmanas
nämnda förordning.framgår 3 §av

understiger 100inte fordranindrivning behöver begäras för somen
indrivning inte krävs från allmän synpunkt.kronor om
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eller befrielse frånGeneraltullstyrelsen får medge nedsättning av
särskilda skäl.det finnsavgifter enligt 75 77 §§, om-

överlåtelseFörstöring eller av varor

överlåtaicke-gemenskapsvara eller§ vill låta förstöra82 Den enensom
anmäla detta1994:000 skalltill enligt 113 § tullagensådan statenvara

i enlighet med vaduppgifterför tullmyndigheten och lämna varanom
Generaltullstyrelsen föreskriver.

skall den så det kan skeöverlåtits till83 § Om har snartstatenen vara
auktion ellerinte får säljas påtullauktion eller,säljas om varan

lämpligare, påförfaringssätt sätt.tullmyndigheten annatannat varaanser
framgåri fri omsättningför den släppstull skallAtt uttas ut varan om

i förordning EEG 245493.artikel 867a nrav
förskall, med avdraginflyter försäljningenMedel genomsom

fall förförsäljning och i förekommandeför vård ochkostnader varans
tillfalla statsverket.tull,

förskämd eller tullmyndighetenskadad ellerOm är annarsomvaran
i förstöras.särskilda skäl ñr det, får stället Varfinnsdetatt varananser

Överlåtarenför överlåtelsen, skalleller förskämd vid tidenskadadvaran
förstöringen.bekosta

förordning EEGenligt artikel 182.4 ihar förstörtsOm en vara
den.den har begärtförstöringen bekostas291392 skall somav

Ytterligare föreskrifter

tullagen 1994:000föreskrifter verkställighetenYtterligare84 § avom
förordning meddelasverkställigheten dennaföreskrifteroch avavom

Generaltullstyrelsen.

tullför-januari då1995träder i kraft den 1förordningDenna
skall upphöra gälla.ordningen 1987:1114 att
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frågafortfarande tillämpas iförordningen skall dockupphävdaDen
anmälts tillförtullning eller borde haanmälts tillom varor som

före utgången år 1994.förtullning av
provianteringslager,inneha transitlager ellerTillstånd att som

fortsätta gälla oförändradeföre utgången år 1994, fårmeddelats attav
från tredje landimporteratsvillkor till utgången år 1995. Varor somav

efter utgången år 1994. Varornasådant lagerfår läggas även avupp
längst till utgångenbestämmelser, dockförvaras på lagret enligt äldrefår

år 1995.av
före utgångenmeddelatsinneha tullkreditlager,Tillstånd att avsom

utgången årtillgälla på oförändrade villkorfår fortsättaår 1994, att av
utgångentullkreditlager föreuppläggning påanmälts till1995. Varor som

bestämmelser, dock längstenligt äldrefår förvaras på lagretår 1994av
år 1995.till utgången av

årföre utgångenmeddelatsTillstånd inrätta frihamn,att avsom
utgången åroförändrade villkor tillgällafår fortsätta1994, att av

frihamnfår läggas ifrån tredje landimponerats1995. Varor uppsom
enligt äldrei frihamnfår förvarasutgången år 1994. Varorefteräven av

år 1995.till utgångendock längstbestämmelser, av
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till15 Förslag
Förordning tullfrihetom m.m.

Härigenom föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

Bestämmelser frihet från i vissa fall finns i rådets förordning1 § tullom
EEG 91883 den 28 1983 upprättandet ettnr av mars av gemen-om

för tullbefrielse. tullförmåner ñnnsskapssystem Bestämmelser ävenom
i handelsöverenskommelser Europeiska gemenskaperna EG harsom
ingått med tredje land.

denna förordning finns kompletterande bestämmelser tullfrihetI om
i första stycket angivna bestämmelserna och till lagen 1994:000till de

tullfrihetom m.m.

denna förordning innebörd2 § Uttryck används i harsom samma som
i tullagen 1994:000.

Tullfrihet m.m.

första3 § Framställning tullfrihet enligt 4 § stycket lagen 1994:000om
eller Handlingtullfrihet beskickning konsulat.görs somom m.m. av

innehåller sådan framställning in i två exemplar till Utrikes-ges
handlingen kategoriUtrikesdepartementet på vilkendepartementet. anger

exemplar handlingen återställs tilltillhör. Ettvarumottagaren av
tillbeskickningen eller konsulatet för lämnas tullmyndighet däratt varan

skall förtullas.
kurir-Framställning i första stycket behövs inte i fråga omsom avses

försändelse konsulär artikel konventionen deneller i 27post som avses
SÖapril Sveriges överenskommelser med främmande makter,18 1961

artikel konventionen den1967:1 diplomatiska förbindelser eller 35om
SÖSveriges med främmande makter,24 april 1963 överenskommelser

Framställning tullfrihet för1974:10 konsulära förbindelser. ettomom
konsulatchefen in till tullmyndighet.olönat konsulat ochgörs av ges
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lagen 1994:000enligt § första stycket§ tullfrihet medgetts 44 Om om
ochluftfartygför motorfordon, fartyg ellertullfrihet transport-omm.m.

förtull-anmäldes tilltvå år efter det detöverlåts tidigaremedlet än att
för transportmedlet.betala tullmedgetts tullfrihetenning, skall den som

överlåtelsen skerbestämmelser gällerenligt deTullen beräknas närsom
inteTull utgår docktransportmedlet har då.det värdeoch på om

heller utgåravlidit. Inteöverlåts grundtransportmedlet ägarenattav
tullfrihettilltill någon hartransportmedlet överlåts rätttull somom

överlåtits tilltransportmedlet hartullfrihet Omlagenenligt 4 § m.m.om
skall be-enligt vadtullfrihethar tillnågon rått sagts nu,somsom
medgettsdenne hadeparagraf gällai dennastämmelserna som om

fåttgrundtransportmedlet överlåts ägarentullfrihet. Om attav
härunder vistelsentull,Sverige, utgår inteförflyttning från ägarenom

anmäldes tillefter det detminst månadertransportmedletinnehaft attsex
förtullning.

lagenförsta styckettullfrihet enligt 4 §medgettsnågonOm omsom
överlåta dettaluftfartyg villfartyg ellerför motorfordon,tullfrihet m.m.

skall hanförtullning,anmäldes tilldettvå år efter dettidigare än att
UtrikesdepartementetOmUtrikesdepartementet.det hosanmälangöra om

anmälanskallför transportmedletutgåtull kan kommabedömer attatt
tullmyndighet.överlämnas till

tullfrihettillnågon haröverlåtas till rätttransportmedlet skallOm som
försäkranåtföljasskall anmälantullfrihetlagenenligt 4 § av enm.m.om

överlåtsdettransportmedlettull förskall betalahandenne att omav
Utrikesdepartementetstycket.enligt förstatillåtettidigare ärän som

tullmyndighet.tilloch försäkrananmälningshandlingamaöverlämnar

internationellfall dåitillämpasi 4 § även§ Bestämmelserna5 en
organisation harsådantillknutenorganisation eller ärsomperson

tullfrihet1994:00stycket lagen§ andratullfrihet enligt 4medgetts om
anmälansådant fallluftfartyg. l görsfartyg ellerför motorfordon,m.m.

Anmälan skall i fallGeneraltullstyrelsen.stycket hosandraenligt 4 §
nämnd försäkran.åtföljas därstyckettredjei 4 § avsom avses

ombord påellermedförsförnödenhetergäller förTullfrihet6 § tassom
från tredjetullområdetill Sverigesankommerluftfartygfartyg och som

avsedda förtredje land detill ärtullområdetavgår frånellerland om
behov undertransportmedletsoch kantransportmedlet motsvaraanses

Sverige.uppehållet i
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tullfrihet gäller för proviant för besättningens eller passagerarnas
behov då den medförts eller tagits ombord

fartyg, med undantag fritidsfartyg, eller luftfartyg, ankom-av som
till Sveriges tullområde från tredje land eller avgår från tullområdetmer

till tredje land,
tåg i trafik mellan Sverige och tredje land, i den utsträckning som

behövs för bespisning under här i landet,av passagerare resa om
provianten förvaras i eller liknanderestaurangvagn utrymme.

ifråga fartyg i trafik mellan Sverige och tredje land undergårom som
reparation eller liknande åtgärd vid medges tullfrihet ñr fömöden-varv
heter och proviant avsedda för fartygetär eller fartygets besättningsom
och kan fartygets eller besättningens behov under tidenmotsvaraanses
för åtgärderna.

7 § Iullfrihet gäller för andra spritdrycker,än vin, starköl ochvaror
tobaksvaror, de inte införs i handelssyfte, ochom

förtullas för har hemvist i Sverige och återvänderen person som
hit efter på grund sitt arbete ha vistats i tredje land iatt minst år,av ett

2. den förägs vilken förtullas,deav person
inte överstigaprövas och hans hushållsägarens behov,

4. hushållsfömödenheterutgör eller har begagnats i tredje land av
ellerägaren medlem hans hushåll, ochav

skall begagnas här i landet eller medlemägaren hans hushåll.av av
Med enligt förstaägare stycket jämställs den inneharsom varor

gnmd kreditköp med förbehåll återtaganderätt. Vid beräkningav om av
vistelsens längd i tredje land får tullmyndighet bortse från korta avbrott.

8 § frågal motorfordon, husvagnar, fartyg och luftfartyg, gällerom
de villkorutöver i §7 transportmedlet under minst årattsom anges ett

innan återvänderägaren till Sverige skall ha tillhört honom och begagnats
i tredje land honom eller medlem hans hushåll i normal utsträck-av av
ning. Tullfrihet medges dock inte inom år innanägaren hantreom
återvänder hit har anmält transportmedel motsvarande slag tillav
förtullning och tullfrihet här har medgetts för transportmedlet.som avses

Om det finns synnerliga skäl får Generaltullstyrelsen medge tullfrihet
enligt 7 § hinder första stycket.utan av

Om transportmedel, för vilket tullfrihet medgetts, överlåts tidigare än
år efter det transportmedlet har anmälts till förtullningett skall denatt

har medgetts tullfriheten dröjsmål anmäla det till tull-som utan

14-08734
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myndigheten och betala den fråntull vilken befrielse medgavs vid
transportmedlets förtullning. Om det finns särskilda skål får General-
tullstyrelsen medge undantag från skyldigheten betala tull.att

Bestämmelser till utfyllnad gemenskapsrättenav

Tullfrihet i vissa fall

9 § Tullfrihet för drivmedel i motorfordon, motorredskap och special-
containrar medges med högst 600 liter i motorfordon avsedda för fler ån
nio inklusive föraren, högst 400 liter i andra nyttofordon ochpersoner
högst 200 liter i specialcontainrar.

10 § Tullfrihet medges för bröllopsgåvor från bosattåren person som
i tredje land till i samband giftermålmed flyttar in tillen person, som
Sverige från tredje land, endast under förutsättning varjevärdetett att av
gåva inte överstiger 2 000 kronor.

11 § Tullfrihet i fall i förordning EEG bortfaller91883som avses nr
pefter införseln inte används sådant förutsätts försättom varorna som

tullfriheten eller det visar sig de för tullfriheten gällande reglerna påatt
inte uppfyllda. sådanasätt I fall skall detta dröjsmålärannat utan

anmälas för tullmyndighet och den tull belöper betalas.som varan

12 § Med behörig myndighet i förordning EEG 91883nr avses
tullmyndighet inte följer lagen 1994:000 tullfrihetannatom av om

eller denna förordning.m.m.

13 § Generaltullstyrelsen skall fullgöra den skyldighet informera EG-att
kommissionen föreskrivs i förordning detEEG 91883 närsom nr
gäller ansökan tullfrihet och beslut meddelas i samband medom som en
sådan ansökan.

14 § Generaltullstyrelsen får medge undantag från bestämmelser om
tidsfrister i förordning EEG 91883.som avses nr
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15 § Generaltullstyrelsen får bestämma debitering tullatt av varor
avsedda för katastrofoffer skjuts i avvaktan på EG-kommissionensupp
beslut angående tullfrihet för sådana varor.

16 § Generaltullstyrelsen får efter ansökan godkänna institution,en
inrättning eller organisation berättigad införa vissamottagaresom att
varuslag tullfritt. Generaltullstyrelsen skall, det behövs, samråda medom

berörd myndighet.annan

17 § deI fall då förordning EEG 91883 medger undantag frånnr
villkoren för tullfrihet för flyttgods följd exceptionellasom en av
politiska förhållanden skall dock regeringen besluta sådant undantag.om

Iltllfännâner med anledning EG:s handelsöverenskonvnelser medav
tredje land

18 § Enligt EG:s handelsöverenskommelser med tredje land får ursprung
i vissa fall styrkas exportörsdeklaration på faktura faktura-genom
deklaration eller exportörsdeklaration på blankett EUR.2 om varornas
värde inte överstiger vissa i överenskommelserna angivna gränser.

För uppfyller avtalens ursprungsregler och införsvaror som utansom
handelssyfte medger handelsöverenskommelsema vidare att ett ursprungs-
intyg inte behöver företes då varorna

inkommer från enskild adresserade till enskildperson person-
småförsändelser, eller

ingår i resandes personliga bagage.-
Låttnaden gäller dock endast värde inte överstiger vissaom varornas

i överenskommelsema angivna gränser.
Generaltullstyrelsen skall publicera gällande värdegrånser uttryckta i

svenska kronor i Tullverkets författningssamling.

19 § Generaltullstyrelsen får inhämta kompletterande uppgifter om en
från utländska tullmyndigheter.vara

20 § Anspråk på tullfrihet eller tullnedsättning för skallen vara
framställas deklarerasnär till tullförfarande.ettvaran
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1994:000 fårtullagenuppgiftslämnande enligt 12 §elektronisktVid
endast påföretesbehöverursprungsintygmedgetullmyndigheten att

myndigheten.begäran av
kommitharfördeklarantpostbefordringsföretag ärOm somen varaett

dåefter den dagdagar30inursprungsintygskallin med senastpost ges
bokfördes.tullskulden

med tredjehandelsöverenskommelseri EG:stullmyndighetMed21 §
intetullmyndighetvidkommande lokal annatsvensktförland omavses

författning.förordning ellerdennaföljer annanav

Generaltullstyrelsentullmyndighet ännågonBeslut22 § annansom
medhandelsöverenskommelserEG:sursprungsintyg enligtmeddelar om

dennastödutfärdats medharföreskrifterland ellertredje avsom
GencraltullstyrelscnsGeneraltullstyrelsen.överklagas hosförordning får

kammarrätten.överklagas hosfårbeslut

subventionerad importdumpad ellerSkydd mot

subventionerad importdumpad ellerskyddFramställning23 § motom
1994:000lagenstycketandrai l §bestämmelserdeenligt som anges

EG-kommis-in tillden intedet fallskall, förtullfrihet gesm.m.om
Kommerskollegium.tillinsionen, ges

åtgärderdevidtarochundersökningardeutförKommerskollegium
bestämmelsertill dehänvisningmedkommissionen begär avsessomsom
bestämmelser.dessaföljeri övrigtstycket ellerförstai avsom

på begäranskalltullfriheti § lagen9Uppgifter m.m.omavsessom
uppgifter färlämnadekontrollKommerskollegium. Förtilllämnas av

tillhan-uppgiftsskyldigdenförelägga är attKommerskollegium som
handlingar rörandraochanteckningarräkenskaper,dahålla som

verksamheten.

Övriga bestämmelser

iuttrycktbeloppvissttillförtullfrihet§ Medges ett ecu24 varor upp
medomräkningerhålls eftersvensk valutaibeloppavnmdas det som

hundratal kronor.högretillecu-kurs närmastgällande
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svenskaiuttrycktgällande belopppubliceraskallGeneraltullstyrelsen
författningssamling.Tullverketsikronor

1994:000lagenverkställighetenföreskrifterYtterligare§25 omavom
Kommerskollegiummeddelasförordningoch dennatullfrihet avm.m.

övrigtoch iimportsubventioneraddumpad ellersåvitt gäller av
Generaltullstyrelsen.

iakttaverkställighetsföreskrifter skall denmeddelarmyndighetenNär
detpåtagit sig och,harSverigeförpliktelserinternationella omsom

myndighet.berördsamråda medbehövs, annan

tullfrihets-dåjanuari 1995i kraft den 1förordning träderDenna
gälla.upphöraskall1987:1289förordningen att

i frågafortfarande tillämpasdockskallförordningenupphävda2. Den
föreförtullningtillha anmältseller bordeanmältsdels somvarorom

tullfrihettemporärvilka ansökanfördelsår 1994,utgången omvarorav
föreansökantullfrihetmedgetts temporärför vilkain eller utanlämnats

år 1994.utgången av
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16 Förslag till
Förordning vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan,om
m.m.

Härigenom föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

§1 I denna förordning finns föreskrifter bl.a. sådana tullförfarandenom
med ekonomisk verkan i § lagen vissal 1994:000som anges om
tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.

Vissa kompletterande bestämmelser till nämnda tullförfaranden finns
i tullagen 1994:000 och tullförordningenäven 1994:000. s

Gynnsam taxebehandling

2 § Generaltullstyrelsen fråga tillfälligt godkänna använd-prövar attom
ning denatureringsmedel, villkor förannat taxe-av som gynnsam
behandling enligt gemenskapsrätten, sådant i denna.än som anges
Generaltullstyrelsen skall, det behövs, samråda medom annan myn-
dighet.

Varors ursprung

3 § Enligt kommissionens förordning EEG 245493 den 2 julinr av
1993 med föreskrifter för verkställighet rådets förordning EEGav nr
291392 inrättandet tullkodex för förgemenskapen fårom av en urspnmg

från utvecklingsländer i vissa fall styrkas exportörs-varor genom
deklaration på blanketten APR postförsändelser vände inteom varomas
överstiger viss i förordningen angiven förvärdegräns. Ursprung varor
från Västbanken och Gaza, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Slovenien
och den tidigare jugoslaviska Republiken får vissa fallMakedonien i
styrkas exportörsdeklaration på blanketten EUR.2genom varomasom
värde inte överstiger förordningenviss i angiven gräns.
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För uppfyller förordningens urspnmgsregler och införsvaror som som
handelssyfte medger förordningen vidareutan ursprungsintyg inteatt ett

behöver företes då varorna
inkommer från enskild adresserade till enskild ellerperson person,-
ingår i resandes personliga bagage.-

Lättnaden gäller dock endast värde inte överstiger vissa iom vanomas
förordningen angivna gränser.

Generaltullstyrelsen skall publicera gällande värdegränser uttryckta i
svenska kronor i Tullverkets författningssamling.

4 § För bedömning får Generaltullstyrelsen inhämtaav en varas ursprung
kompletterande uppgifter från utländsk myndighet.om varan

5 § Anspråk på tullfrihet eller tullnedsättning för vilket grtmdaren vara,
sig på regler förmånsberättigat i rådets förordning EEGom ursprung

291392 inrättandet tullkodex för gemenskapen och kommis-nr om av en
sionens förordning EEG 245493, skall framställas närnr varan
deklareras till tullförfarande.ett

Vid elektroniskt uppgiftslämnande enligt 12 § tullagen 1994:000 får
tullmyndigheten medge ursprungsintyg behöver företes endastatt på
begäran myndigheten.av

Om postbefordringsföretag deklarant förärett har kommiten vara som
in med skall ursprungsintyget 30post dagar efter den dagsenastges
då tullskulden bokfördes.

Tullvärde

6 § Generaltullstyrelsen får efter samråd med Riksbanken meddela de
föreskrifter behövs för tillämpning regler i tullagstiftningensom av om
omräkning utländskt myntslag.av

7 § Generaltullstyrelsen skall fullgöra den skyldighet lämna uppgifteratt
till EG-kommissionen för bestämmande enhetspriser vissaav
lättfördärvliga föreskrivs förordningi EEG 245493.varor som nr

8 § Värdegräns för avlämnande tullvärdedeklaration i vissa fall får vidav
omräkning till svenska kronor avrundas till högre hundratalnärmast
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publicera gällande belopp uttryckt ikronor. Generaltullstyrelsen skall
svenska kronor i Tullverkets författningssamling.

uppgifter9 § avlåmnande tullvärdedeklarationer andraFråga ellerom av
tullvårtle, i samband med tulldeklarationer lämnas med hjälpatt avom

sammanfattandeeller tulldeklaration allmän, periodisk ellerADB att av
General-Generaltullstyrelsen eller, efterlämnas, prövasnatur av

tullstyrelsens bestämmande, tullmyndighet.annan

Autonoma undantagsbestämmelser

undantagsbestämmelser10 § Framställning tillämpning autonomaom av
från för vissaangående nedsättning eller befrielse importtull varorav

Kommerskollegium.enligt förordning EEG 291392 in tillnr ges
ochKommerskollegium efter samråd med Generaltullstyrelsenbeslutar,

EG-kommis-myndighet, ärendet skall överlämnas tillberördannan om
ärende tillKommerskollegium inte överlämnasionen. Beslut ettattav

regeringen.kommissionen får överklagas hos
föreskrifter tillämpningenKommerskollegium fär utfärda närmare om

första stycket.av

Tillstånd, informationsskyldighet m.m.

GeneraltullstyrelsenGeneraltullstyrelsen, eller tullmyndighet11 § som
tullförfarandena aktivfråga tillstånd användabestämmer, prövar attom

passivimport ochförädling, bearbetning under tullkontroll, temporär
förädling.

bearbetningaktiv förädling,prövning tillståndsfrâgaVid som avserav
under tullkontroll passiv förädling tullmyndigheten, deteller skall om

ekonomiskaKommerskollegium beträffande desamråda medbehövs,
villkoren för tillstånd.

meddelamed KommerskollegiumGeneraltullstyrelsen får efter samråd
tillämpningen andra stycket.föreskrifternärmare om av

lagring tullager finns i tullagentullförfarandet iBestämmelser om
1994:000.
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12 § Kommerskollegium efterprövar samråd med Generaltullstyrelsen
fråga tillstånd använda det förfarande för passiv förädlingattom som

i rådets förordning EEG 63682 den 16 1982avses nr av mars om
inrättande förfaranden för ekonomisk passiv förädling avseende vissaav
textil- och konfektionsvanor återinförs till gemenskapen eftersom
bearbetning i vissa tredje länder. Kommerskollegium fullgör deäven
uppgifter i övrigt enligt förordningen ankommer på behörigsom
myndighet.

Kommerskollegium får efter samråd med Generaltullstyrelsen meddela
föreskrifternärmare tillämpningen första stycket.om av

13 § Generaltullstyrelsen skall fullgöra den skyldighet informera EG-att
kommissionen tillämpningen tullförfarandena aktiv förädling,om av
bearbetning under tullkontroll, import och passiv förädling,temporär

tillämpningen bestämmelserna återbetalningsamt och eftergiftom av om
tull, föreskrivs i förordning EEG 245493.av som nr

14 § Generaltullstyrelsen får efter ansökan godkänna inrättning elleren
organisation sådan berättigad införaär undervis-mottagaresom attsom
ningsmateriel, vetenskaplig utrustning eller katastrofhjälputmstning med
tillämpning tullförfarandet import i dentemporär utsträckningav som
följer förordning EEG 245493. Generaltullstyrelsen skall detav nr om
behövs samråda med berörd myndighet.annan

15 § Tullförfarandet import får användastemporär i Sverige, i den
utsträckning förordning EEG 245493 medger, för fordonnr som
levereras här i landet till fysisk bosattärexportvagnsom person som
inom gemenskapens tullområde, flytta sin normalaattmen avser
bosättningsort utanför området.

Övriga bestämmelser

16 § Generaltullstyrelsen får meddela föreskrifter verkställighetom av
lagen 1994:000 vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan,om m.m. ,
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områdengemenskapsrättenutfyllnadtillförordning somdenna samt av
lag.nämndai §lavses

januari 1995.lkraft deniförordning träderDenna
tullförfarandenÖvergångsbestämmelser rörande2. ursprung,varors

ifinnstulleftergiftochåterbetalningverkanekonomisk avmed samt
Norges,Konungariketjuni 199424fördrag dentillbilaga VI om
SverigesKonungariketÖsterrikes, ochFinlandsRepublikenRepubliken
Sveriges1994:000lagenunionen,Europeiskatill omanslutning se

1994:000.SFSochunionenEuropeiskatillanslutning
tullför-andravissaoch1987:1289tullfrihetsförordningenAtt3.

ikraftträdandetefterfallvissaitillämpasskallfortfarandefattningar
1994:000förordningentillövergångsbestämmelserna omframgår av

vissaupphävande1994:000förordningenoch avtullfrihet omm.m.
tullförfattningar.
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17 Förslag till
Förordning tullkontroll varumärkesintrångom av

Härigenom föreskrivs följande.

1 § En tullmyndighet verkställer beslut kvarhållande enligtettsom om
artikel i5 rådets förordning EEG 384286 den 1 december 1986nr av
med bestämmelser för förhindra förfalskade märkesvaroratt övergåratt
till fri omsättning skall omedelbart informera sökanden åtgärden ochom
den tid inom vilken sökanden skall inkomma med bevis till tull-
myndigheten talan har väckts vid behörig domstolattom attom varan
skall förstöras eller bli föremål för åtgärd.annan

2 § Har sökande inkommit med sådant bevis i l § skallen som avses
tullmyndigheten meddela domstolen kvarhålls hos tull-om varorna
myndigheten.

3 § En domstol fått meddelande enligt 2 § skall underrätta tull-som
myndigheten sina beslut i frågan sådant beslut överklagatsom samt om
eller har vunnit laga kraft.

Detsamma gäller domstol där sådant överklagande i förstasom avses
stycket skall prövas.

4 § Avgift skall utgå för ansökan enligt artikel 3 i förordningen EEG
384286. För ansökningsavgiftens storlek gäller bestämmelsernanr m.m.

i 9 14 §§ avgiftsförordningen 1992:191 varvid avgiftsklass X-
tillämpas.

Denna förordning träder i kraft den l januari 1995.
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till18 Förslag
tullförfattningarupphävande vissaFörordning avom

gällaförfattningar skall upphöraföreskrivs följandeHärigenom attatt
i kraft, nämligendenna förordning trädernär

godsbehållaregodkännande1959:467 angåendekungörelsen av
under tullförsegling,för transport

ikraftträdandeangåendekungörelsen 1961:291 överens-2. av
flottningvidtullättnaderSverige och Norgekommelse mellan m.m.om

svensk-norska vattendrag,i
avtal den 29tilllämpning1968:450 angåendekungörelsen av

skattefrihet vidviss tull- ochSverige och Finlandjanuari 1968 mellan om
gränsbmarbyggande m.m.,av

tullvårde,1980:749förordningen4. om
1984:59förordningen5. varors ursprung,om

DanmarkSverige ochavtal mellantillkånnagivandet 1985:3126. om
Sverige och Grönland,handeln mellanom

Grönland,medfrihandel i varuutbytet1985:315förordningen7. om
och subventions-dumpnings-1985:738förordningen om

undersökningar,
konvention1987:1119förordningen9. ett gemensamt tran-omom en

siteringsförfarande,
förenkling for-konventionförordningen 1987:112610. avomenom

vid handel medmalitetema varor,
tullnedsättning förtullfrihet eller1987:1187förordningen11. om

fruktsafter,vissa
utveck-fråntullfrihet ñr1987:1285förordningen12. varorom

lingsländerna,
sammanslutningekonomiskregionalförordningen 1987:128613. om

fran utveck-1285 tullfrihet föri förordningen 1987: varoromavsessom
lingsländema,

handvävd bomullsväv,tullfrihet förförordningen 1987:128714. om
för margarin,tullfrihetförordningen 1987:128815. om

EFTA-varuutbytet mellanfrihandel i1992:188förordningen16. om
och Turkiet,ländema

Sverigemellanfrihandel i varuutbytetförordningen 1992:92617. om
Estland,och
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18. förordningen 1992:927 frihandel i varuutbytet mellan Sverigeom
och Lettland,

19. förordningen 1992:935 frihandel i varuutbytet mellan Sverigeom
och Litauen,

20. förordningen l993:58 frihandel i vamutbytet mellan EFTA-om
länderna och Israel,

21. förordningen 1993:71 tullfrihet eller tullnedsâttning förom varor
från Västbanken och Gaza,

22. förordningen 1993: 199 tullfrihet eller tullnedsåttning för vissaom
jordbruksvaror i varuutbytet mellan Sverige och Europeiska ekonomiska
gemenskapen,

23. förordningen 1993:312 frihandel i varuutbytet mellan EFTA-om
lånderna och Rumänien,

24. förordningen 1993:369 tullfrihet enligt 12 § lagen 1987:10-om
69 tullfrihetom m.m.,

25. förordningen 1993:715 frihandel i varuutbytet mellan EFTA-om
ländema Tjeckien,och m.m.,

26. förordningen 1993:716 frihandel i varuutbytet mellan EFTA-om
länderna och Slovakien, m.m.,

27. förordningen 1993:965 frihandel i varuutbytet mellan Sverigeom
och Färöarna,

28. förordningen 1993:988 frihandel i varuutbytet mellan EFTA-om
länderna och Bulgarien, m.m.,

29. förordningen 1993:1059 frihandel i varuutbytet mellan EFTA-om
ländema och Ungern, m.m.,

30. förordningen 1993:1106 frihandel i varuutbytet mellan EFTA-om
länderna och Polen, m.m.,

31. förordningen 1993:1648 frihandel i varuutbytet enligt avtaletom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES-avtalet,om

32. förordningen 1993:1749 frihandel i varuutbytet mellanom
Sverige och övriga länder anslutna till konventionen angående upp-
rättandet Europeiska frihandelssammanslutningen BETA-länder, ochav

förordningen33. 1993:1750 frihandel i varuutbytet mellanom
Sverige och Europeiska gemenskapen EG för vissa bearbetade
jordbruksvaror m.m.

förordningDenna träder i kraft den januaril 1995.
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Äldre anmältsi frågafortfarandebestämmelser gäller2. vara somom
kraftiförordningdennaförtullning innan trättanmälts tillborde haeller

forföre dagenutfärdatsursprungsintygkontrolli frågasamt somavom
Europeiska unionen.anslutning tillSveriges

inomgodkänd exportörblivitnågon harvarigenomTillstånd3.
dockfortfarande,land gällermedfrihandelñr avtal annatomramen

denvillkor föranslutningen. Närmareförår efter dagenlängst ett
1994junifördrag den 24bilaga tillfinns i agiltighetenfortsatta om

Österrikes, ochFinlandsRebulikenRepublikenKonungariket Norges,
lagenunionen,EuropeiskatillanslutningKonungariket Sveriges se

och SFSunionenEuropeiskatillanslutningSveriges1994:000 om
1994:000.

tillhänvisningförfattningeller ii lagFörekommer det4. enen
ihänvisningenskallförordningdennaupphävsförfattning genomsom

tullförfattningama.bestämmelser i demotsvarandegällastället nya
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Sverige har ansökt medlemskap i Europeiska unionen, SiktetEU. ärom
inställt medlemskap den l januari 1995. Från och med den 1ett
januari 1993 har inom gemenskapen etablerats den s.k. inre marknaden,
vilket bl.a. innebär förtullning och tullkontrolleratt av varor av varor

förs direkt mellan medlemsländerna inte längre skall utföras. Vidsom
tredje landgränserna skall däremot fortfarande tullförfarandet finnasmot

kvar.
EU grundar sig på tullunion, innebär medlemsländerna skallatten som

ha tulltariff tredje land förbudgentemot samt ett moten gemensam
import- och exporttullar och avgifter med motsvarande verkan all
handel med mellan medlemsländerna. Vid svenskt medlemskapettvaror
i EU kommer delar den nuvarande svenska tullagstiftningenstora attav
falla bort. Tullverksamheten kommer till del regleras EG-att stor genom
rättsakter, bestämt förordningarnärmare utfärdade rådet ochav av
kommissionen, vilka direkt tillämpliga i medlemsländerna.är Mot-
svarande svenska nationella bestämmelser får inte tillämpas och bör
därför upphävas. I vissa delar eller på vissa punkter krävs dock även
fortsättningsvis nationella svenska bestämmelser.

Medlemsländerna har samlat huvuddelen de centralaav gemensamma
tullbestämmelsema i förordning, rådets förordning EEG 291392en nr

den 12 oktober 1992 inrättandet förtullkodex gemenskapenav om av en
tullkodexen. i sinDenna trädde helhet i kraft januariden l 1994 och
innefattar områden i svensk lagstiftning finns i tullagen och lagensom

tullfrihet m.fl. lagar och förordningar. Den innehåller allmänna reglerom
och procedurer skall säkra tillämpningen taxeåtgärder och andrasom av
åtgärder gemenskapen inför i samband handelmed med mellansom varor
gemenskapen och tredje land. De tillämpningsföreskrifter kommis-som
sionen utfärdat liksom tullkodexen, beslutade i förordningsformär, och
direkt tillämpliga för myndigheter och enskilda i medlemsstaterna.
lhllkodexen tillåter dock, och förutsätter i vissa delar, utfyllande
nationell lagstifming. Bestämmelserna i tullkodexen utformadeär

den svenska lagstiftningen innehållet skiljer delvissätt än och sigannat
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från motsvarande svenska regler. l grunden dock skillnadernaär inte så
stora.

1.2 Uppdraget

Regeringen beslöt den 17 juni 1993 tillkalla särskild utredare medatt en
uppdrag lägga fram förslag till de nationella författningaratt vid ettsom
svenskt medlemskap i EU behövs EG:s tull-utöver och tullfrihets-
förordningar för upprätthålla tullförfaiandet vid införsel från ochatt
utförsel till tredje land.

1.3 Utredningens genomförande uppdragetav

Vid genomförande uppdraget har vi haft utgångspunkt detav attsom
tullsystem och de tullregler f.n. finns i Sverige huvudsakligen börsom
ändras endast för uppfylla de i direktivet givna förutsättningarna.att Vi
har vidare haft utgångspunkt ikfaftträdandedagen för förslaget tillsom
lag Sveriges anslutning till Europeiska unionen, varmed bl.a. deom
grundläggande gemenskapsfördragen införlivas med svensk dvs. denrätt,

januari1 1995 SOU 1994:10. Vi har i våra förfatmingsföislag valt att
ikrafträdandedatum den januaril 1995ett i förekommande fallange - -

med vissa Övergångsbestämmelser.
Utredningen har arbetat i två arbetsgrupper, med fören ansvar

Finansdepartementets lagstiftning och den andra med för deansvar
författningar faller under Utrikesdepartementets handelsavdelningssom
ansvarsområde. Arbetet i arbetsgruppema har lagts på följande sätt.upp
Inledningsvis har upprättats lista gällandeöver svenska författningaren
på tullområdet. Dessa har sedan fördelats efter departementstillhörighet
mellan arbetsgruppema. Därefter har liknande genomgång sketten av
EG:s rättsakter. Vid det påföljande kontrollarbetet har arbetsgrupperna
utgått från den nationella lagstiftningen och sedan gått igenom denna,
paragraf för paragraf, för vilkautröna bestämmelser täcksatt som av
EG:s rättsakter och på vilka områden det behövs nationell tullagstiftning

efter inträdeäven i EU. Som ytterligare kontrollåtgärdett har därefteren
liknande genomgång gjorts med EG:s rättsakter utgångspunkt.en som

Utredningen har för underlätta genomförandet uppdragetatt av
inhämtat information från medlemsländerna Danmark, Tyskland och
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Storbritannien tullagstiftningen i dessa länder såvitt varutörselnom avser
till och från länder utanför EG. Vidare har utredningens experteren av
företagit studiebesök hos Bundesministerium der Finanzen i Bonn medan

har gjort studieresa till därKöpenhamn och besökttre experternaav en
Skatteministeriet. Vid genomgång bl.a. efter-bestämmelsernaav om
kontroll, överklagande och transitering har från General-experter
tullstyrelsen medverkat.

betänkandetI EG:s rättsakter med svenska titlar. Vi har underanges
arbetets gång haft kontakter förmed Delegationen Översättning EG:sav
regelverk för i avsaknad godkända översättningar, ändå så långtatt, av
möjligt använda översättning delegationenden föreslår. Dåsom
delegationens arbete pågår kan vissa översättningar kommaännu att
ändras. De svenska titlar används i detta betänkande bör såledessom
användas med viss försiktighet.

Materialet utredningen igenom,gått särskilt tullkodexen ochsom
tillämpningskodexen, varithar mycket omfattande. Med hänsyn härtill
och förhållandevistill den korta tid utredningen har haft till sittsom
förfogande har det inte funnits förutsättningar för någon riktigtgöraatt
detaljerad studie materialet. Tullverkets pågående anpassningav av
tullprocedurerna till tulldatasystemet lett till utredningenTDS har att

ñr förbere-under hand lämnat besked till Generaltullstyrelsen i flera
delserna inom Tullverket väsentliga frågor, vilket medfört tidsschematatt

ytterligare.pressats
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institutioner2 EU:s

Inledning2.1

derasgemenskapenuppgifter inomallmännaInstitutionemas samt sam-
del i Romfordragetbl.a. i 5verksamhetsformer reglerasmansättning och

skilda håll iåterfinnsbestämmelserdetaljeradeavsnitt 3.1. Merse
depresentationkortfördrag. Nedan görs gemensammaavensamma

viktigare uppgifter.ochsammansättninginom derasinstitutionerna EU,
Suveränitet ochbetänkandetuttömmande redogörelse,För t.ex.semeren

Europeiska Gemen-67SOU 1994:12 47 ävendemokrati samts. -
12Kommissionen 1991,utgivenidé till verklighet,skapen från s.av --

publika-hämtade från dessaavsnitt iUppgifterna i detta30. är stort
tioner.

rådetråd, ellerEuropeiska unionensinstitutionerviktigasteEU:s är
domstolen,Europaparlamentet,kommissionen,det benämns,ävensom

detkommitténsocialaEkonomiska ochEuropeiska rådet, samt nya
Regionkontmittén.rådgivande organet

bl.a.kommittéer inrättatsolikatullfrågor harbehandlaFör att -
tullkodexkomntittén.

institutionerna2.2

Rådet

främsta lag-ministerrådet, EU:somtalas ärRådet, ibland somsom
beslutauppgifti huvudsak tillstiftande och har att om nyaorgan

efter hörandevanligenochkommissionenförslagrättsakter avav
till kom-beslutanderättdelegerabudget,fastställa EU:sparlamentet,

med-samordnaåtgärder ochpolitiskabeslutamissionen attsamt om
ekonomiska politik.lemsstatemas

varje med-frånregeringsledamotledamöter,består tolvRådet enav
verksam-Rådetslands intressen.företräder sittlemsland. Medlemmarna

rådetintressen,nationella ävenbakomliggandedärförspeglarhet om
oftaMedlemsstaternagemenskapsintresset.tillvaraskall representerasta
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sina respektive utrikesministrar andra ministraräven beroendeav men av
på vilken fråga föremålär för behandling. Ordförandeskapetsom roterar
mellan medlemsstaterna i viss alfabetisk ordning i sexmånaders-
intervaller.

Kommissionen

Kommissionen förslagsställande,EUzsär verkställande och övervakande
uppgifterDess lämna förslagär till rättsakter, verkställa rådetsattorgan.

beslut och fördragens bestämmelser. Kommissionen skall övervakaäven
gemenskapsreglema och fördragens regler efterlevs, förvaltaatt EU:s

budget, förhandla och företräda EU Kommissionen har utrustatsm.m.
med vittgående befogenheter och kan utfärda slags rättsaktersamma som
rådet, dels med stöd Romfördraget, dels med stöd delegeradeav av
befogenheter från rådet.

Kommissionen består ledamöter17 för femårsperioderutsesav som av
regeringar-na i samförstånd och efter godkännande Europaparlamentet.av
De medlemsländernastörre Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien och
Storbritannien har för närvarande två ledamöter och de övriga staterna

sin ledamot. Iendensen har varit inslaget politiker har ökat såattvar av
alla kommissionsledamöternästan har bakgrund i nationellaatt numera en

regeringar och parlament. Alla kommissionsledamöter skall emellertid stå
formellt självständiga i förhållande till de nationella intressena och endast

till gemenskapens bästa.se

Europaparlamentet

Europaparlamentet har främst rådgivande och övervakande uppgifter.
Parlamentet skall emellertid bl.a. godkänna vissa avtal med tredje land
och har vissa befogenheter fatta budgetbeslut. Parlamentet kanatt genom
misstroendevotum hela kommissionen, inteavsätta enstaka ledamötermen g
och inte heller rådet. Genom Maastrichtfördraget har parlamentets f

5inflytande ökat bl.a. medbeslutanderätt i vissa frågor rörgenom en som
den inre marknaden. Parlamentet ställer muntliga och skriftliga frågor till
kommissionen och rådet. Frågorna och publiceras i Europeiskasvaren
gemenskapernas officiella tidning EGl.
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valtSedan år 1979 parlamentethar 518 ledamöter.Parlamentet är
skallledamöternai kravdirekta val medlemsstaterna, attutangenom

alla med-dag iparlamenten. Valet sker påha i de nationellasäte samma
lemsländer.

Domstolen

lilltillämpare EG-rätten.uttolkare ochEG-domstolen högstaär av
regelsystem ochtillämpa fördrag ochuppgifterna tolka och EU:shör att
Domstolen skallnationella domstolar.förhandsbesked tilllämna bindande

tvistermedlemsländerna, döma iochvissa tvister mellan EUdöma i
Årmedborgarna.i tvister mellan EU ochmedlemsländerna ochmellan

bl.a.uppgift behandlaförstainstansrätten medinrättades1989 att
övriga mål.personalärenden. Domstolenkonkurrensärenden och prövar

generaladvokater meddomare biträdsDomstolen har 13 sexsom av
till avgörande i målet.motiverat förslaguppgift ettatt avge

Europeiska rådet

regeringschefer.ellermedlemsländernabestårEuropeiska rådet stats-av
ordförandekommissionensutrikesministrarnatolvbiträds deDe samtav

kommissionsledamotordförande vanligen denoch vice ansvararsomen -
två gångerEuropeiska rådet samlastredje land.för förbindelsema med
långsiktigaövergripande,för diskuteravarje ordförandeperiod att mer
EuropeiskaställningPå grund ledamötemasoch principiella frågor. ärav

lagstiftande befogen-saknarhögsta instansrådet i realiteten EU:s men
i rådet.halvårsvisOrdförandeskapet sättheter. roterar samma som

och sociala kommitténEconomiska

Ekonomiskarådgöra medkommissionen skallföreskriverEnhetsakten att
sina förslag till rådsbeslut.kommitténsocialaoch om

särskiltsamhällslivet,för189 företrädarebestårKommittén av
hälsovård och kon-arbetsmarknadensenergi,jordbruk, parter,transport,

rådet.personliga meriterväljs påsumentfrågor. Ledamöterna av
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Regionkommittén

Genom Maastrichtfördraget inrättades detta rådgivande medorgan
för kommuner ochrepresentanter regioner i medlemsstaterna.

2.3 Kommittéväsendet

Rådet och kommissionen bistås i den lagstiftande och verkställande
verksamheten antal kommittéer. Seett Allgårdh O., Jacobssonav Lex.

och Norberg S., EG och EG-rätten, Stockholm 1993, s.l27-130.
Kommittéväsendet svåröverskådligtär och kommittéemas varierar.status
Vissa kommittéer har inrättats i enlighet med stadganden i grundför-
dragen, kommittén för tull-t.ex. och handelsfrågor och den nämnda
Ekonomiska och sociala kommittén artiklarna 113.3 efter ändringar-
enligt artikel 113.3 i Maastrichtfördraget och 193 i Romñrdraget.-
Andra kommittéer, ofta tekniska kommittéer, har inrättats beslutgenom
i rådet eller kommissionen. Dessa kommittéer har sin främstasom
uppgift förbereda eller sig beslutatt över och åtgärderyttra planerassom

rådet och kommissionen. En särskildav kommittéer inomtyp av
kommittéväsendet utgörs de kommittéer inrättas, medav som represen-

för medlemsstaternatanter och kommissionen, för bistå kommissionenatt
vad gäller utövandet från rådet delegerad kompetens kommittologin.av
Rådet har här velat försäkra sig till kommissionen delegeradattom
befogenhet verkställs i samrådnära med medlemsstaterna rådets beslut
87373.

Rådet kan, nämnts, inrättaäven kommitté följdsom en som av
sekundärlagstiftning i syfte nära samarbete mellanatt garantera ett
kommissionen och medlemsstaterna. Rådet har sålunda i förordning
EEG 291392 den 12 oktober 1992 tullkodex förnr av om en gemen-
skapen inrättat särskild tullkodexkommitté.en

2.4 Ihllkodexkommittén

En särskild tullkodexkommitté har inrättats med anledning artiklarnaav
247 249 i tullkodexen. Kommittén skall behandla frågor rörsom-
gemenskapsrättens tullagstiftning. Kommittén skall bestå av represen-
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kommissionen,föroch representantmedlemsstatersamtligaför entanter
ordförande.kommitténsskall varasom

ellerfrågorbehandlauppgifter ärfrämsta nyakommitténs att omEn av
följande.korthetiFörfarandet ärtullbestämmelser.ändrade

detillförslagframkommittén läggeriKommissionens representant
yttrandesitt överskallKommitténvidtas.skallåtgärder avgesom

kom-tidsfristdeninomfallförekommande somiförslaget,
majoritetsådanmedskallYttrandetmissionsrepresentanten avgesutsatt.

majoritet,kvalificeradvissRomfördraget148.2 iartikeliangessom
nämndaidetpå sättskall vägasländernas angesvarvid röster som

kommissionenbeslutarförslageti omkommittén instämmerartikel. Om
avvikeruppfattningkommitténsOmförslaget.iförutsesåtgärderde som

lämnakommissionenskallyttrandenågotkommittén inteeller avgerom
Kommissionenvidtas.skallåtgärderderådettillförslag somett om

synpunktervidvillavseende denvilketfästa somfrihärvid attvarasynes
ibeslutasigpåmånaderdärefter attharRådetuttalat. trekommittén

kommissionenbeslutarmånader,inombeslutarinterådetOm treärendet.
förslag.sittmedi enlighet

bl.a.detförfarande. NärangivnafrånfinnsavvikelserVissa ovan
överklagandereglertullkodexenstilltillämpningsföreskrifter omgäller

föreskrifterSådanakompetens.ingenöverhuvudgemenskapen tagethar
medlemsstaterna.utfärdastullkodexeni245artikelenligtskall av

förhands-bl.a.tullkodexen,ibestämmelservissagäller omdetNär
förförfarandereglerandratillhänvisasupplysningar,andraochbesked

tillämpningsföreskrifter.beslut om
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3 EU:s rättsliga struktur

3.1 Grundvalen för gemenskapsrätten

förGrundvalen samarbetet inom främst de fyra gnmd-EU utgörs av
fördragen Europeiskaupprättandet kol- och stålgemenskapenom av
Parisfördraget, Europeiska Romfördraget,ekonomiska gemenskapen
Europeiska atomenergigemenskapen fördragetEuratom och om
Europeiska unionen Maastrichtfördraget. fördrag enligtDessa är
folkrättsliga regler betrakta sedvanliga internationella överens-att som
kommelser.

Internationella överenskommelser har ofta målsättning skapaattsom
ömsesidiga rättigheter och skyldigheter för i avtalet. Genomparterna en
internationell överenskommelse kan mellanfolkligupprättastater t.ex. en
organisation med varierande befogenheter. En har tillträttstat ettsom
sådant bliravtal folkrättsligt bunden avtalets bestämmelser och blirav
bunden fattar. sådanfolkråttsligt beslut organisationen Ensomav- -
internationell överenskommelse får emellertid inte alltid omedelbaren
intemråttslig verkan. På svensk sida krävs någon form inför-t.ex. av
livande det internationella avtalet för skall blimed svensk deträtt attav
bindande för nationella myndigheter och enskilda rättssubjekt.

situationenInom gemenskapen Gemenskapen byggerär en annan.
folkrättsliga instrument har sina grundfördrag, i första handmen genom
Romfördraget, rättsordning, fattasskapat varigenom besluten ny som
gemenskapsnivå i vissa fall binder enskilda rättssubjekt i med-även
lemsstaten. betydande utsträckning skall tillämpasI EG-råtten av
nationella myndigheter på inhemsk Man brukarsätt rätt.samma som

reglerna direkt tillämpliga eftersom de används mel-säga äratt utan
bakgrund brukarlankommande nationell reglering. dennaDet är mot man

beteckna gemenskapsrättenden rättsordningen rätts-som ennya - -
självständig,ordning sui generis, sitt slag, sätt ett annatettav

nationellaintegrerad med medlemsstaternas rättssystem.
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3.2 Olika slag rättsakterav m.m.

Gemenskapsrätten består, förutom de grundläggande fördragen,av av en
mängd rättsakter skilda slag och EG-domstolens i utsträckningav storav
rättsskapande avgöranden internationella avtalsamt EG harav som
ingått.

De grundläggande fördragen gemenskapernasupprättar institutioner och
dem deras maktbefogenheter. De rättsakter institutionerna,ger som

främst rådet, utfärdar med stöd dessa bemyndiganden betecknas oftaav
sekundârrätt, till skillnad från primärrätt, varmed regleringen i grund-
fördragen åsyftas.

För utföra sina uppgifter skall enligtatt artikel 189 i Romfördraget
efter ändringar enligt artikel 189 i Maastrichtfördraget rådet och
kommissionen, i enlighet med fördragets bestämmelser, besluta förord-
ningar, utfärda direktiv, fatta beslut, rekommendationer ochge avge
yttranden. Fömrdningar gällande inomär hela EU och direktär
tillämpliga i medlemsländerna. Direktiv riktar sig till medlemsländerna
och visst resultat skall uppnås inomett bestämd tid,anger som en men
överlåter medlemsländerna bestämma form och tillvägagångssätt föratt
det nationella införlivandet. Beslut bindande iär alla delar för dem som
de riktadeär till. Dessa rättsakter bindandeär rättsakter.tre typer av
Rekommendationer och yttranden inte bindandeär rättsakter. Andra typer

rättsakter har åren utvecklats.av genom

3.3 Särskilt förordningar och direktivom

Som i inledningennämnts finns gemenskapens centrala tullbestärmnelser
Äveni förordning tullkodexen. de tillämpningsföreskrifteren som-

kompletterar tullkodexen har beslutats i förordningsforrn. Detsamma
gäller gemenskapens tulltaxa liksom gemenskapens bestämmelser på
tullfrihetsområdet. frågaI skatter, mervärdesskatt och punktskatter,om
har i princip samtliga rättsakter utfärdats direktiv. Det kan därförsom
finnas anledning ytterligare kommentarer vad gäller dessaatt slagge av
rättsakter.

Enligt artikel 189 i Romfördraget skall förordning ha allmänen
giltighet. Den skall till alla delar bindande och direkt tillämplig ivara
varje medlemsstat. Av detta följer förordningarna i deras gemenskaps-att
rättsliga form omedelbart och ord för ord skall tillämpas med-av
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särskild inkorporerings-lemsstatremas förvaltningsmyndigheter ellerutan
transfomiationsalct. Utgångspunkten de inte fårår t.o.m. att trans-
formeras till eller inkorporeras i nationella mål 3972,den Irätten.
Kommissionen Italien [1973] 101, slog EG-domstolen fastECRmot s.

förordningar direkt tillämpliga i alla medlemsstater och träder iäratt
kraft publiceras i Domstolen anfördeuteslutande de EGT.attgenom

för implementeringvidare i konsekvens med detta alla metoderäratt
oförenliga med fördraget och skulle innebära hinder för ñrordningar-ett

effektdirekta och fara för deras samtidiga och enhetliga tillämp-nas en
ning Vidare följden bli medborgarnainom hela gemenskapen. krmde att

påoch de nationella domarna inte kommer uppmärksamma attatt vara
eventuellaEG-reglema skall ha företräde framför nationella regler och

tolkningsfrågor och skall föreläggas EG-domstolen till pnejudicielltkan
ofavgörande. Se Hartley T.C., The Foundations European Com-t.ex.

munity 2 uppl., Oxford 1988, 198 199. Se betänkandetLaw, ävens. -
våra grundlagar, SOU 1993:14, 63.EG och s.

förordningFörbudet inkorporering kan medföra svårigheter. Enmot
innehålla bestämmelser strider existerande nationellkan motLex. som en

be-Förordningen undantränger då de lagen stridandelag. mot
fastställaståmmelsema. Icke desto mindre kan det nödvändigt attvara

utfyllande nationellt. Som viktigt exempel härpå kanregler nämnasett
fallstraff för överträdelse förordningarna. vissabestämmelser Iom av

utfyllnaddet svårt bestämma hur omfattande dennakan att avvara
uppkommit i mål därförordningama skall och särskilda problem harvara

frågor förord-medlemsstat har velat fastställa regler rörande somen
iinte uttryckligen har behandlat. Eftersom EG-råttenningen stort sett

fråntolkningsproblem uppstår, utgåsaknar förarbeten får nårman,
språkliga gmndläggande syftenstadgandets innebörd, EG-rättens etc.

artikel i direktiv skall189 RomfördragetSom nämnts att ettovan anger
varjemed resultat skall uppnås bindande föravseende det som vara

de nationellaöverlåtamedlemsstat till vilken det riktatär men
Med-tillvägagångssätt.form ochmyndigheterna bestämmaatt

uppnås tillvisst resultat skalllemsländema alltså bundnaär att ett enav
inom förform och metodgiven tidpunkt kan själva besluta ramenmen

denunderlåter inommedlemsstatden nationella Omrätten. atten
dennahelt eller delvisföreskrivna tiden genomföra direktiv statett anses

Kommissionen ellerRomfördraget.ha sig skyldig till brottgjort mot
detEG-domstoleninförkan då väcka talanmedlemsstat gentemotannan

Direktivengenomföra direktivet.brustit i sina förpliktelserland attsom
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brukarvilkakonventioner,vidliknaskaraktärsin närmasttillkan
ñrnationella rättssystemetmed detinförlivandeformnågonförutsätta av

existerandeändratillsyftarDirektivendär. atttillämpaskunnaatt
denområde,visstinomsådanskapalagstiftning eller ett omnationell att

direktivet.medändamålettillgodoserredanintelagstiftningennationella
Vissa1991.Uppsalauppl.,2till EG-rätten,IntroduktionLysén G.,Se

lämnarde knappastdetaljrikt sättsådantutformade attdirektiv är ett
fråganvad gällermyndigheternanationelladenågot manöverutrymme

innehållsmässigt närmastoftadirektiv kansådantEttgenomförandet.om
rättsfallantaliharEG-domstolenñrordning. ettbetraktaatt som envara

rättsaktenhurfråninnehåll och bortsetträttsaktspåfastavalt taatt en
desNationaleConfédération1762,16 ochmålensebetecknatshar t.ex.
börDet471.ECR[1962]rådetFruits Légumesde motProducteurs s.et
dvs.direkt efekt,hakanförordningarinte enbartdet är somattnoteras
ochenskildaförskyldigheterellerrättighetergrundarbestämmelser som

med-imyndigheterandraochdomstolarinföråberopaskansom
ibestämmelsernaÄven effektdirekthakandirektivlemsstaterna. om

pågrundasovillkorliga. Dettaochtydligatillräckligtdirektivet är
direktivEttmedlemsstaterna.tillförhållandeibindanderättsaktens natur

rättigheter,enskildasgällersåvitteffektdirektendast haemellertidkan
EGbetänkandetSeallmänna. ävendetskyldigheter,inteoch gentemot

64-66.och541993:14,SOUgnmdlagar,våraoch s.
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internationella avtalochTullförfattningar4

Inledning4.1

tull-flertaltullsamarbetsområdet ochförfattningar påSamtliga ett
överenskommelse. Det årinternationellgrundfrihetsområdet har ensom

införlivatförordningsform dels harregeringen ii fall frågadessa attom
komplet-utfärdatdels harsvenski fråga med rått,överenskommelsen

vidsvensk sidaviklanheltDet ettterande bestämmelser. är att
han-vissabeslutsbefogenheteröverlåter våraimedlemskap EU
sidasvenskviuppstårfråga ärområden.delsrelaterade Den omsom

Sverigetullområdetde avtalbehållamedlemskap kanvid somett
möjligt,inteför det fall dettaland och, ärtredjeingått medredan har

den förstautredaförfattningssituationen. Attpåverkarsindetta ihur tur
för denrelevantslutsatsen ärvårt uppdragutanförfrågan ligger men

uppdrag.del vårtuppfattarviandra frågan en avsomsom

4.2 Traktatkompetensen

sinadelaröverlåtitmedlemsstaterEU:sbekant har storaSom av
tullunioninom EU. Deninstitutionernapåbeslutbefogenheter fattaatt

nödvändiggörsiggrundargemenskapen Lex. gemensamensom
ändringarefterEnligt artikel 113.1land.tredjehandelspolitik gentemot -
skall deni RomfördragetMaastrichtfördragetienligt artikel 113.1 -

särskiltprinciper, närenhetligagrundas påhandelspolitikengemensamma
uppnåhandelsavtal,tull- ochtulltariffer, ingåändragällerdet att

exportpolitikliberaliseringsåtgårder, samtfrågaienhetlighet om
dumpning ochåtgärder vidinbegripetskyddsåtgärder,handelspolitiska

föreliggerenbartintedetframgårartikelnsubventioner. Av gemen-att
ocksåframgårdethandelsområdet attgällervad utanskapskompetens

dvs.handelspolitiken,för dengemenskapen gemensammaansvararensam
gemenskapskompetensenexklusivaDenexklusiv kompetens.har

lagstift-vidtamöjlighetermedlemsstaternasutesluter attellerbegränsar
området.påningsåtgärder
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avtal traktatkompe-ingå internationellaGemenskapens kompetens att
Gemenskapens traktat-vissa fördragen.framgår bl.a.tensen av av

för denhandelsavtal inomtull- ochvad gällerkompetens ramen
Romfördraget ochartikel 113 ihandelspolitiken framgår avgemensamma

associationsavtal. först-gäller Avfördrag vadartikel 238 i sammaav
gemenskapens traktat-framgårdomstolens praxisnämnda artikel och att

innebärexklusiv. Dettautrikeshandelsområdetpå år attkompetens
område harinom dettainternationella avtalingåmedlemsstaternas rätt att

i förhål-enda avtalspartdärföruppträderuteslutits. Gemenskapen som
avtaldennaland. Exempel på årtredjelande till typt.ex. gemen-av

frihandelsavtal.skapens
förexlusivinteemellertid traktatkompetensenPå vissa områden är

avtals-Om någonmed medlemsstaterna.deladgemenskapen utan av
bådefrågaingås avtalet ikompetensnationellfaller underfrågoma av
s.k.sidan,på denoch medlemsstaternagemenskapen parter enasom

associa-allatraktatenhetuppgift från rådets äravtal. Enligtblandade
EES-avtalet.avtaldennaExempel årtionsavtal blandade avtal. typ av

anslutningeningåtts före4.3 Avtal harsom

landtredjeAvtalsförplilctelser gentemot

Romñr-234 ibl.a. artikelanslutningsfördragetartikel 6 iI attanges
avtaloch sådanamedlemsstaternaför deskall gälladraget även somnya
artikeli sistnämnda årHuvudregelnanslutningen.ingått foredessa stater

ikraft-förelandingåtts med tredjeinternationella avtalsådanaatt som
fortsättaskallanslutningsfördragetRomfördraget resp. attträdandet av

första234bestämmelser art.fördragetsoch inte berörasgälla av
handels-för denemellertidstycket. För utrymme gemensammaatt ge
förenligaavtal intei den mån dessa ärstycketpolitiken andra attanger

allamedlemsstaterna vidtaberördaskall den eller deRomfördragetmed
oförenligt med fördraget.undanröja det ärlämpliga åtgärder för att som

handelspolitiska avtaltraditionellasådanatorde innebäraDetta att som
frihandelsavtal inte kanRomfördrageti t.ex.artikel 113ianges

Sverigesbehövertredje land. Däremotgällafortsätta gentemotatt
medoförenliganödvändigtvistullsamarbetsavtal intebilaterala anses vara

emellertid inte uteslutashandelspolitiken. Det kan attden gemensamma
medförenligaintetullsamarbetsavtalenifinns elementdet ansessom
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Romfördraget och därför bör omförhandlas. Att utreda denna fråga ligger
utanför vårt uppdrag, det finns således anledning räkna medmen att att
vi svensk sida vid medlemskap bör bringa frihandelsavtalenett att
upphöra kan behålla tullsamarbetsavtalen. Jfr vadmen särskiltsom

nedan frihandelsavtalen med de baltiskaanges ochom EFTA-staterna
ländemas frihandelsavtal.

l anslutningsakten har särskilt reglerats vissa frågor fri-rörsom
handelsområdet. I artikel 130 stadgas Sverige med verkan från ochatt
med den 1 januari 1995 skall frånträda bl.a. 1960 års konvention om
upprättandet Europeiska frihandelssammanslutningen EFTAav och
1992 års frihandelsavtal med Estland, Lettland och Litauen. Gemen-
skapen förhandlar f.n. med de baltiska bilaterala frihan-staterna om
delsavtal med siktet inställt på avtalen skall kunna träda i kraftatt den 1
januari 1995. I samtliga de frihandelsavtal EFTA-statema har ingåttsom

Östeuropa,med länder i Central- och Turkiet och Israel finns en
bestämmelse EFTA-stat frånträder konventionenattsom anger en som

upprättandet EFTA dag uppsägningen blirom giltig skallav samma som
upphöra i avtalet.att partvara

Slutsatsen bör därför bli samtliga frihandelsavtal, jämteatt de till
frihandelsavtalen kopplade bilaterala jordbruksavtalen tullfrihet förom
vissa jordbruksprodukter, Sverige har ingått bör upphöra gällasom att
vid medlemskap. förordningarDeett varigenom dessa avtal införlivats
med svensk bör såledesrätt upphävas. De tullsarnarbetsavtal Sverigesom

i kanär med sannolikhet fortsättapart stor gälla, eventuellt med vissaatt
anpassningar. Vi föreslår därför de förordningar varigenomatt dessa
avtal införlivats med svensk rätt skall fortsätta gälla.att

Sveriges tillträde till EES-avtalet och EFTA-konventionen har föranlett
författningar, förutom de nämnts vilka har relevans för vårtsom ovan,
uppdrag. Vi har emellertid under hand informerat dessa frågorattoss om
bereds inom regeringskansliet i ordning, varför vi inte föreslårannan

åtgärdernågra i dessa avseenden.
De uppsägningstider stipuleras sådanai avtal bör bli föremålsom som

för uppsägning aktualiserar frågan avtalen kan upphöra gälla vidattom
medlemskap den 1 januariett 1995 eller de kan komma fortsättaattom

folkrättsligtgälla underatt viss period för det fall inteparternaen
kommer överens Att dessautreda frågor ligger utanför vårtannat.om
uppdrag, de förordningar varigenom frihandelsavtalenmen om m.m.
införlivats med svensk föreslåsrätt upphöra gälla den januaril 1995att
uppstår frågan det finns behov Övergångsbestämmelser tillettom av
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upphävandeförfattningama eftersom Sverige då fortfarande kan komma
folkråttsligt bundet avtalen. Vi det föra för långtatt vara attav anser

föreslå Övergångsbestämmelser för reglera sådan hypotetiskatt en
situation och sådana bestämmelser under alla förhållanden skulleattanser
strida artikel i Romfördraget.5 Artikel i Romfördraget5 återspeglarmot
samarbetsprincipen inom gemenskapen och de skyldigheter ärsom
förenade med medlemskap i EU. Bestämmelsen innehåller bådeett
åligganden handla positivt så gemenskapsintressena främjas ochatt att
förbud handla så dessa intressen skadas. Bestämmelsen harmot att att

antal avgöranden EG-domstolen kommitett stort attgenom av ges en
mycket vidsträckt tolkning. På handelspolitikens område har som
redogjorts för gemenskapen exklusiv kompetens, vilket utesluterovan
medlemsstaternas möjligheter vidta lagstiftningsåtgärder på området.att

Avtalsförplilctelser tredje land och gemenskapengentemot

Sverige i konventionen den 20 majär 1987 förenkling for-part om av
malitetema vid handel med SAD-konventionen och konventionenvanor
den 20 maj 1987 transiteringsförfarande TRANSIT-ett gemensamtom
konventionen. Konventionerna har i dag EFTA-staterna och gemen-
skapen avtalsparter förslag ändring i konventionernaettsom men om
föreligger innebär tredje land kan bli fördragsslutandeatt part.som

Frågan tillträde for svensk del till SAD-konventionen har be-om
handlats riksdagen prop. 198687:136, bet. l98687:SkU47, rskr.av
198687:205. Tillträdet till TRANSIT-konventionen har inte behandlats

riksdagen. Regeringen har inkorporerat konventionernaav genom
förordningen 1987:1119 konvention ett gemensamt tran-om en om
siteringsfortärnnde och förordningen 1987:1126 konventionom en om
förenkling formalitetema vid handel medav vanor.

Kommissionen DG har iXXI sin från sekundärrätts-rapport
genomgången med kandidatland särskilt framhållit varjeattresp.
kandidatland måste frånträda dessa konventioner vid medlemskapett
dok: XXI64593 förordningarFINAL. De varigenom dessa konven-
tioner inkorporerats bör därför upphävas. Vid medlemskap kommerett
Sverige bli bundet konventionerna gemenskapspan och inteatt av som

EFTA-stat.som
vidareSverige i tullkonventionenär den 14 november 1975part om

internationell gods i TIR-camet TIR-konven-transport upptagetav
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tionen. Konventionen infördär i svensk i 53 § tullförord-rättnumera
ningen 1987:1114. Ursprungligen infördes den i svensk rätt genom

Ävenförordningen 1978:707 1975 års TIR-konvention.om gemen-
skapen i konventionen,är liksom medlemsstaterna. Sverigepart måste
således inte i detta fall frånträda konventionen enskild stat.som

4.4 Avtal Sverige skall tillträda vid medlemskapettsom

Anslutningsfördmget

I den anslutningsakt finns bifogad anslutningsfördraget desom anges
avtal, förutom de grundläggande fördraget, blir bindande försom
Sverige, eller Sverige förbinder sig tillträda, vid medlemskapattsom ett
i EU art. 3-5. I artikel 5 sålunda avtal gemenskapen,att ettanges som
i förekommande fall jämte medlemsstaterna, har ingått med tredjet.ex.
land skall bindande för den medlemsstaten på de villkorvara nya som

i de grundläggande fördragen och anslutningsakten. artikelAvanges
228.2 efter ändringar enligt artikel 228.7 i Maastrichtfördraget i- -
Romfördraget framgår internationella avtal gemenskapen haratt som
ingått skall bindande för gemenskapens institutioner och med-vara
lemsstatema. Det framgå denna bestämmelse gemenskapenanses attav
tillämpar monistiskt dvs. internationellasynsätt,ett avtalatt som
gemenskapen ingår betraktas del gemenskapsrätten någonsom utanen av
särskild inlörlivandeåtgärd. EG-domstolen har funnit internationellaatt
avtal gemenskapen ingår automatiskt blir del gemenskapsrättensom en av
från det avtalet träder i kraft 18173 Haegemanatt [1974] ECR s.
49.

Särskilt frihandelsavtalens i gemenskapen och medlemsstaternastatusom

Sverige kommer således från och med dagen för ikraftträdandet av
anslutningsfördraget bli i handelsavtal,de frihandelsavtalen,att part t.ex.

gemenskapen har ingått tredje land.med Det kan emellertid intesom
uteslutas vissa tekniska justeringar kommer behövaatt i mångagörasatt

dessa avtal. Vad gäller de blandade avtalen, associationsavtalen,av t.ex.
så förbinder sig de medlemsstaterna tillträda avtalen de villkorattnya

anslutningsakten ochart. 5.2 128.som anger

5 14-0873
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delinte barafrihandelsavtalen utgörintressefråga ärEn enstort omav
be-effekt, dvs.direkthakangemenskapsrätten ävenutan ansesav

enskildaförskyldigheterellerrättighetergrundarstämmelser som
domstolarinförkan åberopasochpersonerjuridiskaochfysiska som
m.fl. EU-MoldeSei medlemsstaterna.myndigheterandraoch t.ex.

s.1362.1993,KöpenhamnKamov,
kommit tillochi frågantagit ställningmålantalhar iEG-domstolen ett

effektdirekthafrihandelsavtalen kanibestämmelservissaslutsatsen att
ovillkorliga. Detochtydligatillräckligti frågabestämmelserna ärom

10481Kupferberg Imåletmedi ochkomavgörandetepokgörande
kriteriernafasthärDomstolen slog3641.ECR[1982]Kupferberg I s.

skalleffekt. Som nämntsha direktskall kunnabestämmelseför att en
i sinDomstolenovillkorlig.ochtydlig togtillräckligtbestämmelsen vara

bestämmelsepåpekadeochtolkningfrågandomsmotivering att enomupp
syfteochändamålbakgrund sittskulle tolkasfrihandelsavtali mot avett

sammanhang.i sittoch satt
förgrundprincipallmängäller attgemenskapsråttenInom som en

kunna görasEGT förpubliceras imåsterättsregler attbindandeenskilda
fråganmålet69. IECR[1979]Racke togs9878 omgällande s.

doktrineniRacke harfalletförordningarpublicering menuppav
måsteavtalinternationellauppfattningen ävenförstödtillåberopats att

Segällande på nämntssättkunnaför göraspubliceras ovan.somatt
s.l42.1994,Parisuppl.,général, 4communautaireDroitG.,Isaact.ex.

därigenomblirochrådsbeslutgodkännsavtalInternationella ettgenom
kraft. Gemen-träder iavtaletfrån detgemenskapsrättendel attaven
säkerställaförordningar för attutfärdatibland attdessutomskapen har

direkttydliga, fårtillräckligtintede äravtalsbestämmelserna, t.ex.om
i EGT.publicerasförordningarochrådsbeslutBådeeffekt.
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5 Tullprocedurer m.m.

5.1 Inledning

Förfarandet i tullhänseende vid import och regleras f.n. iexport
huvudsak tullagen 1987:1065 och tullförordningen 1987:1114.genom

Vid inträde i EU kommer kommer förfarandenaett i första hand att
reglerade den tidigare nämnda förordningen EEGvara genom nr

291392 inrättandet tullkodex för gemenskapen tullkodexenom av en
och den kommissionen utfärdade förordningen EEG 245493 medav nr
föreskrifter för verkställighet förordningen EEG 291392av nr om
inrättandet tullkodex för gemenskapen. Dessa båda rättsakterav en
kommer, med vissa anpassningar framgår i anslutningsakten, bliattsom
direkt tillämpliga i Sverige vid medlemskap.ett

Som kommer framgå längre fram i betänkandet innehålleratt tullkodex-
och tillämpningskodexen inte endast förfaranderegleren ävenutan

materiella regler på olika områden. De båda rättsaktema resultatetutgör
hopslagning och överarbetning, anpassning till den inreav en samt

marknaden, mycket antal förordningar och direktivett förestortav som
1994 gällde inom gemenskapen på tullens område. De båda rättsaktema
omfattar tillsammans 1.150 artiklar och drygt 800 sidor i EGT,ca upptar
inräknat bilagoma till tillämpningskodexen.

I det följande kommer vi i korthet behandla vissa delaratt EG:sav
tullbestämmelser betydelseär för våra förslag. Någon heltäckandesom av
beskrivning EG:s tullbestämmelser och systematisk jämförelse medav
motsvarande bestämmelser f.n. gäller i Sverige kommer vi intesom att

I kommentarernagöra. till våra författningsförslag kommer vi däremot
i detalj redogöra för åtskilligaatt bestämmelser i tullkodexen och

tillämpningskodexen.

5.2 Införsel i gemenskapens tullområde

Avdelning III i tullkodexen innehåller bestämmelser tillämpligaärsom
på förts in i gemenskapens tullområde till dess de har hänförtsvaror som
till tullmässig bestämmelse eller användning. finnsHär bestämmelseren
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underskeskalltullställeförstafram tilli korthet transportenattom
kap. 1,anvisningarenligt derasoch attövervakningtullmyndighetemas
summarisk2,kap.tullenuppvisas för attskallinförda envaror

kap.,3uppvisadeför de attskall lämnas varornadeklaration varorna
bestämmelse ellertullmässigtillhänförasskalldäreftertidvissinom en

tillfälligförföremålskalldessde intilloch4användning kap. att vara
placeraderedan ärförbestämmelserfinnsVidareñrvaring. somvaror

tul-gemenskapensin iförsdetransiteringsförfarande närunder ett
Reglerna är7.bestämmelser kap.övriganågraochkap. 6lområde

påföreskrifterytterligaredegällerdetsammakortfattade ochganska
påkräverBestämmelsernatillämpningskodexen.ifinnsområdet som

till sådanaFörslagbestämmelser.nationellakompletterandepunktervissa
ikontrollverksamhetTullverketsrubrikenunderfinnsföreskrifter

tillfälligtbestämmelsertillförslagVi lämnar ävenlagförslaget. om
föravseddaochtullupplag,nuvarandeskall ersättalager, varasom

Avdelning llIgemenskapsbestämmelsema.enligtförvaring avtillfällig
meddelasbestämmelsernationellaföranleder omäventullkodexen att

artikeldemvisaochtullentillförafrånbefrielse uppatt vanorLex.
41,artikelvisastullentillanmälasfår utan att38.4, uppatt varorom

föreslårVideklarationensummariskai deninnehållochform m.m.om
sådanabestämmelsermeddelaregeringenförbemyndigande omattett

saker.

tullklareringochFörtullning5.3 annan

förfarandenförenkladeAnvändning av

medsambandihuvudsakligenf.n.förekommerförfarandenFörenklade
förenkladeinnebärreglerTullkodexens att§ TL.jfr 8förtullning,

grundläggandetullförfarande. Devarjevidförekommaförfaranden kan
289253artiklarnatillämpningkodexen se76. Iartikelfinns ireglerna -

vi benämnerförfaranden,förenkladedefinieras somtypertre av
deklarationsför-förenklatdeklarationer,ofullständigamedförfarandet

tillsvensktillförslagklareringsförfarande textlokaltochfarande
förenkladeallautmärkande förinte. Detföreligger ännuförordningen

elleruppgifterallalämnabehöverintedeklarantenförfaranden är att
kompletterandedelämnafårklareringstilltället,vid utanhandlingar

ocksåkanFörenklingentillfälle.viduppgiftemahandlingarna ett senare
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bestå i tulldeklaration får lämnas på handling enhets-änatt annan
dokumentet.

I detta sammanhang det främst de förenklade förfarandenaär för
övergång till fri omsättning intresse. Nuvarandeär svenskasom av
bestämmelser kan innehålla fyrasågas förenklade förfarandentyper av
för förtullning. Det första dessa, den betalar tull på kredit fårattav som

hand och förfoga den hinderöver tull inte harta utan attom en vara av
betalats, betraktas inte förenklat förfarande i EG. Reglerettsom om

Åbetalningsanstånd finns i tullkodexen, artiklarna 224 f.f. andra sidan
betraktar vi f.n. inte förfarandet med ofullständig deklaration ettsom
förenklat förfarande. Det den lokala tullmyndig-närmastmotsvaras attav
heten i enstaka fall medger preliminär tuldeklaration lämnas ellerett att
medger uppskov med lämna vissa uppgifter. Hemtagning ñratt egen
räkning och hemtagning för räkning 6 och 6 §§ TF motsvarasannans a

förenklat deklarationsförfarande.närmast Förfarandet med godkändav
påminner lokalt klareringsförfarande, väsentligmottagare om men en

skillnad anmälan till förtullning enligtär EGzs bestämmelser i dettaatt
fall rättsligt består i den godkände registrerarsett att mottagaren en

vamsändning i sin bokföring inteoch den underrättelsemottagen egen av
sändningen han skall lämna till tullmyndigheten, jfr artikel 76.3om som

tullkodexen och 6 b § TF.
Gemenskapsreglerna lämnar förhållandevis frihet för tullmyndig-stor

heterna utforma villkoren för tillämpa de förenklade förfarandena.att att
Det gäller vilka uppgifter skall lämnas vid importtillfällett.ex. som
respektive i den kompletterande tulldeklarationen, tidsfristen försenare
och lämna den kompletterande deklarationen.sättet att

När det gäller förenklade förfaranden för övergång till fri omsättning
vi måstede regleras i lag. skäl tillEtt detta dettanärmare äratt attanser

tullförfarande uttagande Vidareäven skatt tull. böränavser av annan
tillämpningen i dess grunddrag enhetlig hos alla tullmyndigheter.vara

Vid den utformningen förenkladedet deklarationsför-närmare av
farandet och lokalt klareringsförfarande måste hänsyn till tullkodexenstas
regler frist för betalning vid betalningsanstånd. Fristen skall 30om vara
dagar. Hur den beräknas i olika fall i artikel 227. Reglerna innebäranges

fristen genomsnittligtskall 30 dagar, räknat frånsammantaget att vara
dagen då lämnats eller i vissa fall från dag då debitering sker,uten vara

vilket slag förenklat förfarande i vilkenmedgetts ochoavsett av som
ordning tullbeloppen bokförts i tullens räkenskaper.
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komplette-lämnahemtagareregler skallsvenskaEnligt nuvarande en
tillanmälanförfrån dagendagartulldeklaration 15rande senast

dagar.inom 15skall den betalasutfärdatstullräkningförtullning. När
tullverket.inomärendenabehandlingtid förDäremellan förflyter aven

praktiken har hemtagarereglerad.författningsmässigt Itid inteDenna är
förtullninganmälandåfrån dagengenomsnittligt 41 dagarfristf.n. en

skall ske.betalningtill desslämnas
inomsina grunddragbehålls ihemtagningssystemetföreslårVi att
medinnebär,deklarationsförfarandet. Detförenkladeför detramen

förtidsfristenofrånkomligenbetalning,regler atttill EG:shänsyn attom
betalaförfristenochellertulldeklarationkompletterande attlämna
lokalttillämpningvidMotsvarande gällerminskas.tullräkning måste av
tullagförslaget tillioch 268klareringsförfarande, närmare nyse

därtill.och kommentarerna
omsättningfriövergång tilltullförfarandenandra ändet gällerNär

tillämpningenlagnivå reglerapåbehovdet finnsvi inte attatt avanser
någrahuvud behövsmån detden överförfarandena. Iförenkladedeav

förordningimeddelaskan degemenskapsreglemabestämmelser utöver
myndighetsnivå.eller

ADB-teknikAnvändning av

tulldekla-avlämnaADB-teknik föranvändagrunden förAngående attatt
tillämpnings-tillb delsi artikel 61tullkodexenhänvisarrationer m.m.

vidareSegodkänner.tullmyndighetemavaddels tillföreskrifterna,
detVitillämpningskodexen.i2244b och 222artiklarna 4a, anser-
Dettulldatasystem.enhetligtnationelltdet behövsuppenbart ettatt

bedömtstidigareregler harVissaområdet.normgivning pådärförbehövs
198090:40. Denoch1989:20Se SOUföreskrivas i lag.behöva prop.

Därför föreslåsEU-medlemskap. attintebedömningen förändras ettav
imed detverksamheten ävenochför tulldatasystemetgrundema

bestämmelsernanuvarandeoch deföreskrivas i lagskallfortsättningen att
ändring i sak.behålls utan
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5.4 Försäljning tullmyndigheternaav varor genom

Nuvarande tullag innehåller regler tullmyndighetema under vissaattom
omständigheter får sälja eller låta sälja införda för kunnaatt ta utvaror
tull och skatt belöper på I 38 § hänvisasTL till tvåannan som varorna.
fall då försäljning skall ske, fall i 10 § fjärde stycket ochsom avses
35 Det första dessa fall gäller det intenär anträffas någonav
tullskyldig, därför inte någon hart.ex. anmält till förtullning.att varan
Detta fall i tullkodexenmotsvaras blivit regelenligtattav en vara, som
införd till gemenskapens tullområde, inte inom föreskriven tid art. 49
blivit anmäld till någon form tullmässig bestämmelse eller användning.av
För det fallet föreskriver artikel 53 tullmyndighetema skall utanatt
dröjsmål vidta alla nödvändiga åtgärder, inklusive försäljning av varan,
för reglera situationen.att

Nuvarande 10 § fjärde stycket TL tillämpligtär även när en vara
införts till landet anmälan och tullmyndigheten inte kanutan utröna vem

enligt 82 § den tullskyldige.är En sådan torde regelmässigtsom vara- -
i beslag och eventuellt förverkas.tas artikell 867a i tillämpningskodexen

förutses sådan kan försäljas, varvid tullatt skall någoten tasvara ut
de sätt i artikeln. Nämnda artikel omfattar ävenav som anges varor som

har överlåtits till statskassan. För dessa fall föreskrivs försäljningenatt
Ävenskall ske enligt gällande förfaranden i medlemsstaterna. om varan

inte förverkas kan säljas enligt artikel 57 i tullkodexen denvaran om
förts in i gemenskapens tullområde gällande föreskrifter iakttagitsutan att
eller undanhållits tullens övervakning.

Fallet tull skall betalningatt tull intetas skett iut rättur varan, om av
tid och myndigheten har behållit säkerhet, omfattas f.n.varan som av
35 § TL och täcks artikel 75 tredje strecksatsen i tullkodexen.av a

Övriga fall då försäljning får ske enligt tullkodexen är:
inte kan frigörasnär på grundvarorna attav-

det inte har varit möjligt företa eller fortsätta varuundersökningatt en-
inom föreskriven tid skäl får tillskrivas deklaranten, artikel 75av som a
första strecksatsen. För detta fall anvisar artikel 241.2 i tillämpnings-
kodexen möjlighetenäven tullmyndigheten fortskrider medatt var-
uundersökningen på deklarantens risk och bekostnad, det behövs efterom

tillkallatha sakkunnig närvara,att atten
dokument inte har företetts nödvändiga förär placeraattsom varorna-

under det begärda tullförfarandet, artikel 75 andra strecksatsen,a
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fjärdeartikel 75restriktioner,förbud ellerunderkastadede är a-
strecksatsen,

de harefter detrimlig tidinominte förts bort attnär varorna-
till friövergåttpunkt ävenartikel Denna75frigiorts, varor somavser

avhämtats.ändå intetull betalats,inbegripetomsättning, att sommen
och 7553i artiklarnainnehållettillmed hänsyndetbedömtVi har att

ibestämmelsernationellanågrabehovinte finnstullkodexeni omav
tullag finnstillförslagetfår sälja Itullmyndighetemafallvilka nyvaror.

§stycket, 35fjärde10 §motsvarandebestämmelsernågraintedärför
detbehövsDäremotstycket TL.andraeller 49 §meningensista

försäljning.vidförfarandetbestämmelsernationella om
confrscation,förverkandetullkodexeni ävenArtikel 75 anger

artikeln.omfattasi de fallåtgärdmöjligEinziehung avsomsom en
brott.råttsverkansärskildhosFörverkande är avenossvaraav en

gemenskapenstillinteförverkas hörskallfalli vilkaFrågan varaenom
måsteartikelnförverkande iomnämnandetV1kompetens. sesatt avanser

nationellapå, medlemsstaternasanspelningellerhänvisning till,som en
förverkandebestämmelserinnehållakan tänkaslagstiftningar, omsom
artikel 75.omfattassituationerkonfiskering ieller avsomannan

förverkandeFrågasvensk lag.enligtskeskall hosFörverkande omoss
i fallhuvudsakiverksamheti tullverketsuppkommer avvaraav en

eller, idomstolbeslutasFörverkandetjfr § VSL.varusmuggling, 9 av
eller före-strafföreläggandereglernaomfattasfallvissa omavsom

tullverketvidbefattningshavaresärskildordningsbot,läggande avav
beslutasåledes intekanIullmyndighetertulltjänsteman.respektive annan

tullkodexen.iartikel 75stödmedförverkande avom

frilager,ochfrizonertullager,Tillfälliga lager,5.5
exportbutiker

Tillfälliga lager

facilitiessådana temporarytillfälliga lager storage somMed avses
svensktillförslagNågottillämpningskodexen.iartikel 185idefinieras

benämningenViinte.fåreliggerrättsakt ännutill denna ansertext
motsvarandedenmedkonsekventbl.a.lämplig. Den ärtillfälliga lager

platsersådanafrågaoplag. Det ärmidlertidigebenämningendanska om
tillfälligförbasispåtullmyndighetema permanentgodkänts avsom
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förvaring icke-gemenskapsvanor, i avvaktan på hänförsav tillatt varorna
tullmässig bestämmelse eller användning.en

Tillfälliga lager tjänar i ändamålstort nuvarandesett samma som
tullupplag enligt tullagen,gör dvs. för korttidsförvaring importeradeav

i avvaktan de övergår till fri omsättningatt ellervaror blir föremål för
tullmâssig bestämmelse eller användning, artiklarnaannan 48 53 ise -

tullkodexen. Vi har övervägt benämningen tullupplag kan behållasom
i nationella författningar för dessa tillfälliga lager. Vi har dock funnit
detta mindre lämpligt. Det torde allmänt önskvärt användarent attvara
den gemenskapsrättsliga terminologin, för undvika missförstånd.att
Dessutom bör beaktas skillnaderna mellan institutet tillfälligaatt lager
och nuvarande tullupplag är avsevärda. förstaI hand framträder den
skillnaden förvaring på tullupplagatt tullklareringsform,är ären som
jämställd med förtullning, förvaring på tullager jfr 4 och 7 TL,etc
medan förvaring på tillfälligt lager varken tullförfarandeutgör ellerett
någon tullmässig bestämmelse eller användning i tullkodexensannan
mening jfr artikel 4.15 och 16. Detta inteär endast formalitet utanen
medför vissa praktiska konsekvenser. Benämningen tullupplag skulle
kunna medföra felaktiga föreställningar den förs tillöver denom nya
tullagen.

Iltllager

Tullager enligt tullkodexen i princip institutet tullager enligtmotsvarar
TL, detäven givetvis finns många skillnader i enskildheter.om En
väsentlig skillnad jämfört med nuvarande svenska regler förvar-är att
ingstiden tullager i EG obegränsad.är Regler tullager finns iom
artiklarna 98 113 i tullkodexen. Det finns två huvudtyper tullager,av-
allmänna tullager public warehouses och privata tullager private
warehouses. definierasDe i artikel 99. Innebörden närmastsynes vara

allmänna tullager skall tillgängligaatt för helst villvara vem som som
lagra icke-gemenskapsvaror, medan innehavaren privat lagerettav
bestämmer får lagra på lagret. I beteckningen allmäntvem som varor
tullager ligger inte lagret drivs det allmänna. Det kanatt mycket välav
drivas speditionsñretag. BeteckningenLex. privat tullagerettav
innebär inte lagerhavaren måste Tillämpnings-att ägarevara av varorna.
kodexen definierar olika tullager enligt reglerna i till-typersex av
lämpningskodexen betecknas med bokstäverna A Ingen dessasom av-
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provianterings-ändamåldetavsedd föruttryckligen somtyper varaanges
TF.och 35 §§33f.n. tjänar selager

och frilagerFrizoner

institut,enhetligttullkodexenbehandlas ifrilager ettFrizoner och som
skillnadenväsentligaendatullkodexen. Deni166 181jfr artiklarna -

frilager utgörmedanområdeninhägnadefrizoner ärattvarasynes
motsvarighet ärsvenskalokaler. Närmastebyggnader ellerenskilda

frihamnsinstitutetsvenskaavsevärda. Detskillnaderna ärfrihamnar, men
väsentligamed dentullupplag,medjämförbartpraktikeni närmastär

ochFrizonerobegränsad.frihamniförvaringstiden årskillnaden att
icke-gemenskap-tullområde,gemenskapensdelarfrilager utgör menav

i frågatullområdetsig inombefinnaintedär ansesförvarassomsvanor
någraunderimportåtgärder,handelspolitiskaochimporttullarom

tullkodexen.166 iartikeliförutsättningarytterligare angessom
denbehållalctmde övervägastullupplag atti frågaLiksom om

bestämmelser.svenskanationellafrihamn ibenämningennuvarande
använder be-toldlovendanskadenjämförelse kan nämnasSom att

EG-rättsligadetsyftninguppenbarmedfrihavn,nämningen
artikeljfrtillämpningskodexenframgårVidarefrizon.begreppet av
i olikabenämningarolikahafrizoner kan108och bilaga840.1 atta

användertullagensvenskadendockföreslårVimedlemsländer. att
tullkodexen.benämning somsamma

och126artikelanslutningsakteniövergångsbestämmelsemaEnligt
intefrilagerochfrizonerbehållaSverige bl.a.fårbilaga VI som

efterårunder högstgemenskapslagstiftningen ettivillkorenuppfyller
innebörden,denövergångsreglerVitill EU.anslutningen att avanser

tillanslutningin iskallnuvarande frihamnarna,de tasaveendemed
tullförordning.nyen

Exportbutiker

det viregleringainnehållertillämpningskodexenochTullkodexen om
tullfriaförsäljningföravseddabutikerexportbutiker, dvs.kallar avf.n.

land.tredjetillflygpassagerarehuvudsakligen,till, avresersomvaror
bestämmelserdet finnsochuppenbarligen,dockexisterarbutikerSådana
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därom i dansk och tyskt.ex. nationell tullagstiftning. Det finns från
gemenskapsrättens sida varken några begränsningar möjligheterna tillav
sådan försäljning eller några förpliktelser.

Vid medlemskap i EU kanett vi således behålla nuvarande bstäm-
melser försäljning tull- och skattefriaom i exportbutik tillav varor
resande till tredje land. Så länge försäljningen kan betraktas som en
exportförsäljning står det fritt medge tull- och skattefrihet.att Sådanaoss
exportbutiker torde från EG-mllrättslig synpunkt tullager.utgöra Vi ser
dock svårigheter i försöka reglera verksamhetenatt i exportbutiker inom

för EG:s regelverk tullager.ramen Vi föreslår därför, ävenom mot
bakgrund studierna dansk och tysk tullagstiftning,av av att expon-
butikerna tills vidare regleras för sig, särskilt institut.ettsom

För resande med bestämmelseort i medlemsland skallannat som
huvudregel skattepliktig omsättning ha skett ien något deanses av
berörda länderna. frågal enskild köper för privat brukom varor som en
skall skatt huvudregel erläggas i inköpslandetsom även den enskildeom
därefter beger sig till medlemsland.ett Skattannat skall förtas ut som
vilken inhemsk försäljning helst. Sådana skall tullbelagdasom varor vara

de importerats från tredje land. Däremot skallom naturligtvis inte tull tas
till följdut förs mellanatt två medlemsstater.av en vara

Från huvudregeln enligt föregående stycke medger EG:s skattedirektiv
undantag däri, medlemsstaterna intillatt den 30 juni 1999 får fortsätta att
tillåta skattefri försäljning i exportbutiker tax-free shops även till
flygpassagerare till medlemsland. Reglerna gällersom annatavreser även
försäljning ombord flygplan eller färjor i trafik mellan medlemsstater-

i butiker på terminalemasamt vid ändarnana tunneln under Engelskaav
kanalen. Detta framgår artikel 28 k i det sjätte mervärdesskattedirekti-av

77388EEGvet ändring i direktiv 9l680EEG och artikelgenom 28
i punktskattedirektivet 9212EEG. Dessa regler endast skattefri-avser
het. l den mån försäljningen importerats från tredje landavser varor som
måste alltså tull ha tagits eller bli Försäljningenut skalluttagen. vara
begränsad kvantitetsmässigt och värdemässigt till högst vad som

vad resande får införamotsvarar skattefritt från tredje landen se 3 kap.
i förslaget till lag frihet från skatt vid införsel m.m..om

Frågan sådan skattefri försäljning faller striktom utanförsett ut-
redningens arbete. Det framstår dock praktiskt olämpligt inrättasom att

särskilt med skattefriaett butiker, vidsystem sidan exportbutikerna,av
för försäljning skattefria vid EG-interna Denna försäljningav varor resor.
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denfrågandärförviochexportbutiker urske i tarstället uppibör
aspekten.

utsträckningvissitillåtetskallSverige attidetföreslårVi varaatt
flygpassageraretillexportbutiker även avreseri somskattefriasälja varor

medlemsländer.andratill
tull-bådeförsäljningförekommadärmed avkommerexportbutiker attI

endast ärochtredjelands-resenärertill somskattefria varoroch varor
detdärflygplatserpåexportbutikerlintra-EG-resenärer.tillskattefria

medlemsländerandrafrånochflygtrañk tillförekommerendasteventuellt
frånhärrördeomskattefriasäljas ärsådanaendast menkan somvaror

tullbelagda.landtredje
denregleringenifrågasättaskanutgångspunkter avprincipiella omFrån
ochtullageniskall reglerasintra-EG-resenårertillförsäljningenskattefria

deeftersomtullmyndighetema,övervakasskallhanteringen avom
frågadet inte ärochtullrättsligtgemenskapsvaror settäraktuella varorna

praktiskaViland.tredjeoch attgemenskapenmellan anservaruförselom
exportbutikema ävenövervakaskalltullmyndighetemaförtalarskäl att

praktiskadeochförsäljningen attskattefriaenbartdengällerdetnär
dessutomdettordepraktikenskälen. Iprincipielladeövervägerskälen

fortfarande ärexportbutikemaiförvarasdeså,blikunna att somvaror
tullochland,tredje uttasfrån attimporteratsmån deidenoförtullade,

huröverbutiksinnehavarenredovisningefterhand baserati av
föreslårViresandekategoriema.bådadesigfördelatförsäljningen

tullförord-ochtullagenienhetligtreglerasexportbutikinstitutetdärför att
studierytterligarekräverrutinernautformningenexaktaDenningen. av

skatteförvalt-medsamråditullverketpåankommafåf.ö.tordeoch
ningen.

skallintra-EG-resenärertillförsäljningenskattefriadengällerdetNär
intebestämmelselandettillmedförresandevadkontrollnågon enav

nationellagrundadedärpåochskattedirektivenireglernaAttförekomma.
kontrollsystemövervakasdärför ettmåsteiakttas genombestämmelser

flygplan.ochfärjorombordellerbutikernaiförsäljningenvid
sådanförriktlinjerutfärdat1992decemberden 9harMinisterrådet

denvidbeaktasdebörrättsligariktlinjers statusdessakontroll. Oavsett
regelverket.svenskadetutformningennärmare av
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5.6 Tullverkets kontrollverksamhet

Inledning

Tullmyndighetemas kontrollverksamhet och myndigheternas befogenheter
därvidlag f.n. iregleras huvudsak i 61 79 §§ TL och 57 70 §§ TF.- -
Några motsvarande bestämmelser finns knappast i tullkodexen. Kontroll-
verksamheten behandlas där på leder till bedömningensättett attsom
dessa frågor tills vidare bli reglerade väsentligen i medlemsstater-avses

nationella lagstiftning. studiumEtt dansk och tysk tullagstiftningnas av
bekräftar uppfattningen frågorna tullmyndighetemas befogenheteratt om
f.n. tillhör den nationella kompetensen. det följande skall någral
kommentarer till de artiklar i tullkodexen berör kontrollverk-göras som
samheten. Därefter kommenteras den allmänna utformningen våraav
förslag.

Bestämmelser i tullkodexen

Enligt artikel får13 tullmyndigheterna, enligt de villkor isom anges
gällande bestämmelser, utföra alla de kontroller de nödvändigasom anser
för säkerställa tullagstiftningen tillämpas korrekt. Med gällandeatt att
bestämmelser gemenskapsbestämmelser eller nationella be-avses
stämmelser. Hänvisningen till villkor i gällande bestämmel-som anges
ser föranleder bedömningen artikel inte13 i sig själv tullmyndig-att ger
heterna några befogenheter, dessa måste härledas de avseddautan ur
gällande bestämmelserna.

l artikel 37 förs in isägs gemenskapens tullomräde skallatt varor som
underkastas tullövervakning från och med införseln och fåratt varorna

för tullmyndighetemasutsättas kontroll enligt gällande bestämmelser.
Uttrycket tullmyndigheternas kontroll definieras i artikel Därmed4.14.

genomförandet särskilda åtgärder vidtas i syfte attavses av som
säkerställa tullagstiftningen och eventuella andra bestämmelser iakttas,att

tillämpliga föremål förär tullövervakning. Därefterärsom varor som
ñjer exempliñerande uppräkning sådana åtgärder: undersökningen av av

kontroll handlingar finns och äkta, granskning företagsärattvaror, av av
räkenskaper och andra handlingar, undersökning transportmedel,av
undersökning bagage och andra bär eller harav varor som personer
sig, genomförande officiella utredningar efterforskningar, utred-av
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ningar andra liknande åtgärder. Varken denna definition ellersamt
artikel 37 i sig själva tullmyndighetema de befogenheterger som avses

Återigeni definitionen. innebär hänvisningen till gällande bestämmelser
artikeln måste kompletteras med bestämmelser på gemenskapsnivåatt

eller nationellt, preciserar vilka befogenheter myndigheterna skall hasom
och under vilka omständigheter de får Man kanutövas. betraktanärmast
artikel 4.14 anvisning från gemenskapen till medlemsstaternasom en om
vad deras nationella lagstiftning bör innehålla.

Varuförsel till gemenskapen, från det till tullområdetgränsenatt
skall ske dröjsmål via den tullmyndighetemapasserats, utan rutt som

angivit och enligtnärmare deras eventuella anvisningar fram till det
tullkontor tullmyndighetema eller till någon platsutsettssom av annan

de eller godkänt eller direkt in i frizon artikel 38.1.utsettsom en
Kontrollverksamheten vid varuförsel från gemenskapen behandlas i

artikel 183. Enligt artikeln skall förs gemenskapensutvaror som ur
tullområde underkastas tullövervakning. Bestämmelsen gäller oavsett om
något tullförfarande tillämpas i det aktuella fallet, såsom export, extern
transitering eller intern transitering eller sker under andratransportenom
formaliteter, såsom vid återutförsel och i vissa andra fall. Varorna skall
föras via den fastställs tullmyndighetema och enligt deut rutt som av
förfaranden fastställs dessa myndigheter. Varorna får underkastassom av
kontroller tullmyndighetema enligt gällande bestämmelser. Uttrycketav
tullmyndighetemas kontroller inte exakt detsamma definierasär som
i artikel 4.14, skillnaden saknar betydelse eftersom bestämmelsenmen
får sitt reella innehåll de gällande bestämmelser dengenom som
hänvisar till och skall utfärdas på gemenskapsnivå eller nationellt.som

överväganden

En utgångspunkt för vårt arbete varithar innehållet i nuvarandeatt
svenska bestämmelser skall upphävas eller ändras endast det ärom
nödvändigt eller lämpligt med hänsyn till gemenskapsrätten. På det
aktuella området gäller i huvudsak nationell kompetens. Vi föreslår
därför de nuvarande bestämmelserna i tullagen tullverketsatt om
kontrollverksamhet, med undantag, förs med iöverett settstort
oförändrat innehåll till den tullagen. Undantaget 65 § viTL,ärnya som

inte behövs med hänsyn till artikel 14 i tullkodexen. Enligt denanser
artikeln skall och direkt eller indirekt inblandad iärvar en som
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verksamhet berör handeln med förse tullmyndighetema medsom varor
alla nödvändiga handlingar och upplysningar, vilket mediumoavsett som
används, och tullmyndighetemas begäran dem all nödvändig hjälpge
och detta inom föreskriven tid, i syfteallt det skall bli riktigatt en
tillämpning tullagstiftningen. Uttrycket handeln med liksomvaror,av
angivandet handeln mellan gemenskapen och tredje land i artikel 1av
första strecksatsen tillämpningsområde för tullkodexen, intrycksom ger

bestämmelserna inte gäller för privatpersoners införsel och utförselattav
icke-kommersiell karaktär. tolkningEn sådan felaktigdockär motav

bakgrund de omfattande särregler finns i tillämpningskodexenav som om
icke-kommersiell införsel och utförsel. Artikel därför14 tillämpligär

i resandetrafiken.även Lex.
Åtskilliga de nuvarande bestämmelserna befogenheter förav om

tullmyndighetema har rekvisit eller transportmedelatt ettsom en vara
står under tullkontroll. vilka fallI eller transportmedel ståretten vara
under tullkontroll definieras f.n. i 61 och 62 §§ Vi har särskiltTL.

det möjligt och lämpligt i fortsättningenövervägt är användaävenattom
dessa begrepp. Studiet särskilt dansk och tysk tullagstiftning har visatav

i andra länder klarar sig sådant begrepp föratt närettutan attman ange
olika befogenheter får Vi har funnitdock den nuvarandeutövas. att
tekniken i tullagen värde i den kommandeär lagstiftningen,ävenav om
definitionerna respektive transportmedel står undersomav varor

Äventullkontroll till EG:s tullbestämmelser. 61 och 62 TLanpassas
föreslås således överförda till den lagstiftningen återfinns ioch 54nya
och 55 i vårt förslag till tullag.ny

Anmälningsskyldighet för transportmedel

Särskilda bestämmelser skyldighet för tullmyndighet anmälaattom
transportmcdels ankomst eller avgång i utrikestrafik finns f.n. i 57 § TF,

grundas bemyndigandet i § föreskrifter3 TL, i GTSsamtsom som
med stöd liknandemeddelat 57 § TF. Några bestämmelser finns i stortav

iinte tullkodexen eller, såvitt vi känner till, i några andrasett gemen-
skapsbestämmelser. flygplan,Fartyg, lastbilar ankommer tilletc. som
gemenskapens tullområde, med eller andra last, ärutan varor som
naturligtvis såsom icke-gemenskapsvaror i sig själva deklarationsplilctiga.
Den deklarationsplikten reglerad i förEG-reglema och utformad påär ett
trafiken smidigt liksom den f.n. i Sverige. ellerIemporär import,sätt, är
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alltidmedgesreturtullfrihet, nästanmedomsättningtill friövergång
uttrycklignågonbehövsdettransportmedletformlöst för attutan

tulldeklaration.
vitalsådanatransportmedel årförAnmälningskyldigheten avsom

dettransportmedlet ärAnmälantullverksamhetcn.ñr helabetydelse av
ellerimporterasi frågaingångsvärdet exporterasförsta somom varor

såvitt gällerbehållasdärförregler skallNuvarandetransportmedlet.med
tredje land.tillavgårfrån ellerankommertransportmedel som

tillavgårfrån ellarankommertransportmedelgällerdetNär annansom
anmälnings-utsträckningvilkenitveksamtdetmedlemsstat år mera
fartygstrañkgällersärskiltdetföreskrivas. Näreller börskyldighet får

tillåmpningskodexeniartikel 313ifinns dockmellan medlemsstater
destinationsortenpåtullmyndighetenunderrättaskyldighetregler attom

mycketsamband medifinnsreglerankomst. Dessafartygsettom
icke-ellergemenskapsvaravilken tullstatusdetaljerade regler om

och hurha,skallmedfördagemenskapsvara presumerasvarorsom
Någrastyrkas.fall skallförekommandeigemenskapsvarastatusen

medlemblirSverige313artikelinnebördenpåexempel skall omavges
i EU.

anlöptSverigeland till vågentredjemed frånfartyg lastOm ett
ocksågemenskapsvarorlastdär tagitmedlemsland och somannat upp

TZL-dokuments.k.lastenmåste dentill Sverige,skall ett somtas upp
skalldokumentEU-landet. Dettaandratullmyndighet i detutfärdas av

dokumentetgrundvalSverige,itullmyndighetenförföretas avsom
iartikel 37.2jfrgemenskapsvaror,tullstatusfastställer somvaromas

T2LbeteckningenstyrkaskanIhllstatusen äventullkodexen. attgenom
bestyrksochavseendefrakthandlingfaktum ellerpå avsätts varorna

vissafrågaEU-landet. Iavsändandetullmyndigheten i det varorom -
styrkastullstatusenkancontainrarjärnvägsvagnar,motorfordon, m.m. -
angivetstyrks påintetullstatusgemenskapsvaromasandra Omsätt.

hainteskalltullmyndigheten,svenskaför den ansessätt varorna
tull-denunderkastasföljaktligenskalloch degemenskapsstatus,

icke-gemenskapsvarorförgällerbehandling som .
Sverige tillfrånavgårfartyg annatMotsvarande gäller ettom

tilldestineradegemenskapsvarorbåde medmedlemsland med last varor
svenskaland.tredje Dentillvidareskall föraslandet ochdet varor som

bestyrkaövrigteller iintygutfärdabegäranskall dåtullmyndigheten
tullstatus.gemenskapsvaromas
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det finnsdärfrån hamnankommerfartyg,ombord påVaror ett ensom
tullmyndig-såvida integemenskapsstatusskall inte hafrizon, ansesen

delfrånkommerfartygetantecknat i skeppspappemaheten där att aven
styrkstullstatusellerutanför frizonen,liggerhamnen varomassom

sätt angetts.ovan
icke-gemenskapsvarorgivetviskantransportmedelEtt transportera som

skallSådanalossas imedlemsland ochilastas annat.ett varaett varor
transitering.tullförfarandethänförda till extern

föreskrivapåkallatutsträckningi vissexempel visar det är attDessa att
anmäla desstransportmedelbefälhavare påochskyldighet för förare att

gällerdetNärmedlemsstater.trafik mellanavgång iochankomst även
följa redanunderrättelseskyldighetgenerellmed fartygtrafik avsynes en

avseendegenerelltgällertillämpningskodexen,iartikel 313.3 utansoma
dock ñrmöjlighetombord, medeller de lastatstullstatuspå varvaromas

frånbefrielsemedgeartikelnienligt punkt 3tullmyndigheterna attc
underrättelseskyldigheten.

medlemsländergemenskapensblandmeningardeladeråder dockDet
seminariuminyligenframkom313.3.artikel Dettaräckvidden ettavom

Mattheus-förinomtransitering ochtullförfarandena export ramenom
tulltjänstemän.vidareutbildningförEG:sprogrammet avprogram

anmälningsskyldighetfråganoklartdetoklarhetdenna ärUtöver omom
i så fallsomkompetenstill gemenskapenshörluftfartygfartyg ochför

kompletteran-nödvåndiggörgrad, vilketi litenhar utnyttjatsinte änmer
gemenskapensutanförfrågan liggerellerbestämmelser,nationellade om

bestämmelser.nationellaförvilket störrekompetens utrymmeger
sökonventionentillfördragsslutandeinteGemenskapen år part
f.n.sjöfart,internationellformalitetema iförenkling1967:47 somavom

utrikesvidtullformaliteterbestämmelserför svenskatill grundligger om
Chicago-konventionenigemenskapenhellersjötrafrk. ärInte part om

ländersde flestagrund förligger tillluftfart,civilinternationell som
392591EEGförordningRådetsutrikesflyg.vidtullformaliteter omnr

ochhandbagagebl.a.förformaliteterochkontrolleravskaffande avav
detinteutesluterEG-trañki intern atthos flygresenärerbagageincheckat

trafiki sådanluftfartygenföranmälningsskyldighetfortfarande kan gälla
medlandtrañkengällerdäremotdetNårbestämmelser.nationellaenligt

någonområdenolikapåEG-rättsakter attframgår klartoch tåglastbil av
skallintekontrollverksamhet,grundaddärpåochanmålningsskyldighet,

för sig.i ochinrede gränsernapasseringengnmdpåförekomma avav
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Från praxis i nuvarande medlemsländer kan följande antecknas. Enligt
vad inhämtats från Storbritannien erfordrassom där inkommandeen
fartygsanmälan, det SÖslag i konventionenav 1967:47, försom avses
varje fartyg ankommer till landet, med undantag för färjorsom gårsom
i turlistebunden trafik med andra medlemsstater. Det dockgörs ytter-
ligare undantag för andra fartyg kommernärmast från med-som ett annat
lemsland, baserat på lokalt bedömd risk från tullkontrollsynpunkt.en
Enligt den danska tullagstiftningen krävs skriftlig angivelse tolddekla-en
ration för varje fartyg ankommer eller avgår från Danmark, medsom
undantag för fartyg från eller till medlemsland inteannat medförsom
några oförtullade eller obeskattade uberigtigede last ellervaror som
proviant. Pullmyndighetema kan därvid medge lättnader för bl.a.
passagerarfartyg i turlistebunden trafik.

Av det ovannämnda framgår det råder osäkerhetatt i vilkenom
utsträckning anmälningsskyldighet för transportmedel ankommer tillsom
eller avgår från Sverige bör gälla vid LiU-medlemsskap. Vi harett dock
funnit övervägande skäl talar föratt sådan anmälningsskyldighetatt en
får och bör töreskrivas. Föreskrifter härom torde kunna utfärdas av
regeringen efter riksdagens bemyndigande. Ett sådant föreslås därför
intaget i 62 § i tullag. Se vidare kommentarerna tilla nämndany
paragraf.

5.7 Efterkontroll och tullrevision

Tullagens avsnitt tullverkets kontrollverksamhet innehållerom även
bestämmelser s.k. efterkontroll 75 79 §§. Dessa bestämmelserom har-
nyligen ändrats efter förslag i propositionen 199394: 151 rättssäkerhetom

Ändringarnavid beskattningen. träder i kraft den l juli 1994, SFSse
1994:000. Därför läggs den lydelsen bestämmelserna till grundnya av
för överväganden anpassning till EG:s regelverk.om

Iullkodexen innehåller i detta i huvudsakämne ganska kort artikel,en
78, efterhandskontrollart. deklarationer. Detom är uppenbartav att

denna artikel inte kan rättsligutgöra grund För efterkontrollverk-ensam
samheten. Från gemenskapens sida torde utgå från det iattman
medlemsstaterna finns lagstiftning på området, bl.a. närmaresom anger
formerna för kontrollen och balansen mellan gemenskapens intressen och
deklarantemas intressen. Vi föreslår de nyligen beslutade bestämmel-att
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för skall blibehålls med några justeringar behövs deattserna som
förenliga med EG-reglernas krav.

Tullskyldighet i5.8 särskilda fall

förstaUnder rubrik f.n. bestämmelser i 80 82denna finns TL. Den-
postförsändelser.dessa paragrafer reglerar tullskyldigheten för Denav

i oförändratbestämmelsen föreslår vi skall behållas med stort sett
innehåll. författningskommentarema.Vi hänvisar härvid till

tullskyldighet i antaltvå övriga paragraferna handlarDe ettom
elleroförtullade går förloradeoregelmässiga situationer, såsom när vanor

bestämmelseroförtullade hanteras på otillåtet Dessanär sätt.ettvaror
tullkodexen,till delen liknande bestämmelser iersätts största somav

skall beskrivas nedan.närmare
olaga införselEnligt artikel 202 uppkommer tullskuld genom aven

införandegemenskapens tullområde eller olagatullpliktig tillen vara
frilager till övriga delarsådan från frizon eller ett avenav en vara

första stycket.tullområdet. artikel 82 §Denna ersätter
tullpliktigEnligt artikel 203 uppkommer tullskuld varaen om en

olagligen undandras tullövervakning. Enligt artikel 204 uppkommer en
tillfällig förvaringtullskuld i fall förpliktelser gäller vidannat avsomom
för visst tullförfa-tullpliktiga åsidosätts eller villkor gäller ettsomvaror

rande åsidosätts eller förtullade disponeras sätt änannat somvarorom
tullnedsättning eller tullfrihet. bestämelservarit villkor för Dessa ersätter

andra stycket.första styckena i nuvarande 81 § och 82 §de tre
Även faller därför de antingendelar 81 och 82 §§ bortövriga attav

övrigt strider EG:sandra EG-bestämmelser eller i motmotsvaras av
frånfall tullskuld, med avvikelseregelverk. artikel 206 dåI t.ex.anges

Tidsfristen förskall uppkommit.artikel och 204.1 inte ha202 ansesa,
fall liksommeddela tulltaxeringsbeslut i dessatullmyndighetema är,att

221.3.år enligt artikelallmänhet,beträffande tulltaxeringsbeslut i tre

viteförseningsavgift, straff ochIhlltillägg,5.9

såtullagstiftningen höröverträdelser änsanktionerFrågor mot avom
innehållernuvarande tullagennationella kompetensen. Denlänge till den

tullmyndigheternapåförssanktionsavgifterdelsbestämmelser avsomom
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i administrativ ordning, dels straffrättsliga sanktioner, ävenom samt om
vite.

Vi de nuvarande bestämmelsernaatt sanktionsavgiftemaanser om
tulltillägg och förseningsavgift kan behållas. Bestämmelserna måste
emellertid justeras i åtskilliga hänseenden för in i EG:satt passa
tullbestämmelser.

Tulltilldgget infördes 1986 sanktion oriktiga uppgifter isom moten
tulldeklarationer, leder till eller kan leda till tull eller skattsom att annan
undandras.

De kunna träffas tulltillägg deär bedriversom avses yrkes-av som
mässig import. Detta uttrycks i gällande lag så, det skall ha förelegatatt
deklarationsskyldighet för den tullskyldige. Deklarationsskyldighet, i
ordets nuvarande bemärkelse, föreligger inte i de fall då GTS med stöd

9 § TF föreskrivit tulldeklaration inte behöveratt lämnasav när en vara
anmäls till förtullning. Sådana föreskrifter får meddelas för varor som
inte införs i handelssyfte eller för yrkesmässig användning eller detom

finns särskilda skäl, dock inte i frågaannars tagitsom varor som om
hand med tillämpning förenklat förfarande.ettav

Avgränsningen de fall då tulltillägg skall kunna komma i frågaav
måste, vid tillämpning EG:s regelverk, anknyta till i dettaav moment
regelverk. Vid överföring till fri omsättning, liksom vid varjeav en vara
hänförande till tullförfarande, skall lämnasett tulldeklara-av en vara en
tion, artikel 4.17 och artikel 59 i tullkodexen. Iulldeklarationense skall

huvudregel skriftlig eller lämnas med någotsom datateknisktvara
förfarande. deI fall i kommissionens tillämpningsföreskriftersom anges
får den lämnas muntligt eller handlande, artikel 61 iannatgenom se
tullkodexen.

I artikel 225 i tillämpningskodexen muntlig tulldeklaration ñrattanges
förtullning får lämnas för icke-kommersiell i vissa angivnavaror av natur
fall, kommersiell i vissa angivna fall i huvudsakvaror natur enstakaav
försändelser värde inte överstiger visst tröskelvärde, vissavars varor

återinförs med returtullfrihet vissa införssom isamt gränstra-varor som
fik och beviljas tullfrihet enligt förordning EEG 91883.nr

En praktisk avgränsning fall skall kunna föranleda tulltilläggav som
det fråga fallär då det enligtatt gemenskapsreglemasynes vara om

erfordras skriftlig deklaration eller motsvarande deklaration meden en
datateknik. Utanför området för tulltillägg skulle alltså hamna de fall då
tulldeklaration får lämnas muntligt eller handlande ävenannatgenom om
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deklarationskriftligskulle krävafallenstaka sådanttullmyndighet i ett en
tillämpningskodexen.artikel 227.2 imed stöd av

sambandifråga endastikommanuvarande reglerenligtIlrlltillägg kan
tullkodexentullförlärandenförtullning. Detullklareringsformenmed som

tullklarerings-nuvarandevårarenodladeinte likatillhandahåller är som
passivresitutionssystemet,förädlingaktivIullförfarandenaformer.

i siginneslutertullkontrollbearbetning under attförädling och varor
kan uppkomma äventullbetalaSkyldighetomsättning.till friövergår att

partiellmedimportvidsåsom temporärtullförfarandenandravid
förekommande. Detsällsyntmycketdockdetochtullfrihet export, senare

oriktigtvidi frågakunna kommatulltillågg skallnaturligtförefaller att
förekommer,tullskyldighetdärvarje sammanhanguppgiftslämnande i

EG-bestämmelsema.ikallastullförfarandetvadavseende påutan
tillÄven hänsynmedbehållasförseningsavgifr kan attmedsystemet

f.n.Förseningsavgiftnationell kompetens. tashör tillsanktionsfrågoma
förenklattillämpningmedhandtagit ettden avut varaom ensomom

tulldekla-medkommit inharförtullning intetillanmälanefterförfarande
förseningsavgift skall kunnaföreslårViföreskriven tid.ration inom att

omsättningfriövergång tillärförfarandenförenkladevid de somuttas
förstai 8 §förfarandenförenkladedenärmast angessommotsvarar

stycket 2 TL.
och dtulltilläggtull ochsidanmellan åförhållandetfrågal enaom

tull,88 § TLenligt nuvarandegällerförverkande attandra sidan annan
värdedessellertill den delintetulltilläggavgift ochskatt, uttas varaen

betänkandethuvudsak iibestämmelsen finnstillBakgrundenförverkas.
ff.tulltillägg, 114ochSmugglingsbrott1976:37SOU s.

tillSverigeemellertiddetåvilari EG attmedlemskapsvenskVid seett
i denoch kommergemenskapenförs in i utförtull utatt tas somvaror

kantullbestämmelser kräver ut,del EG:s tasden attTillfria rörelsen.
fall följervissaIbehållas.bestämmelsen intenuvarandeinnehållet i den

fråndenskalltull intebestämmelser utdock EG:s tasatt aväven av
förstaartikel 233medenlighetigällerförverkas. Detta närvilken varan

förskerutsläcks. Dettullskuldentullkodexenioch d varaenstycket c
förverkas.samtidigt ellervid inñrseln,i beslag senarevarantas omsom

strecksatsenandrapunktfrigjortsharinnanskall skeBeslaget cvaran
dessinnanföljaktligenochpunkt dfria rörelsenkommit ieljesteller ut

tillämpningskodexen attartikel 867 iändrats. I varanshar angestullstatus
såledesförblirförverkandet. Varantill följdändrasinte entullstatus av

tillämpningskodexeni867aartikelEnligticke-gemenskapsvara. anses
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hänförd till tullagerförfarandet.varan Därifrån kan den överföras till
vilken tullmässig bestämmelse eller användning helst. Huruvida tullsom
och skatt därvid skall utgå följer de regler gäller för förfarandetav som
i fråga. Har däremot tagits i beslagen och förverkatsvara först sedan

i fri omsättning inomsattsvaran gemenskapen kvarstår tullskulden vid
förverkande.ett

Till skillnad från vad gäller tull det intesom uttag finnasom av synes
något hinder för Sverige avstå frånatt skatt,att avgifterta ut ochannan
tulltillägg i fall förverkande eller värdeförverkande.av Eftersom det
överensstämmer med dagens situation föreslår vi därför sådana regleratt
införs i den tullagen.nya

Effekterna förverkande blir därmedett desammaav idag avseendesom
de pålagor belastar den från vilkensom eller dess värdeen vara
förverkas, med undantag för de fall där tull skall belasta denna person
enligt EG-bestämmelserna. Vi har, i syfte så långt möjligt behållaatt
dagens situation, övervägt olika metoder för lindra denna belastningatt

trädautan att gemenskapens krav på tullintäktema för Vi harnär. därvid
vid föreslåstannat erlagdatt tull skall beaktasatt vid värdeförverkande

och vid bestämmande påföljd.av
Vid medlemskap tillkommerett möjligheten exportmllar ochatt tas ut

för vilkenatt sådan tull skallen förverkas.vara Vi hartas dock inteut
funnit skål föreslå någraatt särskilda regler för dessa fall.

Vissa specialstmmättsliga regler finns f.n. i TL 94 96 § och TF-71 73 §§ rörande överträdelser bestämmelser i dessa författningar.av-
Brottet kallas tullförseelse. Påföljd kan komma i fråga böter.ärsom

Vi föreslår tullagstiftningenatt framgentäven skall innehålla be-
stämmelser bötesstraff för överträdelser tullagstiftningen.om av

5.10 Omprövning och överklagande

Vi ingen anledning ändra denser nuvarandeatt instansordningen vid
överklagande tullmyndigheters beslut. Vi föreslårav därför lokalaatt
tullmyndigheters beslut enligt tullagstiftningen och, såvida inte annat
särskilt föreskrivits, även övriga beslut skall överklagas hos GTS. GTS
beslut enligt tullagstiftningen skall överklagas till kammarrätten eller
regeringen i huvudsak enligt fördelning gäller f.n. enligtsamma som
100 § TL. Denna ordning bör uppfylla de krav på instansordningen som

föreskrivnaår i artikel 243.2 i tullkodexen.
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omprövning ochför över-likartade reglergenomförtsNyligen har
propositionbeskattninginrikes seområdet förpå helaklagande

skälRättssystematiska och andrataxeringslag m.m..198990:74 Ny
tull-beträffandegenomförasordning börliknandetalar för att en
bliromprövningsreglertullkodexenssamband medtaxeringsbeslut, i att

inte begränsasregler börtillämpningen dessagällande för tull. genomav
tulltaxeringenför helaråttskraftleder tilltullbeslutöverklagatatt ett

beloppsprocessbli fallettulldeklaration, vilket kan näravseende enen
inrikesområdet förgäller påsakprocesstillämpas. Den numerasom

medihopfi välproposition 367jfr anfördbeskattning passasyness.
fördelfrågor förekommerantaloftaförhållandetdet ett stortatt

tull-varuklassificering,tulltaxeringsärenden,ställningstagande i Lex.
tulldeklarationsamtidigttullfrihetsgrundervärdeberäkning, som enm.m. ,

antal olikakan gälla varuposter.ett stort
ändrasöverklagandeförfarandetochomprövnings-därförVi föreslår att

be-inrikesgäller vid denmöjligt liknar detlångtså, det såatt som
1984:151ligger lagenförebildtill handsskattningen. Närmast omson1

deneftersomprisregleringsavgifter LPP,och ettpunktskatter avser
påfinnas kvarombud börombud. Allmäntmed allmäntförfarande

besvärsinstans.rollGeneralrullstyrelsensmed hänsyn tilltullområdet som
omprövningsför-reglerna förgällerorubblighet detIlillkodexens när

regeln236 ochochartiklarna 220, 221treårsfristen attfarandet t.ex.-
fåralltidartikel 243tullagstiftningentillämpningfrågabeslut i avom

likformighet.efterför dennavissa strävangränseröverklagas sätter-
tullagstift-beslutöverklagaberättigadAngående är attson1vem

bl.a.101 §,i tullagenbestämmelsef.n.område finnsningens somen
tullskyldigeöverklagas denfårtulltaxeringsbeslut endastinnebär att av

Även fallytterligarenågraförombudet.allmännaoch det vemanges
ibestämmelsenallmännaövrigt denbesvärsberättigad, medan iärsom

frågamotsvarandereglerastullkodexen§ gäller. Iförvaltningslagen 22
beslutöverklagaharvarje rätt etti artikel 243. Där attatt personanges

denpersonligen Motochdirektberör dennetullmyndigheterna somav .
nationellför någondet inte finnsviharbakgrunden utrymmeansett att

överklagaskall ha rätt attbestämmelse närmare vem somangersom
fall deni vissabestämmelserförslagen tillbeslut. lvissa angestyper av

därför dettulltaxeringsärenden,iklagandesåsom den atttullskyldige
personligen. Dettaochdirektberörsdenneoftastnaturligen är som

Såenligt tullkodexen.besvärsberättigadkanutesluter inte att annan vara
vårtföljdtillmedinförtsfrågafallet i post,är avt.ex. somvarorom
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förslag bibehålla nuvarandeatt ordning där huvudregel postbe-som ett
fordringsföretag är tullskyldigt för införs med I dessa fallvanor som post.
måste adressaten besvärsberättigad. Det kan inteanses uteslutasvara att
det iäven övrigt kan inträffa någon denän tullskyldigeatt kanannan
tänkas träffas direkt och personligt beslut och således haett rättav att
överklaga.

En konsekvens överklagningsförfarandetattav till detanpassas som
gäller på inrikesbeskattningens område är institutet överklagande iatt
särskild ordning försvinner. Några bestämmelser motsvarande 103 och
104 §§ TL finns därför inte i vårt förslag.

Enligt artikel 243 i tullkodexen skall rätt överklaga föreligga inteatt
endast i fråga beslut tullmyndigheterna fattat,om i fall dåsom ävenutan
tullmyndighetema inte fattat beslut inom föreskrivenett tid med
anledning skriftlig framställning därom, jfr artikel 6.2.av en

Svensk förvaltningsrätt tillhandahåller inte någon möjlighet att
överklaga myndigheters passivitet, och har aldrig gjort det. Den som

missnöjdär med myndighets passivitet hänvisadär till framföraen att
sina klagomål till överordnadt.ex. myndighet eller till Justitieom-en
budsmannen eller offentlighet sinsätt uppfattning.ge annat

Vad sådant överklagandeett skulle på, den överordnadeut om
instansen skall fatta beslut i sak i denett passiva myndighetens ställe,
eller vilket beslut den överordnadeannat instansen skulle fatta kansom
vi inte utläsa gemenskapsreglema. Sannolikt finns det reglerur dettaom
i nationell förvaltningsrätt i vissa de nuvarande medlemsstaterna.av

Vi föreslår inga nationella bestämmelser med anledning nyssnåmndaav
regel i tullkodexen. Om rättsfiguren överklagande myndighetsav
underlåtenhet fatta beslut skall införasatt i svensk rått frågaår en som
berör hela förvaltningsrätten och inte endast tullråtten. Att utreda den
frågan vi ligga utanför för våra direktiv.anser Vårt ställnings-ramarna
tagande kan formelltäven försvaras med de angivna artiklarnaatt

innebär beslut skallsammantaget fattas inomatt tid fastställsen som
enligt gällande bestämmelser för underlåtenheten fattaatt beslutetatt
inom den tiden skall överklagbart. Vi känner emellertid inte tillvara
några sådana gällande bestämmelser tullverksamhetens område,
varken gemenskapsbeståmmelser eller svenska bestämmelser. Denna del

artikel 6.2 kommer därför sakna tillämpning i Sverige.av att
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Övrigt5.11

finns inte behov några nationella lagbestämmelserDet rätt attav om
återkalla vissa beslut, det slag f.n. finns i 106 § IlullkodexenTL.av som
och tillämpningskodexen innehåller regelmässigt bestämmelser om
återkallelse tillstånd olika slag eller återkallelse andra typerav av av av
beslut. föreskrivs i 106 tullmyndighet förordnaF.n. § TL kanatt att
beslut återkallelse tillstånd o.d. skall gälla omedelbart. Av artikelom av

jämfört framgår7 med artikel 244 i tullkodexen beslut röratt som
tillämpningen tullagstiftningen verkställbara.omedelbart Dettaärav

återkallelse tillstånd. emellertid inte hindragäller Detta böräven attav
slag itullmyndighet i beslut indragning tillstånd olikat.ex. av avom

vissa fall föreskriver indragningen skall ske vid vissatt en senare
tidpunkt, dvs. beslutet gäller med verkan fr.0.m. viss tidpunkt, dettaatt
for tillståndshavaren skäligt rådrum.att ge

inte tagit med någon bestämmelse motsvarande 116 § i vårtVi har
förslag till tullag. Vi inte något behov i tullagen hakan attny se av en
bestämmelse rörande Riksrevisionsverkets granskning verksamhetenav
inom tullverket.
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6 Materiella bestämmelser

6.1 Ihlltaxan

EG:s tulltaxa liksom den svenskaär baserad på den s.k.gemensamma
HS-nomenklaturen Harmonized Commodity Description and Coding
System. Med utgångspunkt från detta sexställiga varuklassifrcerings-

har EG s.k. kombineradupprättatsystem nomenklatur skallen som
användas både för tarifferingsändamål och för statistiska ändamål rådets
förordning EEG 265887 den 23 juli 1987 tulltaxe- ochnr av om
statistiknomenklaturen och Gemensamma tulltaxan. Den kom-om
binerade nomenklaturen CN omfattar dels FIS-nomenklaturen och EG:s
underuppdelningar CN subdivisions, dels kompletterande anmärkningar
och andra bestämmelser relaterade till EG:s underuppdelningar. Den

tulltaxan, samtliga medlemsstater: språk, iupprättasgemensamma
Bryssel och distribueras löpande till medlemsländerna.

Kommissionen har också integreradupprättat databas benämnden
TARIC den kombineradeutöver nomenklaturen innehåller desom
ytterligare EG-underuppdelningar erfordras för identifieraatt ettsom

antal speciella på tullområdet, tullsuspensioner,stort t.ex.arrangemang
tullpreferenser, tullkontingenter, antidumpningsttrllar, importlicenser etc.
TARIC indikerar vilka olika gemenskapsregler tillämpliga förärsom en

Ävenspecifik hänvisar till aktuell författning. TARIC grundassamtvara
på föreskrifter i rådets förordning 256887. TARIC basen förårnr
medlemsstaternas nationella arbetstulltaxor.

Vid medlemskap bortfaller den gällande svenska tulltaxelagenett nu
1987:1068 och rådsförordningenersätts 265887, vilken blirav nr
direkt tillämplig här i landet. Den gällande svenska statistiskanu
varuförteckningen utfärdadår GTS med stöd 21 § TF. Någotav av
omedelbart behov motsvarande nationell statistisk varuförteckning,av en
baserad den kombinerade nomenklaturen, med ytterligare uppdelning

varuslagen EG:s integreradeutöver tulltariff TARIC inteav synes
föreligga. Då det emellertid inte kan uteslutas sådant behov kanatt ett
uppstå i skede vi det lämpligt GTS fortsattett attsenare anser ges
bemyndigande i förordning efter samråd med StatistiskaKK, central-att
byrån eller berörd myndighet utfärda statistisk varuñârteckningannan en
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i anslutning till tull- och statistiknomenklaturen i rådets förordning nr
265887.

6.2 Preferentiella ursprungsregler

frihandelsområdeI där varje bibehåller sina yttertullar ochett part egna
handelsnegleringar tredje land, det nödvändigtär begränsa denmot att
preferensberättigade handeln till sådana undergått vissvaror som en
bestämd grad bearbetning inom frihandelsområdet eller heltärav
framställda där, detta för förhindra importen till området sigsökeratt att
in via den har de lägsta tullarna. Därför erfordras särskildapart som
ursprungsregler, i detalj bestämmer vad krävs för attsom som en vara
skall ha inom området och därmed bli berättigad tillanses ursprung
preferensbehandling. preferentiellaDe ursprungsreglema i allmänhetär

restriktiva icke-preferentiellaän urspnmgsregler allmännamer
ursprungsreglef. Restriktiviteten beroende känslighetär närav varans
det gäller konkurrens utifrån. De har därmed betydligt störreen
handelspolitisk dimension de icke-preferentiellaän ursprungsreglema.

Ursprungsregler används i andraäven sammanhang frihandel-än
sområden, det gäller särskiljanär preferensberättigade från ickeatt varor
preferensberättigade, i GSP-systemet Generalized ofSystemt.ex.
Preferences, det utvecklats för tullförmåner försystern attsom ge varor
från utvecklingsländerna.

Vid inträdesvenskt i EG bortfaller ursprungsreglema i handeln medett
övriga EG-länder. Däremot måste Sverige preferentiellaEG:söverta
ursprungsregler tredje länder. Sådana tillämpasregler förutommot mot
kvarvarande EFTA-länder, de medelhavsländer EG slutitmot som
handelsavtal med, ACP-ländema African, Caribbean and Pacificmot
States inom för GSP-systemetsamt ramen m.m.

Den nuvarande svenska förordningen 1993: 1648 frihandel iom varu-
utbytet enligt avtalet Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES-om
avtalet och förordningarandra förmånsbehandlings.k. medom av varor

i visst land eller länder bortfallereller områden ochursprung grupp av
EG:s regler i motsvarande författningar.ersätts av

EG:s bestämmelser medför förmånsbehandling förom ursprung som
återfinns dels i tullkodexen artikel 27 och i tillämpningskodexenvaror

artiklarna 66 140, dels i de avtal förmånsbehandling EG slutitom som-
med visst land, länder eller område. preferentiellaEG:sgrupp av
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principerurspmngsregler i huvudsak baserade påär samma som
avvikelser finns.EES-avtalet, vissaursprungsreglerna i även smärreom

skall hapreferentiella urspungsregler innebärEG:s att ansesen vara
ellerområdet antingen helt framställts därursprung inom omom varan

områdetpå material från länder utanförden i de fall då baserasvaran --
inomtillräcklig bearbetning eller behandlingundergått viss bestämd

området.
hänförs mineraliskaframställda produkterTill kategorin helt Lex.

vegetabiliska produkterutvunnits område,produkter inom partsensom
erhållits från levande djureller produkterskördats där somsomsom

material medhelt baseratsuppförts där andra produktersamt som
inom område.partensursprung

bearbetning ellerundergått tillräckligBeträffande produkter som
detursprungsvarabehandling huvudregelngäller åratt omen vara

med bearbetningen. Mednummerväxlingskriteriet uppfyllts i ochs.k.
skallbearbetningen den importeradedetta att vara avvaranmenas av

bearbetningenden framställdasådan omfattning att genomvaran
det gällerfyrställigt i tulltaxanklassificeras enligt änannat somnummer

huvudregelFrån dennaimporterade insatsvaraför den använts. omsom
särskildupptagits ifinns antal undantagnummerväxling ett stort som en

ställsfall innebär ytterligare kravbearbetningslista i vissaoch attsom
lättnader från dettai fall innebärnummerväxlingskravet, andrautöver

vissa enklare formerföreskriverkrav. Vidare finns regler att avsom
tillräck-rengöring icke skallompaekning, etc.bearbetning varaanses

reglernakaraktärliga för ävenatt omomav ursprungsvara,ge varan
uppfyllts.nummerväxling etc.

urspmngsregler6.3 Allmänna

frihandelsavtalpreferens- ellermed tredje länder inte harFör handel som
tillämpas deinom EGockså för cirkulationmed EG, liksom varorav

artiklarna 22återfinns i tullkodexenurspmngsregler somgemensamma -
35 65.tillämpningskodexen artiklarna26 isamt -

förordningen 1984:59återfinns isvenska reglernaDe ursprungom
tillämpningsföreskrifterGeneraltullstyrelsensoch ivarors ursprungom

tillståndsgivning vidmedi sambandReglerna tillämpasTFS 1984:47.
framställ-liknandesanktioner ochutförselinförsel och samtav varor

svenska reglernauppgifter. Enligt dehandelsstatistiskaning ansesav
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ha sitt i det land där de sist har undergått väsentligvanor ursprung
bearbetning. Med väsentlig bearbetning sådan bearbetning haravses som
varit avgörande för form och beskaffenhet. Vid medlemskapvaromas ett
i EG bortfaller de nuvarande svenska bestämmelserna helt och ersätts av
motsvarande regler i rådsförordningen och tillämpningsföreskrifterna till
denna.

Rådets förordning innehåller dels regler fastställandeom av ursprung
detta krävsnär för tillämpning EG:s tulltaxa och för tillämpningav av

andra bestämmelser rörande varuhandel, dels regler upprättande ochom
utfärdande ursprungsintyg. Enligt förordningen gällerav att varor som
i sin helhet har utvunnits eller framställts i och land har sittett samma

i detta land. Som sådana bl.a. mineralprodukterursprung varor anses
utvunnits inom detta land, vegetabiliska produkter skördats isom som

landet, produkter från jakt eller fiske bedrivits i landet och produktersom
från havsfiske och andra produkter hämtats havet utanför landsettsom ur
territorialvatten fartyg registrerade ellerär anmälda för regist-av som
rering i landet i fråga och för detta lands flagga. Varorsom som
producerats i fler landän ha sitt i det land där denett anses ursprung

ekonomiskt berättigade omvandlingensenaste, eller betydande bearbet-
ningen ägt Omvandlingen eller bearbetningen skall ha skett irum. ett
företag för det aktuella ändamålet och hautrustat resulterat i framställ-
ning produkt eller ha inneburit viktigt i tillverk-ningen.av en ettny steg
I de fall dokument skall läggas fram bevisett påsom en varas ursprung
skall detta bevis uppfylla vissa krav. skallDet bl.a. utfärdatvara av en
myndighet eller i exportlandet därtill bemyndigat, tillförlitligtannat

Motsvarande regler gäller rörande ursprimgsbevis förorgan. varor som
härrör från gemenskapen och därifrån.exporterassom

6.4 fullvärde

De regler skall användas för fastställa tullvärdet vid tillämpningattsom
EG:s tulltaxa återfinns i artiklarna 28 36 i tullkodexen och artiklarnaav -

141 181 itillämpningskodexen.-
Bestämmelserna i Sverige 4 § tulltaxelagen 1987:1068motsvaras av

och förordningen 1980:749 tullvärde. EG-bestämmelsema iärav om
likhet med de nuvarande svenska reglerna baserade på GATT:s tullvärde-
kod och har i allt väsentligt innehåll. De tillämpningsföreskriftersamma
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gäller i EG betydligtär detaljerade de förän närvarandesom mer som
gäller i Sverige.

Antidumpningstull6.5

EG:s regler för vidtagande antidumpningsåtgärder närmastmotsvarasav
de nuvarande bestämmelserna i 4 § lagen 1987:1069 tullfrihetav om

förordningen 1985:738 dumpnings-samt och subven-m.m. av om
tionsundersökningar.

EG:s bestämmelser vidtagande antidumpningsåtgärder förom av varor
vilka införs från tredje land finns i rådets förordning EEG 242388nr

den julill 1988 skydd dumpad eller subventionerad importav motom
från länder inte medlemmar iär Europeiska ekonomiskasom gemen-
skapen och kommissionens beslut 242488EKSG den 29 juli 1988av om
skydd dumpad eller subventionerad import från ländermot inte ärsom
medlemmar i Europeiska kol- och stålgemenskapen. EG:s regler blir vid
medlemskap direkt tillämpliga i Sverige. dettaI sammanhang bortfaller
de nuvarande svenska bestämmelserna i lagen 1987: 1069 tullfrihetom

och i förordningen 1985:738 dumpnings- och subven-m.m. om
tionsundersökningar. Vissa nationella föreskrifter bör dock utfärdas som
komplettering EG-reglema i fråga deras praktiska tillämpning härav om
i landet. EG har liksom Sverige anslutit sig både till GATT:s an-
tidumpningkod och subventionskod och EG:s regler håller sig därför
inom för de bestämmelser återfinns i dessa koder.ramen som

6.6 Tullsuspensioner

De gällande svenska bestämmelserna tullsuspensioner har sinnu om
grund i lagen 1987 :1069 tullfrihet Enligt i12 § nämnda lagom m.m.
får regeringen meddela föreskrifter tullfrihet för inte ellerom varor som
endast i ringa omfattning tillverkas inom landet. Till föreskrifterna, som
får meddelas för högst fyra år i fogas förteckning deövertaget, en varor

omfattas tullfriheten. Vidare får regeringen i enskilda fall beslutasom av
tullfrihet för inte eller endast i ringa omfattning tillverkasom varor som

inom landet in casu-institutet. Ansökan tullfrihet in till KKom ges som
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efter samråd med GTS med yttrande överlämnar ärendet tilleget
regeringen.

Det svenska tullsuspensionsinstimtet vid medlemskapersätts ett av
EG:s regler för tullsuspensioner. Dessa regler grundar sig artikel 28
i Romfördraget enligt vilken rådet med kvalificerad majoritet förslag

kommissionen beslutar ändring eller suspension tullar. För attav om av
skapa enhetlighet i fråga tullsuspensionsbeslut kommissionenharom
utarbetat riktlinjer för medgivande tullsuspensioner i meddelandeettav
communication 89C23502.

De omfattas tullsuspensionsñrfarandet tegelärvaror som av som
insatsvaror skall användas fortsattvid bearbetning inomsom gemen-
skapen. Varor avsedda för försäljning för konsumtionär i EGsom
omfattas inte. Investeringsvaror maskiner åtnjuter i allmänhet intesom
tullsuspension. Insatsvaroma kan föreligga råvaror, halvfabrikat ellersom
komponenter och främst industriprodukterutgörs vissaävenav men av
jordbruksvaror.

Huvudkriteriet för suspension tull skall beviljas identiskäratt attav
eller liknande eller substitut för inte tillverkas inom EG.vara varan
suspension inte utesluten i de fall där tillverkning förekommerär inom
EG tillverkningen har omfattning inte tillräcklig forär attmen en som
täcka EG:s behov. I dessa fall skall hänsyn till skada kantas om
uppkomma för någon produktion i tillEG och underutnyttjadny
tillverkningskapacitet kan tillgänglig i EG. Vid bifall i sådanasom vara
suspensionsärenden suspenderas vanligen tullen inte helt utan man
fastställer tullsatsen till belopp mellan tull enligt tulltaxan ochett
tullfrihet. inte hellerDet ovanligt suspensionär modererasatt en genom

den formen tullkontingent med nedsatt tull eller tullfrihetatt ges av en
för förutbestämd kvantitet. Ofta tullsuspension villkoradären en genom
knytning till särskild användning specielltEtt tillstånd krävs förav varan.

åtnjuta tullsuspension m: sådana och tulladministrationen iatt varor resp.
medlemsland följer bokföringskontroll eller fysisk kontroll attgenom upp

kommer till avsedd användning.varor
lhllsuspensionen skall tillfällig karaktär och beviljas för tre,vara av

eller månaderhögst tolv i llullsuspensionema förlängs ofta,taget.sex
inte automatiskt förnyad ansökan krävs.utanmen

Beslut tullsuspensioner fattas regel två året ochgångerom som om
publiceras i in i den integrerade tulltariffen,EGT. De TARlC,äventas
under detaljerad suspensionstull-vamkod med Varubeskrivning,egen

och tullsuspensionens giltighetsperiod.satsen
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tullsuspension dekommissionens riktlinjer för medgivandeI upptasav
villkor redovisatsför Utöver devillkor gäller arrangemanget. somsom

kan dessutom nämnas attovan
tull-ekonomisk fördelgemenskapen helhet skall ha avsom-

effektivitet, konkur-höjning industrinssuspensionen, t.ex. genom av
eller lägrekapacitetsutnyttjanderenskraft, utveckling eller genom

konsumentpriser
i samtliga med-för alla företagtullsuspensionen skall öppenvar-

lemsländer
suspenderade tullen skallviss omfattning; denimporten skall ha-

år i hela EGuppgå till minst 20 000 ecu per
från EG-försökt anskaffasökanden skall visa han störreatt varan-

likvärdig beträffande kvalitet,funnit någonleverantör, varamen
med den importerade.verkningssätt etc.

administrativa förfaranden skallvilkaI riktlinjerna även somanges
ansök-kommissionens behandlingtillämpas vid medlemsländernas och av

fastställtför ansökan Lex.ningsärenden vilka krav gällersamt som
handlingar.formulär och styrkande

tullsuspensionerriktlinjer för medgivandeEnligt kommissionens av
medlemslandinges till i varjeskall sådan suspensionbegäran ettom

kommis-sänder ansökan tillbeläget efter utredningcentralt organ som
itill sådant centraltlämpligt KKsionen. Vi finner det att utses organ

och grundvalsåledes efter utredningSverige. Kollegiet skall av
tullsuspensioner ochframställningarinkomna ansökningar utarbeta om

tillmyndighet överlämna dessaoch berördefter samråd med GTS annan
överlämna ärende tillkollegiet inteEG-kommissionen. Beslut ettattav

regeringen.skall få överklagas hoskommissionen

tullfrihet6.7 Temporär

tredjehandelspolitikutgångspunkt för EG:sTullunionen är gentemot
skall tillämpamedlemsländernainnebär bl.a.land. Tullunionen att en

likforrnigregler förtulltariff samtyttre gemensammagemensam
tullfrihet.beträffandetillämpning denna temporärt.ex.av

tullför-förtullfrihet inomfråganI EG hanteras temporär ramenom
transportmedel,förFörfarandet tillämpasfarandet import.temporär

tillfälligt bruktredje land förvilka införs frånandracontainrar och varor,

I4-08736
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inom EG för därefter återutföras i oförändrat skick. Tullfrihet medgesatt
fullständigt eller partiellt.

vilkaMånga de materiella reglerna för tullfrihet t.ex. itemporärav
fall, under vilka länge baserade internationellavillkor och hur är
konventioner främst inom Ihllsamarbetsrådet Customstullkonventioner
Co-operation Council, CCC till vilka några eller flera med-av
lemsländema ocheller anslutit sig. CCC hargemenskapen Inom

tullfrihet, konventionen denutarbetats konvention temporären ny om
juni införsel Istanbulkonventionen,21 1990 rörande temporär av varor

i vilken tidigare tullkonventioner på detta område har inarbetats som
bilagor. EG har anslutit sig till konventionen.

återfinns i tullkodexen artiklarna 137EG:s regler importtemporärom
be-och i tillämpningskodexen artiklarna 670 747. Dessa-l44 -

närvarande i § TFLstämmelser i Sverige för reglerna 17motsvaras av
medsvenska bestämmelserna gäller införseloch 28 46 §§ TFF. De-

med partiellfullständig tullfrihet. regler importEG:s temporärom
reduceradtullbefrielse de svenska reglernanärmastmotsvaras av om

i ochrestitution i 22 § TFL 61 62 §§ TFF.samt
tullfrihet finns i Sverige och EGmateriella reglerDe temporär somom

grundas internationellai då de i väsentliga delaröverensstämmer stort
praxis. Vissa skillnaderöverenskommelser eller internationell smärre
definitiv tullfrihet tillämpar EGflera fall Sverige tillämparfinns. I där

tillämparfall då i Sverigetullfrihet. förekommerDet äventemporär man
tullförfarandetillämpartullfrihet medan i EGtemporär ett annatman

tullfrihetimport,eller vice för temporärtyp t.ex. resp.samma avversa
restitution import medförädlingstrafik, reduceradaktiv temporärresp.

generella före-fall inte omfattaspartiell tullfrihet. enskildaI som av
i på särskilda villkorskrifter får tullmyndighet såväl i Sverige EGsom

bestämmelser skall därvid hänsyntullfrihet. Enligt EG:sbevilja temporär
kanekonomisk effekt. så fallettullfriheten får någon Omtill årtas om

Motsvarandestället partiell tullfrihet medges.i import medtemporär
Sverige.finns inte ibestämmelser
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transportmedelimportPullförfarandet temporär -

transportmedelimportGemenskapsrâtt temporär av-

befrielsemed helimporttullñrfarandetBestämmelserna temporärom
tillämp-742 ii artiklarna 717behandlasfrån för transportmedeltull -

ningskodexen.
tredje land,motorfordon frånfår tillämpas i frågaimportTemporär om

fordonettrañk, villkoranvänds i yrkesmässig attsom
gemenskapensutanföretableradl importeras ärsomav en person

räkning,tullområde eller för hans
eller för hanssådantrafiki yrkesmässig2 används en personav

utanföretableradräkning och registrerat ärär somen person
villkoretfordonet inte registrerattullområdegemenskapens är anses

utanföretableradi fråga äruppfyllt fordonet ägs person somav enom
ochgemenskapen,

utanföreller slutarbörjaruteslutande föranvänds3 transport som
tullområde.gemenskapens

tillåtna.villkorfrån nämndavissaEnligt artikel 718.7 är avsteg
förutsättningunderi artikel 718.7följande undantagSålunda medges c:

transportområdet,nationell pågemenskapsrätt ellergällande rättatt
tillåter internförfarande,tillträde ochsärskilt bestämmelser rörsom

motorfordonimport användas förtullförfarandettrafik får temporär ett
inomoch slutarbörjartrafiki yrkesmässig även transportenom

trafik definieras i artikel 670tullområde. Interngemenskapens
enligt artikel 718.7fartyg gäller undantagetflygplan ochBeträffande c

722.3 och 723.3.för motorfordon artiklarnamotsvarande sätt som
användasenligt artikel 721 importjärnvägsfordon får temporärFör

gemenskapen ochetablerad utanförvillkor ärärägarenatt sompersonen
gemenskapen.järnvägsföretag utanförhosfordonet registreratär ettatt
till förfogandeinte får ställasfordonetDärvid gäller huvudregel attsom

dockFörfarandet kangemenskapen.inomför någon etableradärsom
förtill förfogandeställstillämpas i fall då järnvägsfordonäven en person

järnvägsfordonenförutsattetablerad inom gemenskapen,är attsom
använda devarje företag fårenligt avtal varigenomanvänds gemensamt

bestämmelsensistnämndamateriel. Denandras fordon rullandesom egen
i järnvägssammanhangpå detutformad bl.a. med tankesynes vara

jämvägsvagnarfrämmandeanvändandevanliga, ömsesidiga somav
Enligt olika avtal finnsutlandet.inkommer frånförekommer tågnär som
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på jämvägsområdet får nämligen järnvägsförvaltning eller järnvägsföretag
tåg inkommer till i tåget ingående,landet användatar emot ettsom som

vissutländska i utsträckning led i återsändandet dessaett avvagnar som
till Därvid kan användning för interna inrikesägaren. även transporter
förekomma.

tullfrihet för transportmedel användsSvensk rätt temporär som-
i yrkesmässig trafik

§ första stycket lagen 1987:1069 tullfrihet TFLI 17 om m.m.
forregeringen föreskrifter tullfrihetbemyndigas meddela temporärom

införs för användas endast tillfälligt i landet.transportmedel, attsom

Motorfordon

tullfrihetsförordningen 1987:1289 föreskrivsI 36 § TFF temporäratt
förför transportmedel skall användas bara tillfälligttullfrihet gäller som

inom landet i yrkesmässig trafik last ellertransport somav passagerare
utlandet skall förasföljer med transportmedlet från eller till eller som

yrkesmässiglandet i yrkesmässig trafik. Föreskrifter transportgenom om
transittrafiktill eller från Sverige eller ieller godsväg av personer

finns i kk 1974:681 internationellaSverige vägtransporter.omgenom
förtullfrihetgemenskapsbestämmelserDe temporärmotsvararsom

finns i artikeltransportmedel används for dessa slag transportersom av
i tillämpningskodexen.718.3

för transportmedel,föreskrivs tullfrihet gäller137 § TFF temporäratt
förfår användassådana i 32 och 33 §§,med undantag av som avses som

yrkesmässig last eller enligtinom landet i trafiktransport av passagerare
ingåttavtal Sverige med eller mellanfolklig organisa-statannan ensom

enskilttullfrihet för transportmedel förreglerartion. 32 § TFF temporär
järnvägsfordon,tullfrihet för utländska§ reglerarbnik. 33 TFF temporär

luftfartyg.utlandsregistrerade fartyg och utlandsregistrerade
föreskrivs den haryrkestrafikförordningen 1988:1503I 2 § att som

överenskommelse medcabotagetrafik i Sverige enligttillstånd till annan
yrkestrafiklagentrafik tillstånd enligtfår bedriva denna utanstat

paragraf föreskrivs GTS utövarfjärde stycket1988:263. I attsamma
enligt gällande bestämmelser.trafik bedrivstillsyn nämndaöver att
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Överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige rättom
SÖtill cabotage med lastfordon på 1993:6 tillåter yrkesmässigväg

godsbefordran fordonmed registrerade i Danmark, Finland,ärsom
Norge eller Sverige inom något dessa länder det där fordonetänannat av

registreratär cabotage, under förutsättning tillstånd sökts ochatt
erhållits. GTS utfärdar cabotagetillstånd med stöd 6 §§ kun-5av -
görelsen 1974:681.

Fartyg

I 33 § föreskrivsTFF tullfrihet förgäller utlandsregistrerattemporäratt
jämfartyg, ñske- eller lastfartyg eller fartyg inrättat för samhällets
räddningstjänst, det har längd minst åtta ellermeter annatom en av
fartyg med bruttodräktighet 70, skall användas endastänen av mer som
tillfälligt för inom landet i yrkesmässig trafik, det fårtransport om
användas i svensk inrikes trañk. Enligt förordningen1 § 1974:235 om
tillstånd till sjöfart i inrikes trafik med utländskt fartyg prövarm.m.
Sjöfartsverket frågan undantag från bestämmelserna i förordningenom
den 10 november 1724 angående De Främmandes Fabrt Sverige och
Finland och i förklaringen den 28 februari 1726 denna förordningöver

förbud sjöfart i inrikes trafik. § förordningenI l 1974:235motom
undantag gäller för fartyg, registrerade i vissa främ-ärattanges som

SJÖFSmande lånder. meddelande från SjöfartsverketI 1982:50 anges
särskilda överenskommelser med Argentina, Belgien, Danmark,att

Frankrike, Irländska republiken, Island, Nederländerna,Japan, Norge,
Portugal Storbritannien och Nordirland berättigar frånfartyg dessasamt
länder bedriva kustfart mellan svenska hamnar.att

Luftfanyg

[33 § föreskrivsTFF tullfrihet gäller för utlandsregistrerattemporäratt
luftfartyg skall användas endast tillfälligt för inom landettransportsom
i yrkesmässig trafik. 2 § luftfartslagen föreskrivs luftfartI 1957:297 att
med luftfartyg har nationalitet i får endastägastatsom en annan rum om
det har träffats avtal med den andra luftfart inomtillrättstaten om

finnssvenskt område. Enligt andra stycket paragraf får, detsamma om
särskilda skäl, regeringen eller den myndighet regeringen bestämmersom
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påoch bestämmaluftfartygandramedluftfart ävenmedge ägeratt rum
1986:171luftfartsfömrdningenske. I 1 §detta fårvillkorvilka

särskilda skäl 1gnmdluftfarttillstånd tillfrågorföreskrivs att avom
Luftfartsverket.luftfartslagen prövasandra stycket2 §kap. av

Jämvâgsmateriel

utländskaförgällertullfrihetföreskrivs temporär§ TFF33I att
vadförbehållNågrai landet.tillfälligtanvändasskalljärnvägsfordon som

innebärtransportmedel. Detför dennafinns intebeträffar cabotage typ av
falli detullfrihetmedinnehas temporärjårnvägsfordon kan somatt

området. Degemenskapsrättenavsnittmotsvarandeiberörts omovan
temporärmedgemöjligtocksådetbestämmelsernasvenska gör att

förinkommertankvagnar attprivatvagnar t.ex.tullfrihet för som
möjligt iinteSverige. Dettatrafik itid ianvändas viss sammasynes

privatvagnförTullfråganbestämmelser.enligt EG:sutsträckning somen
inomfå hanterasland därtredjein fråni EG hyrföretag ramenett synes

tull.frånbefrielsepartiellmedimporttullförfarandet temporärför

Slutsats

ibemyndigandetvianförts finnerhartill vadMed hänsyn attsom nu
såvitttullfrihetföreskriva temporärregeringenför§ TFL avser17 att om

landettillfälligt i ärendastanvändasinförs förtransportmedel attsom
vissa1994:000lagenföreslagnaingå i deninte börobehövligt och om

verkan,ekonomiskmedtullfcirfaranden m.m.

andratemporär importTullförfarandet varor-

huvudsakitredjelandsvamrinförselvidtullfrihet medgesTemporär av
frågai om:

EGutanföretableradinförsochYrkesutrustning ägs personavsom-
överinseende.dennesunderinresande ellerenbart denanvändsoch av

ellerutställning, mötemässa,användningvisning ellerförVaror-
liknande evenemang.
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Undervisningsmaterial och vetenskaplig utrustning för forskning eller-
undervisning delar därtill, införs godkända i rimligasamt som av organ,
kvantiteter med hänsyn till ändamål, används under dessas över-avsett
inseende och för icke-kommersiellt bruk, förblir i utländsk ägoansvar

i EG under period högst tolv månader. vissaI fallsamt stannar en av
beviljas särskild tullfrihet.

Medicinsk, kirurgisk eller laboratorieutrustning m: diagnostiskt eller-
terapeutiskt bruk, avsedd för sjukhusär tillhandahällensom m.m.,
tillfälligt gratislän och i EG.stannarsom

Räddningsmaterial införs gratislån till statliga eller statligtsom som-
godkända för motverka effekterna katastrof drabbat EG.attorgan av som

Emballage återutföras fyllt eller, emballaget införtsattsom avses om-
fyllt, även under tid högst månader.tomt, en av sex

Mönster, modeller och ritningar instrument för provning,samt-
mätning eller kontroll, inkommer till etablerad inom EG ochsom person
används för tillverkning varvid minst 75% tillverkningenav vara, av
mäste exporteras.

Specialverktyg och specialinstmment, användssom av person-
etablerad inom förEG tillverkning viss verktygen ellerexportvara,av om
instrumenten tillhandahålls gratis den utländske köparenav av ex-

och förblir i dennes ägo.portvaran
Varor inkommer för eller ñr användas vidatt attsom avprovas-

avprovning, dock i vinstgivande syfte.
Varuprov för demonstrationsändamäl, representerande vanor som-

utbjuds till försäljning.
Vissa inkommer för eventuell försäljning, nämligenvaror, som-

begagnade till auktion, konstverk till utställning och enligtvaror varor
köpekontrakt för godkännande, under tid månader.en av sex

Sändningar till påseende, bestående vissa varuslag inte kanav som-
betraktas nämligen pälsvaror, ädelstenar ochmattor,som varuprov,
smycken, under tid fyra veckor.en av

Ersättningsvamr för produktionsmedel, leverantörens initiativsom-
tillfälligt tillhandahålls gratis i stället för liknande dennevara som senare
skall leverera eller återinstallera efter reparation, under högst sex
månader.

Positiv, framkallad och kopierad kinofrlm för visning före kommer--
siell användning, film och magnetband för ljudsättning, dubbning eller
kopiering, film for visning beskaffenhet eller arbetssätt hos utländskav
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anläggning för offentlig visning ljud- ochbetalningmot samtmen
datamedia tillhandahålls gratis för användning vid ADB-behandling.sorn

Resandes personliga effekter reseutrustning under dennes vistelse- - -
i särskildEG. För reseutrustning med värde högst 45 beviljasett av ecu
tullfrihet.

djur för dressyr, veterinärmedicinskLevande träning, avel, behan--
dling eller bete.

Dragdjur och redskap, tillhör med hemvist utanförsom person men-
invid för timmerforsling,EG:s jordbruk eller liknande skötselgräns, av
fastighet inom EG.

för turistpropaganda.Varor-
Vältärdsmateriel för sjöfolk, ilandfört från fartyg för tillfällig-

användning under fartygets uppehåll eller infört för användningtemporär
på sjöfolksinstitutioni högst månader sjömanshem eller liknande utansex

vinstsyfte.
Diverse offentligutrustning används under myndighetssom-

överinseende och for uppbyggnad, reparation eller underhåll avansvar
infrastruktur allmän betydelse i gränszon.av

import total tullfrihet inte kan medges enligtOm medtemporär ovan,
medges import med partiell tullfrihet för alla införstemporär varor som
tillfälligt i förteckning itill EG sådana ärutom upptagna ensom en
bilaga till tillämpningskodexen. Medlemsstaterna får i sådana fall bevilja
fullständig tullfrihet, för med partielli stället importtemporärtemporär
tullfrihet, det sig import tillfälligrör temporär naturom om en av
engängskaraktär och skall finnas högst månader inom EG.trevaran

inte har någonUtöver ovannämnda fall får i särskilda fall, sorn
ekonomisk effekt, fullständig tullfrihet medges förtemporär varor som

iinförs tillfälligt till EG. införsel blir kvar EGTemporär av varor som
inteunder högst månader och har värde högst 4 000tre ett av ecu anses

iha någon ekonomisk effekt. Beviljas fullständig tullfrihettemporär
fall försärskilda med värde eller beviljas,4 000änettvaror av mer ecu

tullfrihet stället för partiell,under tid högst 3 månader, fullständig ien av
fastställt kommissionenskall medlemsländerna enligt formulär delge

fall. Sådana tullkodexkommittén. Kommis-dessa fall skall prövas av
sionen lämnar informationen vidare till övriga medlemsländer.

förframgått medges i EG tullfrihet i ställetSom temporärovan
ECU,definitiv tullfrihet för reseutrustning med värde 45änett av mer

tillfälligt bosatt i tredje land. Någoninförs resande ärsom av som
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dock lämnasbehöverinförselnför dendeklaration temporäraskriftlig
fall.i dessasäkerhet ställasbehöveroch inte heller

förädlingstrañkAktiv6.8

artiklarnai tullkodexenåterfinnsförädlingstrafrks.k. aktivRegler om
förädlings-Aktiv549-649.artiklarnatillämpningskodexen14-129 och1

tillinförsinnebärtulltörfarandetrafik attutgör somvarorett som
medinte belastasdärefterbearbetas ochförgemenskapen reexporterasatt

inomnormalt tillämpasinñrselavgifteroch andrade tull- gemen-som
handelspolitiskakraft varandeieventuelltskallhellerskapen. Inte

Förutsättningen förfråga.i systemetför attåtgärder tillämpas varorna
inombearbetningsföretaghosväsentliga intressenskall få tillämpas är att

inte skadas.gemenskapen
motsvarighet i dedirektnågonförädling har inteaktivIhllförfarandet
emellertidkanProcedurentullbestämmelsema.svenskanuvarande anses

tullfrihetsförordningenibestämmelsernadragi motsvarasstora av
bl.a.införs förförtullfrihet att1987:1289 temporär varor somom

ochbearbetningvidmaterialanvändas exportvarorbearbetas eller avsom
utförselvidtullrestitutioni TFLbestämmelserna varor somavom

skillnaderVäsentligamaterial.utländsktanvändningmedtillverkats av
ochbestämmelsernasvenskanämndadeemellertid mellanföreligger

förädlingstrafrk.aktivregler förEG:s
betydelseekonomisktullförfarandeförädlingstrafrk ärAktiv ett av

färprocedureninnankrävstullmyndighettillstånd fråninnebärvilket att
införsdåauktorisation,fall krävsvissaanvändas. t.ex.I somvaran

villkorvissa ärfordrasauktorisationfå attFörskall attrepareras.
exempelviskaraktär,administrativdels attkanuppfyllda. Dessa avvara

ekonomiskdelsgemenskapen,ietableradskallsökanden avvara
ekonomiskagemenskapensskyddaavseddaärkaraktär. De attsenare

inteinsatsvaranproduktionfordras detprincipintressen. l att av
otillräcklig.produktionen ärellergemenskapeninomförekommer att

olikadelvisflerainnefattasförädlingstrafrk system.aktivI begreppet
behöverinförselavgifter inteinnebärsuspensionssystemets.k. attDet
bearbet-eftertörsförutsättningunder utinförselnvid attbetalas varan

avsikten ärkrävs exporteradetta atttillämpafå attningen. För systernatt
vanligiförtullasinnebärrestitutionssystemets.k. attDet varanvaran.
Det ärvidåterbetalasavgifternainbetalade exporten.deochordning att
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tillverkatsfärdigvarorförrestitutionfåmöjligt gemen-aväven somatt
s.k.ändamålet,förimponeratsskapsvaror motsvarar somvarorsom

exportationpriors.k.tillämpasoompensating.equivalentblandning
tullfritt. limporterasinnan insatsvaranfärdigvaranexporterassystem
skallDet äventillämpas.vilketskalltillståndet system avsessomanges

tidsfristinom vilkenochbearbetningvilkenbl.a. typ avsessomavanges
skallbearbetningen äga rum.

tillanmälasskall denförädlingstrafikaktivförinförsNär varaen
exempelvismedges,kanförfaranden attförenkladeVissatullmyndighet.

införseltilltället.vidlämnasbehöveri anmälanuppgifterallainte
undertillanmälasskall exportavslutaFör arrangemanget varanatt

medinförselexempelvistullprocedurer,angivnaandratillkontroll eller
discharge,ofbillEntullageruppläggningtullfrihet, etc.temporär

avlämnas.skallavräkningsdiarium,i Sverigevilken motsvaras av
återbetalningskrav re-skall ävenrestitutionssystemet ettIillämpas

claim inlämnas.payment
förtullningkan ävensuspensionssystemetunderintagnaFör varor

sådantförvillkordetta. Ettmedgertullmyndighetifrågakomma om
anmälainte kanhandeklarerartullskyldigeden varantillstånd attär att

törädlings-aktiviOmtullfrihet.medförprocedurför sådan varaensom
utgå.allmänheti räntaskalltrafik förtullas

speciellavissaÄr kaniinblandade arrangemangetmedlemsstaterflera
triangulärprocedur benämnssärskildfråga.i Enprocedurer komma

med-iimporterasdå insatsvarande fallomfattartrafik och annanen
skallbearbetningenochutfärdadesauktorisationenden därlemsstat än

äga rum.
ad-fungerandevälbyggerförädlingstrafikaktivmed ettSystemet

samarbete ärsådantEttmedlemsstatema.mellansamarbeteministrativt
iinvolverademedlemsstater är ettfall då fleradeinödvändigt t.ex.

desäkerställaförviktigt attdessutomoch attärenskilt arrangemang
tillämpning.enhetligfårihandelspolitiska inslagen systemet en

förädlingstrafikPassiv6.9

artiklarnatullkodexenåterfinns iförädlingstrafikpassivs.k.Regler om
Passiv787.748artiklarnatillämpningskodexenioch160145 -- tillfälligtinnebärtullförfarande attförådlingstrañk utgör varorett som
fördyliktellerreparation attbearbetning,förtredje landtillutförs
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därefter återinföras med total eller partiell tullbefrielse. Liksom i fallet
med aktiv förådlingstrafik förutsättningär för skall fåatt systemeten
tillämpas väsentliga intressen hos bearbetningsföretagatt inom gemen-
skapen inte skadas.

Tullförfarandet passiv förädling har inte någon direkt motsvarighet i de
nuvarande svenska tullbestämmelsema. Förfarandet kan dock i stort sett

effekter de svenska bestämmelserna tullfrihetanses ge samma som om
och tullnedsättning vid införsel tillverkats helt eller delvisav varor som

svenskt material eller med användning svenskt konstruktionsarbeteav av
eller liknande svensk prestation. Dessa regler återfinns i 22 23 §§ TFF.-

Passiv törädlingstrañk utgör tidigare tullprocedurnämntssom en av
ekonomisk betydelse vilket innebär tillstånd krävs innan procedurenatt
får användas. För få tillstånd erfordras vissa villkor uppfyllda.att äratt
Bland dessa villkor märks det skall möjligt konstateraatt att attvara
förädlingsvaroma tillverkats med användning de utförda export-av
varorna.

Auktorisation endast till sökande etablerad iär gemenskapenges som
och i övrigt gäller liknande ekonomiska villkor mr aktiv förädlings-som
trañk. lullmyndighetema skall fastställa den tidsfrist inom vilken
förådlingsvaroma skall återinföras. I tillståndet skall vidare anges
materialåtgången eller för bestämmasättet denna. Vid återinförselnatt
skall tullen sättas ned med belopp den tull skulleett motsvararsom som
ha tagits för dessa hade importeratsut tillexportvaroma om gemen-
skapen från det land där bearbetningen eller den sista bearbetningen ägt
mm.

Om utförs i syfte kan hel tullfrihetexportvaran medgesatt repareras
vid återinförseln reparationen skett kostnad.utanom

Reglerna passiv förädling innehåller också möjligheten tillämpaom att
utbytessystem tillåter ersättningsproduktett förädlings-ersätterattsom en

produkten. Det också möjligtär importera ersättningsprodukten föreatt
den för bearbetning. En förutsättningexporten exporterasav vara som

för utbytessystemet ersättningsproduktenär likvärdig i frågaäratt om
kvalitet, tekniskt utförande och ålder.

l likhet med vad förgäller aktiv förädlingstrafik medförsom systemet
med passiv förädlingstrañk ingående administrativt samarbete mellanett
medlemsländerna. Statistiska uppgifter rörande utnyttjandet tull-av
proceduren passiv förädling skall bl.a. utbytas mellan medlemsstaterna

Ävenoch kommissionen. information faktorer föranlett attom som
auktorisation ekonomiskavägrats skäl skall utbytas.av
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6.10 Bearbetning under tullkontroll

Regler tullförlärandet bearbetning under tullkontroll återfinns iom
tullkodexen artiklarna 130 tillämpningskodexen136 och i artiklarna-
650 669. Institutet bearbetning under tullkontroll saknar motsvarighet-
i nuvarande svenska tullbeståmmelser. Genom detta förfarande kan icke-
gemenskapsvaror föras in tullfritt till bearbetningEG för eller till-
verkning under tullmyndighetemas överinseende. Deav nya varor
bearbetade produkterna kan därefter förtullas med den tullsats ärsom
tillämplig för dem. Om importeradede de infördes inärvarorna

förproceduren bearbetning under tullkontroll berättigade tillvar
förmånsbehandling enligt frihandelsavtal medgivandeneller ensidiga
blir de bearbetade produkterna berättigade till förmånsbehandling deom
omfattas bestämmelserna förmånsbehandling. Gäller kvoteringav om
eller tak för importvaroma gäller villkor för de bearbetadesamma

så fall sker förI avråkningen de kvoter eller tak gällermotvarorna. som
importvarorna då deklaration ñr friutlämning till cirkulation godtas av
tullmyndigheten.

förteckningEn fall då förfarandet får tillämpas finns iöver typer av
tillämpningskodexen. Liksom för övriga tullförfaranden ekonomiskav
betydelse krävs tullmyndighets tillstånd använda förfarandet. Blandatt
villkoren importvaroma identifieras i bearbetademärks skall kunna deatt
produkterna. Vidare föreskrivs proceduren inte får användas denatt om

iresulterar kringgående ursprungsregler eller regler kvan-ett av om
titativa restriktioner gäller för importvarorna. Vidare finns ettsom
ekonomiskt villkor innebär förfarandet bidra till skapaskallatt attsom
eller bibehålla bearbetningsverksamhet inom EG och detta attutanen

till väsentligt för tillverkarna liknande produkter inom EG.vara men av
fallBearbetningen kan ske inom olika medlemsstater. sådanaI ges

tillstånd tullmyndighet i den medlemsstat där den första bearbetningenav
sker. förenklat tillståndsgivande skall skeEtt tillämpas då bearbetningen

tulldeklarationen tillinom enda medlemsstat. innebärDet atten senare
ansökanproceduren bearbetning under tullkontroll även omses som en

tillstånd.
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Särskild tull6.11

nuvarande 3 § TFLihuruvida bestämmelsernaVi har övervägt om
Sverigei läge däri någon formfinnas kvartull kan och börsärskild ett

detregeringen omBestämmelserna rättmedlem i EU. attär ger
skallsärskild tullföreskrivaförhållandensärskildaföreligger uttasatt

efterhandföreskrifter skall iRegeringensför förtullas.somvaror
i dentidsfristerprövning inom vissaförunderställas riksdagen angessom

paragrafen.aktuella
i svenskafunnits deni TFL harmotsvarande det 3 §bemyndigandeEtt

dockBemyndigandet har1930-talet.börjantullagstifmingen sedan av
infördesminimitulldet 1958 dåskeddemycket Senastanvänts sparsamt.

porslinsvaror.ochdamstrumportextilvaror Lex.för gummidäck, vissa
i tulltaxan.arbetats inminimitullar harDessa senare

handelspolitiskatillkommitvad vi funnithar enligtBemyndigandet av
möjlighetregeringenvaritsålunda haskäl. Syftet torde attatt ge -

vidtasnabbt kunnasamladriksdagen intei situationer ärsärskilt när -
nämndapåkallat. Degjort dettahandelspolitiska lägetdetåtgärder när

regelbemyndigandetfall visaroch tidigareexemplen från 1958 att som
importlågprisimport elleringripaför ansettsanvänts motatt somannan

svenska marknaden.störande på
han-bemyndigandetaktuellaanvända detförNågot utrymme att av

medlemSverige blirfinnaslängreskäl torde knappastdelspolitiska om
gemenskapen.övergår tillhärnationella kompetenseni eftersom denEU

agerandenationelltvisserligenförutsesartikel 224RomfördragetsI att ett
allvarligkrig elleri händelse blandkan förekommaolika sätt annatav

Bemyndigandetkrigsfara.spänning innebärinternationell synessom
dethellerför sådana fall. Inteinteemellertid nämts avsett synessom

slagförsörjningsberedskapssituationer. fallFör nämntföravsett av-nu
Vi harutformning hittills.bemyndigande äntorde erfordras ett annanav

övervägaför vårt uppdragfalla inom närmaredetinte attansett ramen
bemyndigande,eventuelltutformningenoch anpassatbehovet nyttettav

fåvår meningtorde enligtfrågamedlemskap. Dennasituationen medtill
aktuelltbestämmelseNågonlämpligt sammanhang.iövervägas annat av

författningsförslagen.tagits med idärför inteslag har
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Tullfrihet7

Inledning7.1

införselvidtullfrånfrihetbestämmelsernasvenskanuvarande omDe
tullfrihets-ochtullfrihet1987:1069i lagenåterfinns m.m.om

skallmedgestullfrihetfall därdemånga1987:1289. Iförordningen av
införselvid ävenavgiftellerskattfrånfrihet1987:1066lagenenligt om

finnstullfrihetsforfattningamaavgifter. Iochskattfrånfrihetmedges
gällande rättEnligtinförsel.vid temporärtullfrånfrihetreglerockså om

gäller.tullfrihettemporärså längeskatthellerskall inte uttas
grundi EGgällaskallexporttirllarochfrån import-frihetdåfallDe

184artikelmedenlighetirådetbestämsomständighetersärskilda avav
tullkodexen.i

iEG-rättenireglerastill EUinförselvidavgiftsfrihetochSkatte-
förordnings-ireglerastullfrånfrån frihetskillnadtilldirektivform som

direktivrådetsimervärdesskattfrånfrihetreglerasSåledesform.
rådetsigåvormindreinförselvidskattfrånfrihet8318lEEG, av

iresandesavseendeskattfrånfrihet varor1035EEG78direktiv samt
1292EEGdirektivrådetsinnehållerVidare69169EEG.direktivrådets

fall förvissaipunktskatterfrånfrihetangåendebestämmelserbl.a.
EG:siVillkorenbränslen.ochdryckeralkoholhaltigatobaksvaror,

identiska.fallflestai deskattefrihet ärrespektivetull-förrättsakter
gällervadellermaterielltföreliggadock settskillnader kanVissa smärre

reglerna.utformningensystematiskaden av
gällerexporttullarochimport-frånfrihet somreglerDe närmare om

vidblirbestämmelser91883. DessaEEGförordningifinnsEGi nr
FörordningenSverige.igällande rättdirektmedlemskapsvensktett

bestämmelser.utfyllandeochsärreglernationellavissadockmedger

irnporttullarfrånFrihet7.2

förimporttullarfrånfrihetbestämmelserinnehållerRådsförordningen om
följande varor:

flyttsaker;-
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importeras på grund giftermål;varor som av-
personlig egendom ärvs;som-
hemutrustning behövs för sekundärt boende;som-
utrustning för studentrum och studerandes personliga effekter;-
försändelser med låga värden utom sådana innehåller alkohol,som-

parfymer och luktvatten, tobak eller tobaksprodukter;
småförsändelser inte kommersiellärsom natur;av-
kapitalvaror och utrustning importeras i samband medannan som att-

verksamhet överförs från tredje land till gemenskapen;
produkter jordbrukare i gemenskapen erhållit från egendomar isom-

tredje land;
utsäde, gödningsämnen och produkter för behandling jord ochav-

gröda då de importeras jordbruksproducenter i tredje land förav att
användas egendomar till dessagränsar länder;som

ingår i resandes personliga bagage viss värde-varor som-
begränsning:

undervisningmateriel, vetenskaplig och kulturell materiel, veten--
skapliga instrument och apparater;

djur för laboratorier, biologiska och kemiska substanser avsedda för-
forskning;

terapeutiska substanser mänskligt blod-av samtursprung-
gruppsbeståmmande och våvnadstypbestämmande reagenser;

instrument och för medicinsk forskning, för fastställandeapparater-
medicinska diagnoser eller för medicinsk behandling;av
substanser för kvalitetskontroll medicinska produkter;av-
farmaceutiska produkter avsedda för internationella sportevenemang;-

för välgörenhetsorganisationer eller frlantropiskavaror or--
ganisationer, avsedda för blinda och andra handikappadevaror personer;

hedersutmärkelser;-
gåvor i samband med internationella förbindelser;-

skall användas monarker eller statsöverhuvuden;varor som av-
importeras för utveckla handeln;attvaror som-
importeras för undersöknings- analys- eller kontroll-varor som-

ändamål;
försändelser skickas till organisationer skyddar copyrightssom som-

eller industriella och kommersiella patenträttigheter;
litteratur för turistinformation diverse dokument och enligtsamt varor-

förteckning i förordningen;
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frånhjälpmaterial för skydda underoch transportatt stuva varor-
tredje land;

foder och fodermedel för under derasdjurströ, transport;-
bensin oljor specialcontainrar;och i motorfordon och-

minnes-materiel för konstruktion, underhåll eller utsmyckning av-
eller begravningsplatser för krigsoffer;

utsmyckning begrav-kistor med lik och med aska lik, förurnor av-
ning och for medförda bosatta i tredje land.gravar av personer

Frihet från exporttullar medges för följande försändelser medvaror:
låga flyttas frånvärden; husdjur då jordbmksverksamhetexporterassom
gemenskapen till tredje land; erhållits jordbrukspro-attvaror som genom

tredje land; spannmålducenter brukat egendom i gemenskapen nära som
påjordbruksproducenter och avsedd användasär attexponeras av som

egendom i tredje land belägen i närheten gemenskapensärsom av
tullområde; fodermedel för djur underfoder och export.

F lyttsaker

reglerar tullfrihet ñr personliga ägodelar tillhörigaKapitel avsnitt 1
tillfysisk flyttar sin bosättningsort från tredje landetten person som

denEG:s bestämmelser innebär huvudregelgemenskapen. att somsom
sammanhängande periodvarit bosatt utanför gemenskapen under omen

bosättning till medlemsland harminst månader och flyttar sintolv ettsom
innehaftsföra in personliga ägodelar ochtullfritt använtsrätt att som

skallmånader den tidigare bosättningsorten ochunder minst somsex
Flytt-ändamål den bosättningsplatsen.användas för samma nya

drycker, tobaksvaror,godstullfrihet medges dock för alkoholhaltiga
kommersiell avseddaför användning ochtransportmedel attvanor

flyttgodstull-yrkesverksamhet. Medlemsstaterna kananvändas i göra
iantingen i ursprungslandet ellerfriheten villkorad att varorna,av

ochellermed de tullar skatteravsändningslandeuhar blivit belagda som
sådan skärpningdock inte någonde normalt underkastade. Vi föreslårär

villkoren för tullfriheten.av
fråntolv månaderperiodFlyttgods får föras in i landet under omen

sammanhangInförsel kan ske iettbosättningstidpunkten i medlemslandet.
flera tillfällen.eller vid separata

får medges frånUndantagfinns undantag.Från huvudregeln antalett
utanförtolv månaderminstinflyttade varit bosattkravet denatt
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gemenskapen det klart framgår avsikt varit bosättaattom attpersonens
sig utanför gemenskapen under den erforderliga tiden. Om särskilda skäl
föreligger får flyttgodsttrllfrihet medges innehavstidenäven föreom
flyttningen kortareär månader.än Flyttgodstullfrihet får medgessex
också för förs in tolv månderän efter bosättningen ivara som senare
landet särskilda skäl föreligger. För de två sistnämnda fallen föreslårom
utredningen i nationell författning fastslås skallatt göravem som
bedömningen särskilda fall föreligger.om

Flyttgodstullfrihet kan medges den kommeräven till landet i avsiktsom
bosätta sig här inte gjort det.ännu Huvudregelnatt därvidärmen som
vederbörande skall ha för avsikt bosätta sig i landet inomatt att sex

månader. Om han kommit till landet följd yrkesmässigtettsom en av
åtagande får avsikten bosätta sig här tidpunktatt änavse en senare sex
månader. Tidsperioden bestäms behörig myndighet för svensk delav som
bör Generaltullstyrelsen.vara

För flyttgods gäller inte fritt får förfoga under deöveratt man varorna
första tolv månaderna efter införseln. Under denna tid får intevarorna
avyttras.

Varor införda i anledning giftermålav

Kapitel avsnitt 2 reglerar tullfrihet för vissa införda i anledningvaror
giftermål ingåtts i samband med flyttning från tredje landettav ettsom

till gemenskapen.
EG:s bestämmelser innebär den flyttar sin bosättning frånatt ettsom

tredje land till medlemsland i samband med giftermål, vadett utöver som
följer reglerna flyttgods, tullfritt får föra in bröllopsutstyrsel ochav om
husgeråd får bröllopspresenter inom viss vårdegräns.samt motta
Värdegränsen kan enligt EG:s regler medlemsländerna bestämmas tillav

belopp motsvarande mellan 200 och 1000 Vi harett valt föreslåattecu.
beloppsgräns 2 000 kronor.en om

tullfrihetFör för giftermålsgods krävs inte någon minsta innehavs- och
användningstid på den tidigare bosättningsorten i till vadmotsats som
gäller enligt EG:s bestämmelser tullfrihet för flyttgods. finnsDäremotom

krav bosättningstid utanför gemenskapen före inflyttningen.samma
Frihet från tull för giftermålsgods inte för alkoholhaltiga drycker,ges

tobak eller tobaksvaror. Vidare medges frihet från tull endast för varor
förs in i landet under tiden mellan två månader före bröllopet ochsom
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får frihet frånsärskilda skäl föreliggerfyra månader efter bröllopet. Om
period.utanför dennatull medges för införsel skeräven som

gäller flyttgodsgiftermålsgods likhet med vadFör finns i som
under tolvförfoga godsetbegränsningar avseende möjligheterna överatt

månader efter införseln.

förvärvade ellerVaror testamentegenom arv

ägodelarför införsel personligaKapitel avsnitt 3 reglerar tullfrihet av
förvärvat ellerfysisk bosatt inom gemenskapen genom arvpersonsom en

testamente.
i medlemsland bosattbestämmelser fall därEGzs ett personavser en

tullfrihet för arvegodsvilka hanñr in från tredje land ärvt.ettvaror
kommersiella fordon och yrkesverktyg.alkohol, tobak,medges inte m:

boskap eller jord-tullfrihet för mängderheller medgesInte större av
familjebehov.normaltbruksprodukter än motsvarar ettsom

tvågemenskapen inom årbli tullfritt föras in tillskall förArvegods att
tillfått dispositionsråttenfrån vilkenfrån den tidpunkt arvtagaren varan.

möblering andm bostadHusgeråd för av en

förhusgerådreglerar tullfrihet för införselKapitel avsnitt 4 av
iandra bostad.möblering av en

hushållsutrustningtullfrihet medges förbestämmelser innebärEG:s att
ochsin bosättning utanför EGhar normalainförs somen personsom av

inrätta andra bostad inomutrustningen förbehöver att gemen-ensom
skapen.

säkerhettullfrihet får kombineras med kravmedgivandeEtt attav
påsådan tullskuld kan uppkommabetalningställs för säkraatt somav en

två-utgångenöverlåts föreextrabostaden ellergrund hyrsatt ut av enav
utgångeneller hyrs föreårsperiod eller utrustningen lånas ututatt av

till årkan utsträckas 10tvåårsperiodentvåårsperiod.nämnda Den senare
hushållsutrustning.för värdefull
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effekterpersonligastuderandesstudentrum ochUtrustning för

förutrustninginförseltullfrihet föravsnitt reglerarKapitel 5 av
får lämnasMedgivandepersonliga effekter.studerandesstudentrum och

läsår.gånghögst peren

värdenmed lågaFörsândelser

fråndirektsändsförtullfrihetavsnitt 6 reglerarKapitel varor som
värdeoch hargemenskapenitilltredje land ettmottagare somen

alkoholhaltigagäller förIhllfrihetentill 22 ECU.uppgående högst
tobaksprodukter.tobak elleroch luktvattenprodukter, parfym samt

privatperson tillfránFörsändelser annanenen

intesmåförsåndelserför itillfrihetreglerarKapitel avsnitt 7 somvaror
från privat-försändelserlhllfriheten gällerkommersiellär natur. enav

Försändelsengemenskapen.bosatt itilltredje landi en personperon
avsedda förskallochtillfällig karaktärskall varavarornavara av

erhållits gåva.bruk och hapersonligafamiljseller hans sommottagarens
ochparfymeralkoholhaltiga dryckertobaksprodukter,fråga samtI om

försändelse. Detkvantitetertillåtnahögstagäller vissaluktvatten per
ingående inklusive värdetfår,försändelsende itotala värdet varornaav

45uppgå till högstprodukterna,nämndade ecu.av

samband mediimponerasutrustning attochKapitalvaror somannan
EGtredje land tillfrånöverförsverksamhet

ochkapitalvarorsådanatullfrihet förregleraravsnitt 8Kapitel annan
verksamhetkommersiellgemenskapeninförs till närutrustning ensom

skalltullfrihetförförutsättningland.tredje Enfrånöverförs attett
harutrustningendefinitivt ochöverföringen sker attbeviljas är att

minst tolvperiodändamål underförtredje landianvänts avensamma
transportmedel, konsum-normalamedges förfårlhllfrihetmånader.

boskap. Varori lagerhalvfabrikatråvarulager,bränsle, samttionsvaror,
hyrassäkerhet,lånasfår utmedgivitstullfrihetvilka ut,för somges
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förtullades.då dedagfrån denmånadertolvtidigare änöverlåtaseller
betalas.tullochinformerasmyndighetbehörigskallså skerOm

landtredjeiegendomarfrånerhållitEGijordbrukareProdukter som

bl.a.produktersådanaförtullfrihetreglerar som9avsnittKapitel
land. Be-tredjeiegendomsinfrånerhållitgemenskapenijordbrukare

biodlingar,jordbruk,frånhärrörprodukterståmmelsema somavser
kanIullfrihetland.tredjeiskogsbrukträdgårdsanläggningar, m.m.

underochsjälvjordbrukareninförsproduktersådanafalldetbeviljas i av
tillförlagdverksamhethuvudsakligasinhardennaförutsättning att

produkterförtullfrihetangåendegällerreglerMotsvarandegemenskapen.
landtredjeivattenvägarellersjöarsådanapåfiskeellerjaktviderhållna

hem-medförsochgemenskapen personertill avsomgränsarsom
gemenskapen.mahörande i

ochjordbehandlingförprodukteroch avgödningsämnenSpannmål,
användasland förtredjei attjordbruksproducenterinförsdå degröda av

ländertill dessagränsari EGegendomarpå som

ochgödningsåmnenspannmål,förtullfrihetreglerar10avsnittKapitel
införsproduktersådanadågrödaochjordbehandlingförprodukter av

iegendomarpåanvändasförlandtredjei attjordbruksproducenterav
Ihllfriheten ärländer.tredjetill dessavilka gränsargemenskapen

denskötselnforerfordraskvantiteter avsådanatillbegränsad som
jordbruksproducenteninförasskallochegendomen avaktuella varorna

förvillkorkan sättaMedlemsstaträkning. somhansförellersjälv
motsvarandemedgerlandettredjeangränsandedettullfriheten att

denförföreskrivs,villkorsådantnågotinteföreslårVibehandling. att
tredjelandgränshaskulle motEUinträde iefterSverigehändelse ett

land.

bagagepersonligaresandesiingårVaror som

resandesiingårförtullfrihetreglerar som11 varoravsnittKapitel
ochtull-införselresandesgällervadBestämmelser avpersonliga bagage.
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skattefria har intagits förslagi vårt till frihet från skatt vidlagvaror om
import, m.m.

Undervisningsmateriel, vetenskaplig och kulturell materiel, vetenskap-
liga instrument och apparater

Kapitel avsnitt 12 reglerar tullfrihet för vetenskapligundervisnings-,
och kulturell materiel förtecknats i särskild bilaga till rådstörord-som
ningen. förFörutsättningen tullfrihet skall beviljas är äratt att varorna

föravsedda vissa särskilt angivna inrättningar eller organisationer som
godkänts behörig myndighet i medlemsstaten.av

För vissa vissa fotografiska artiklar, vissa tryckalster, vissat.ex.varor,
ljudmedia multimedia-satseroch medges tullfrihet vid införsel till alla
kategorier organisationer inklusive radio- och televisionsorganisationer
vilka godkänts behörig myndighet i medlemslandet. frågaIav om
konstverk inte avsedda för försäljning medges tullfrihet vidärsom
införsel till gallerier, och andra organisationer godkäntsmuseum som av
behörig myndighet.

kommissionens tillämpningsföreskrifterEnligt kommissionens
förordning företag ellerEEG 229083 skall organisation erhållitnr som
godkännande uppfylla vissa krav gäller bokföring skyldighetervad och

underlätta den kontroll behörig myndighet nödvändig föratt attanser
förblirsäkra villkoren för tullfriheten och uppfyllda. Enligtäratt

utredningen bör Generaltullstyrelsen bemyndigas godkänna deatt
inrättningar eller organisationer skall ifrågakomma för tullfrihet.som

Ihllfrihet också för vetenskapliga instrumentmedges och apparater som
importeras uteslutande for icke-kommersiellt ändamål vissa mottagare.av

offentliga inrättningar privata företagDessa kan eller huvudsak-vara som
ligen sig åt undervisning eller vetenskaplig forskning ochägnar som
godkänts behörig myndighet i medlemsstaten.av

Thllfrihet medges för till under-reservdelar och verktygäven
visningsmaterial, vetenskapliga instrument och apparater etc.
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avsedda försubstanserbiologiska och kemiskalaboratorier,Djur för
forskning

laboratorieanvändingförtullfrihet för djurKapitel avsnitt 13 reglerar
itörtecknatssubstanserbiologiska eller kemiskatullfrihet församt som

och228883förordning EEGlista kommissionenssärskild somnren
antingenskallicke-kommersiellt ändamål. Mottagarnaförimporteras vara

behörig myndighet.godkändainrättningar ellersärskilt angivna avvara

blod-mänskligtTerapeutiska substanser samtursprungav
plasmabeståmmandegruppsbestâmmande och reagenser

mänskligaför terapeutiskatullfrihetavsnitt 14 reglerarKapitel
vävnadstyp-blodgruppsbestämning ochförochsubstanser reagenser

godkäntslaboratorierinstitutioner ellerinförs förbestämning somsom
tullfrihet gällerförförutsättningmyndighet. Sombehörig attav

medicinskt ellericke-kommersielltföravseddaprodukterna veten-är
märktaexportlandetsärskilt intyg från äråtföljsskapligt bruk, samtav

identifiering.för

fastställandeoch förmedicinsk forskningförochInstrument apparater av
medicinska diagnoser

ochtullfrihet för instrumentregleraravsnitt 14aKapitel apparater
forskning, förmedicinskinförs fördonationgåva ellervilkam.m. som

behandling.medicinskfördiagnos ellermedicinskfastställande av
behöriggodkäntsskall haforskningsinstitutionerMottagande av

detberoendevidareIhllfrihetenmedlemsstaten. ärmyndighet i attav
ochsidafrån givarenskommersiella avsikterdöljs några attinte

ochmellan givareföreliggerpartsförhållande mottagare.

produktermedicinskakvalitetskontrollförsubstanser av

kvalitets-förför substansertullfrihet14b regleraravsnittKapitel
produkter. Mottagarnamedicinskatillverkningmedi sambandkontroll av

medlemsstaten.myndighet ibehöriggodkändaskall avvara
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internationellaförFarmaceutiska produkter avsedda sportevenmang

ärför farmaceutiska produkterKapitel avsnitt reglerar tullfrihet15
djur samband med internationellamänniskor eller i sportevenemang.

kvantiteter kanlhllfriheten begränsad till deär motsvaraansessom
vistelsen.behoven under

organisationenfilantmpiskavälgörenhetsorganisationer ellerförVaror
handikappadeavsedda för blinda eller andra personervaror

tullfrihet ñr basñrnödenheterKapitel avsnitt 16 reglerar Lex. mat,
statliga organisationer eller andrakläder importerasmedicin eller avsom

Iullfrihettill behövande.välgörenhetsorganisationer mr gratis utdelning
organisationer ianvändasockså medges för avseddakan att avvaror

tullfrihetenfråninsamlingar till behövande. Undantaget ärsamband med
kaffetobaksvaror, ochtobak ochalkoholhaltiga produkter, samtte

mottagandeambulanser. Demotorfordon med undantag or-av
i med-behörig myndighetgodkändaganisationerna skall avvara

lemsstaten.
vetenskaplig eller kulturellundervisning,avsedda förVad gäller varor

gällerhandikappadeeller andrautveckling synskadade personerav
handikappade själv ellerdentullfrihet antingen införes avavvarorna

behörig myndighet.organisation godkäntsinstitution eller avsom
i avsikten biståinförsgäller vidare förTullfrihet attvaror som

godkändaorganisationerna skallmottagandekatastrofoffer. De vara av
för material ochIhllfrihet medgesmyndighet i medlemsstaten.behörig

katastrofområden.återuppbyggnadförutrustning skall användas avsom
fattas i det enskildaför katastrofoffertullfrihet förMedgivande vanorav

aktuella medlemsstaten.från denkommissionen efter begäranfallet av

Hedersutmärkelser

dekora-för hedersutmärkelser,tullfrihetKapitel avsnitt 17 reglerar
tullfrihetvillkor förartiklar. Ett ärmedaljer och liknandetioner, att

utmärkelsema avseddakommersiell karaktär och ärinförseln är attav
i gemenskapen.har hemvistför personer som
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förbindelseri samband med internationellaGåvor

frånreglerar tullfrihet för gåvorKapitel avsnitt 18 sänts ensom
utför någonbesöksgruppinrättning, myndighet ellerofficiell som

officiell inrätt-tillintresse i tredje landverksamhet i det allmännas en
utför någon verksamhet i detstatlig myndighet ellerning, grupp som

tullfrittfår införasintresse i EG. Gåvomaallmännas mottagarenom
Iullfrihet medges förmedlemslandet.behörig myndighet igodkänts av

gällervillkor för tullfrihettobaksprodukter. Somalkohol, tobak eller
icke-kommersielltoch införs förtillfälligockså gåvan är naturatt av

bruk.

eller statsöverhumdenanvändas monarkerskallVaror avsom

ochför vissa till monarkertullfrihetavsnitt 19 reglerarKapitel varor
villkorinom ochIhllfrihet skall medgesstatsöverhuvuden. gränser
gåvorBestämmelserna innefattar såvälfastställer.behörig myndighetsom

monarker ochanvändas eller konsumerasavsedda att avsom varor
Tullfrihet kanvistelse i gemenskapen.i samband medstatsöverhuvuden

officielltförmotsvarande avseddaockså medges för personer somvaror
statsöverhuvuden.monarker ellerrepresenterar

främja handelnimporteras förVaror attsom

importeras förtullfrihet föravsnitt 20 reglerarKapitel attvaror som
försumbartförtullfrihet medges härvidfrämja handeln. varuprov av

artiklar skallmyndighet kan kräva vissavarvid behörig görasvärde, att
Vidareliknade åtgärd.perforering, ellerobrukbara genom

såsomreklammaterial och trycksakerförmedges tullfrihet Lex.
för tullfrihetenförutsättning ärbroschyrer. Enkataloger, prislistor eller

försäljning ellerföravseddabeskrivertrycksakema äratt somvaror
etablerad iårtjänster erbjudsuthyrning eller somen personavsom

land.tredje
användas eller konsumerasskallockså förTullfrihet medges somvaror

Blandeller liknandeutställninginternationelli samband med evenemang.
märksvissa villkorpåkan medgesför vilka tullfrihetde varu-vanor

elleroch konsumerasdemonstrationföravsedda somprover, varor
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ringa värdesamband med utställningen,iförstörs Lex.varor av
olika slag.trycksakerväggdekorationermålarfärg, samtetc. av

kontrollândamálelleranalys-för undersäkningsgimporterasVaror som

förinförstullfrihet förreglerarKapitel avsnitt 21 un-somvaror
provtagning.dersökning, analys eller

nödvändiga förkvantiteterför sådana ärTullfrihet medges endast som
nödvändigaVadgenomföras.undersökningen skall kunna äratt som

behörig myndighet.kvantiteter fastställs av

copyrights ellerskyddarorganisationerskickas tillFörsändeLser somsom
patentrâttigheterindustriella och kommersiella

tillskickasförsändelsertullfrihet förreglerarKapitel avsnitt 22 som
och kommersiellaindustriellacopyrights ellerskyddarorganisationer som

patenträttigheter.

turistinformationförLitteratur

turistinformation.för litteratur förreglerar tullfrihetKapitel avsnitt 23
broschyrer, böcker,turistinformationomfattar såvällhllfriheten t.ex.ren

turist-utgivnapublikationeroch kartor,tidskrifter, fotografier avsom
Ävenoch årsböcker.hotellförteckningarexempelvisi formbyråer av

får införasturistrepresentanterturistbyråer ochreferensmaterial föravsett
avseddgäller litteraturenför tullfriheten ärtullfritt. villkorSom attatt

kostnadsfritt.distribueras

dokument ochDiverse varor

dokument ochför diversetullfrihetKapitel avsnitt 24 reglerar varor
medgesskallBland deförordningen.uppräknade iär varor somsom

myndighetkostnadsfritt till offentligsändsdokumenttullfrihet märks som
ochregeringarutländskapublikationer avsäntsi medlemsstaten, avsom

irättegångarförbevismaterialkostnadsfritt,internationella organ
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medlemsstaten, dokument för internationella konferenser och kongresser
ritningar och andra dokument sänds i samband med offert-samt som

givning i EG.

Iiiälpmaterial för och skydda under från tredjeatt stuva transportvaror
land

Kapitel avsnitt reglerar tullfrihet ñr25 avseddaår attvaror som
användas hjälpmaterial för och skydda underatt stuvasom varor

från tredje land.transport

Strö, foder och fodermedel för djur under deras transport

Kapitel avsnitt 26 reglerar tullfrihet för foder och fodermedel förströ,
djur under deras från tredje land till EG.transport

Bränsle och smörjmedel i motorfordon special-för landtrunsport och
containrar

Kapitel avsnitt 27 reglerar tullfrihet för bränsle och smörjmedel i
motorfordon iför landtransporter, specialcontainrar för drift kylsystemav
och andra på fordonen i särskilda bärbara reservtankar vilkasystem samt

innehållafår maximalt liter fordon.10 per
Medlemstatema tullfritt ikan begränsa kvantiteten bränsle stan-

dardtankar fordon och literpå kommersiella specialcontainrar till 200 per
mängden tullfritt,fordon. Utredningen föreslår bränsle får införasatt som

såvitt gäller fordon avsedda för fler nioäntransport av personer
inklusive föraren, vid 600 liter och såvitt gäller andra fordon vidsätts
400 liter.

minnes-Material för konstruktion, underhåll eller utsmyckning ellerav
begravningsplatser för krigsofer

för material alla slag förKapitel avsnitt 28 reglerar tullfrihet av
utsmyckning minnes- eller be-konstruktion underhåll eller av,
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gällertullfrihetförvillkor attkrigsoffer. Somförgravningsplatser
myndighet ibehöriggodkändaorganisationertillinförseln sker av

medlemsstaten.

begravningförutsmyckninglik,med askalik ochmedKistor avurnor
och för gravar

medochlikmedför kistortullfrihetregleraravsnitt 29Kapitel urnor
vidutsmyckningförprydnadsföremålochblomsterkransarlik,aska av

gällertullfrihetenförvillkor attSomoch för varanbegravning gravar.
i kommer-införaskankvantitet inteellertill sinmed hänsyn ansesnatur

syfte.siellt

exporttullarfrånFrihet7.3

frånfrihetbestämmelseri kapitel 2innehållerRådsförordningen om
fall.följandeexporttullar i

värdenlågamedFörsândelser

förexporttull gällerfrånfrihetinnebärbestämmelser somEG:s varoratt
värdeharland ochtredjetill ettavsändare i EGfråndirektsänds somen

alkohol-exporttull gällerfrånFriheten10 ECU.till högstuppgående
tobaks-tobak ellerluktvattenochparfymprodukter, samthaltiga

produkter.

frånöverförsattjordbruksverkramhetmedsambandutförs iBoskap som
tredje landtillEG

från EG närutförsboskapförgällerexportmllarfrån enFrihet som
endastfårmllfrihetenland.tredjetillöverförsjordbruksverksamhet avse

storlekentillproportionstå ikanmängdsådan aviboskap ansessom
jordbruksverksamheten.aktuelladen



189Tullfrihet1994:89SOU

i EGegendomarfrånerhållitlandtredjejordbrukare iProdukter som

landtredjeijordbrukareproduktersådanaförutgårExporttullar som
frånfrihetförFörutsättningen atti EG.egendomsinerhållit från

jordbrukarenutförsprodukternabl.a.erhållasskall årexpormrllar att av
tredjetillförlagdverksamhet etthuvudsakligasinharoch dennesjälv att

EG.tillland gränsarsom

påanvändasförjordbruksprøducertter att egen-utförsUtsäde avsom
EGtillland gränsartredjeidomar som

produktersådanaspannmål dåundantagetvidareexporttullar årFrån
iegendomaranvändasföri EGjordbruksproduoenter attutförs av

sådanatillbegränsadIlrllfriheten årEG.tillvilkaland gränsartredje
ochegendomenaktuelladenskötselnm:erfordraskvantiteter avsom

för hansellersjälvjordbruksproducentenutförasskall avvarorna
räkning.

djurfodermedel för exponerasochFoder som

påmedförsfodermedel transport-förmedgesexporttullarfrån somFrihet
tredjetillfrån EGdjurutförselmedsambandutfodring iförmedel av

land.

Övriga bestämmelser7.4

kan91883rådsförordningenligtgällertullfrihet nrdenUtöver som
medgemedlemsstaterna

diploma-april 196118Wienkonventionengrund ompåtullfrihet av- konsulära1963april24Wienkonventionen omförbindelser,tiska
särskilda1969december16denYorkkonventionen omNewförbindelser;

delegationer;
avtalinternationellaföljerförmånersedvanligaenligt avtullfrihet som-

m.m.
immunitetsedvanligochprivilegier somsedvanligaenligttullfrihet- med-allaslutitsavtalinternationellamed avsamband somiföljer
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lemsstater rörande anordnade kulturellt eller vetenskapligt institut iav
enlighet med folkrätten;

tullfrihet enligt sedvanliga privilegier och sedvanlig immunitet- som
följer avtal med tredje land kulturellt, vetenskapligtav eller teknisktom
samarbete;

tullfrihet enligt avtal med tredje land åtgärder tillom gemensamma-
skydd för eller miljö;personer

tullfrihet enligt avtal med nåraliggande tredje land gränshandel.- om
Medlemsstaterna skall informera kommissionen tullbestämmelsernaom

i avtal ovanstående slag. Vidare kan medlemsstaterna, till dessav att
gemenskapsbestämmelser området i fråga utfärdats, medge särskild
tullfrihet ñr arbetare efter haLex. arbetat minst månaderattsom sex
utomlands återvänder till sitt hemland.
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Skatter8

ochmervärdesskattesystem ävenskall ha uti EU tamedlemsstatEn ett
med EG:si enlighetmineraloljorochalkohol, tobakpåpunktskatter

rättsaktertill dessasvenskAnpassningen rättområdet.pårättsakter av
andrai ställethanterasarbete ochutanför vårthuvudsakifaller av

skallskatterindirektaBestämmelser ututredningar. tas enavsomom
uppdrag.vårtdock inomliggervid importtullmyndighet

alkoholskatt,mervärdesskatt,skallskattebestämmelserEnligt EG:s
Med importvid import.mineraloljeskattochtobaksskatt uttas avses

rättsakt i frågavilket EG:sområde inomtill detförs indärvid att en vara
identiska medinte heltSkatteområdenaskatteområdet. ärtillämpligär

identiska.heltsinsemellaninte hellerSkatteområdenatullområdet. är
skattelagstiftningsi EG:simporterasfall därallra flestadeI varaen

finnsmening. Dettullagstiftningsi EG:sdenmening importeras även
mervärdesskattelagstift-enligtimporterasfall därdock Lex.somen vara

eftersom denmeningtullagstiftningensimporterad iinteningen anses
Åland tilltörs fråntullområde. Varorutanför EG:svaritaldrig som

situation därexempel påpraktisktnäraliggandebliSverige kan ett en
medlemmarblirFinlandSverige ochbådefall uppkommer,sådana om

Åland skatte-utanförtullområdetinomdärvid hamnari ochEU men
området.

importskattemautgångspunktenutifrånbedrivitsharVårt arbetete att
tullmyndighetemai skallmedlemskap EUsvensktefter uttasäven ett av

skattelagstiftningensdärväl i de falli dag, såskeromfattningi den som
fall deti desammanfaller,importbegrepptullagstiftningensoch som

Vimening.skattelagstiftningensiimport attsigendast rör anserom
tull.förgällerordningi denfallen böri bådadärvidskatten tas ut som

tullag.införs iinnebördenmed denbestämmelserVi föreslår nyenatt
direktivmervärdesskattedirektivet rådetssjätteArtikel 14 i

vidmervärdesskattfrihet frånbestämmelserinnehåller77388EEG om
artikeln hari1 dpunktenförtydligandeTill ettvissa fall.import i av

därsituationerDeutfärdats.83181EEGrådsdirektivsärskilt mer-
i dedirektivet överensstämmererhållas enligtskallvändesskattefrihet

enligterhållasskalltullfrihetsituationer därmed defallallra flesta
91883.EEGförordningen nr
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dock91883 liggerEEGi förordningenbehandlasTvå frågor nrsom
gåvoför-avseendegäller frihet181EEG. Detdirektivet 83utanför rådets

tvåbehandlas dessaskattesynpunktUroch resandessändelser varor.
i rådetsgåvoñrsändelser och1035EEGdirektiv 78frågor i rådets

gällerdirektivbåda dessaresandebestämmelser. I69169EEGdirektiv
frånmervärdesskattfrån äveninte endastfrihetbestämmelserna utan

indirekt skatt.annan
bestämmelser12EEGdirektiv 9223 i rådetsfinns i artikelVidare om

finns be-artikelnvissa fall. Ivid import ipunktskatterfrihet från
tillhandahållanden iavseendefrån punktskatterfrihetstämmelser om

frihetsgrunderlikartade ävenoch någrasammanhangdiplomatiska som
91883EEGförordningenmervärdesskattefrihet enligtochmedför tull-

bestämmelseñnns där83l8lEEG. Dessutomdirektivetrespektive en
avtalenligtfritagenkonsumtionför årpunktskatterfrihet från somom

förutsättningunderorganisation,internationelleller atttredje landmed
och skatte-mn-motsvarande fall.imedgesmervärdesskattefrihet

direktivetavtal. linternationellagrund iofta sinharfrihetsregler
alkoholhaltigaochtobaksvarormånga fallividare83181EEG är

mervärdesskattefriheten.frånundantagnadrycker
nationellafunnit debakgrund vadVi har attsagtsmot ovansomav

EG:sgenomförandetinföras förskallbestämmelsersvenska avsom
mervärdesskatt,så deomfattninggenerelldirektiv kan att avserenges

nationellaeventuellaoch demineraloljeskatttobaksskatt,alkoholskatt,
därvidinföra. V1 harellerbehållaSveriger väljerpunktskattcr attattsom
behövsbestämmelsersammanföra dei laglämpligtfunnit det att somen

och78l035EEG83181EEG,direktivendegenomföraför treatt
ochmervärdesskattedirektiveti sjätteartikel 14liksom69169EEG

IZIEEG.direktivet 92iartikel 23
för frihetgrundernafalli allra flestasammanfaller deSom sagts ovan
kommerfrån tullFrihetenfrån skatt.för frihetgrundernaochfrån tull

EEGförordningenireglerasi EUmedlemskapsvensktvid nrattett
uppfattningVårbestämmelser.svenskakompletterande91883 jämte om

avsnitti 7.redovisatsutformas harbestämmelser börsvenskahur sådana
avseendeövervägandennationellaförfinnsde fall därI utrymme

ibedömningviskattefrihetrespektive görtull-förgnmdema samma
fallen.båda

skattefrihet kanbestämmelsernasvenskadeutformningenVid omav
självständigförfattningenkan iAntingenväljas.två olika vägar enges

också kanellerskattefrihetsgnmdemabeskrivninguttömmandeoch av
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hänvisas till tullfrihetsbestämmelsema identiskai de fall där grunderna är
och endast de fall där skall skillnader. Vidärutöver beskrivas det vara
har för den modellen. den modell enligt vilken denDet ärstannat senare

regleringen frågor uppbyggd.nuvarande svenska motsvarande ärav
frågor skattefrihet föreslagna lagen lagFörutom behandlas i denom

frihet från skatt vid import, frihet från tull avseende resande.m.m.om
Detta från systematiken i övrigt. Grunden för dettautgör äravstegett

frågan tullfrihet för resande idag handläggs vid Finansdepar-att om
till från tullfrihetsgrunder. Dåskillnad alla andratementet en av

förutsättningarna för arbetet har varit inte ingripa i den fördelningatt av
arbetsuppgifter föreligger valt läggamellan departementen, har vi attsom
dessa tullfrihetsbestämmelser skattefrihets-tillsammans med motsvarande
bestämmelser, såsom fallet med motsvarande bestämmelser i dag.är

frihet vidare innehållaLagen från skatt vid import, föreslåsom m.m.
bestämmelser schablonberäkning och skatt i vissa fall avseendetullom av
resande och gåvopaket. Motsvarande bestämmelser finns i dag i form av
schablontull i tulltaxan.

1408737
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Övriga9 frågor

Vissa analysmetoder i samband med varuklassificering

Kommissionens förordningar den 26 januariEEG 22689 1989avnr
för omfattasmetoden bestämma köttinnehållet i produkterattom som av

juniKN-nurnmnen 1602 49 ll m.fl., EEG 158389 den 7 1989nr av
metod ñr bestämma kött- och fettinnehållet i vissa griskötts-attom en

produkter EEG 347089 den 16 november 1989 vilkensamt omnr av
analysmetod skall användas vid tillämpning tillägsanteckning 2som av
till i olika metoder för i samband medkapitel 7 KN behandlar analys
tullklassifrcering antal produkter. förordningar kommerDessaett attav
bli direkt tillämpliga i Sverige för de tullmyndigheter har tillämpaattsom
EG:s s.k. kombinerade nomenklatur. Någon nationell författningsmässig
åtgärd vi erforderlig.anser

Varumärkesintrâng

I rådets förordning 384286 den december 1986 medEEG 1nr av
bestämmelser för förhindra förfalskade märkesvaror övergår till friatt att
omsättning, kan misstänkasbestämmelser utgöraattges om varor som
varumärkesförfalskningar i vissa fall skall kvarhållas tullmyndighetav en
för prövning i sak skall kunna genomföras. Förordningen blir vidatt en

i gällande i Sverige, vissa utfyllandesvenskt medlemskap EU rättett men
har föreslagit sådana bestämmelser ibestämmelser behövs. Vi att ges en

lag tullkontroll varumärkesintrång.om av
EG-förordningen komma EG-förordning medkan ersättasatt av en ny

nuvarande. förordningenvidare tillämpningsområde den Denänett nya
immaterialrättsliga frågor Varumärkes-skulle omfatta andra änävent.ex.

intrång inte täcka ochenbart sikte på import ävensamt ta utan export
kunna komma ske före svenskt med-transitering. Detta skulle att ett

lemskap. Vi vid utformningen de nationella bestämmelsernahar av
till förordning finnsförsökt hänsyn till det förslagta somen ny

vårt förslag till lag kan användas43 final och viCOM94 att nyanser
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grund för utformningen de nationella bestämmelser behövssom av som
EG-förordningäven träder i stället för den nuvarande.om en ny

Varusmuggling

Vid svenskt medlemskap i kommer tullförfarandetEU upphöra vidett att
den s.k. inre dvs.gränsen, medlemsstat. Vid sådangräns mot annan

skall i princip kontroller och andra formalitetergräns inte vidtas i
anledning gränsöverskridandet. Kommittén former förav om nya
narkotikabekämpning JU 1994:01 utreder bl.a. under vilka formerm.m.

kontroll särskilt farliga ändå kan upprätthållas i det gränsnåraen av varor
området. Kommittén har inte avslutat sitt viarbete, enligt vadmen
inhämtat kommer kommittén troligen föreslå särskild lagatt att en som

införsVSL för brott införsel- vidoch utförselrestriktionermotsvarar mot
den inre gränsen.

VSL något ålderstigen och skulle behöva omfattandeär en mer
bearbetning. sådan har föreslagitsEn i Varusmugglingsutedningens
betänkande smuggling och tullbedrägeri SOU 1991:84, har tillmen
följd den osäkerhet funnits medlemskap iavseende svensktettav som

Äveninte lettEU till några åtgärder. de förslag Kommitténsom om nya
former för narkotikabekämpning kommer kanlämnaattm.m. ge
anledning VSL.överatt se

Vi dock vi i tilldetta sammanhang får inskränkaatt attanser oss
föreslå endast de ändringar Vårtmedlemskap absolut kräver.ettsom
förslag innebär VSL tillämplig icke-gemerskapsvarorendast pågörsatt

förs in till landet indirekt viaantingen direkt från tredje land ellerettsom
medlemsstat i trmsitering.och så fall under tullförfarande såsometten

Införsel sprirdryckerav

lagenI 1960:419 förbud i vissa fall införsel spritdryckermotom av
finns bestämmelser sådana drycker får föras in till landet endastattom
i fartyg med viss minsta bruttodräktighet. Något hinder behållamotatt
bestämmelserna avseende tredjelandstrañk torde inte finnas Däremot

bestämmelsen inte kunna behållas i fråga trafik från annatsynes om
medlemsland så vitt kommersiell handel eller privat inforsel underavser

indikativaden nivån tio liter spritdrycker. privatirförselFör överom
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behållasbestämmelsen kunnaenligt vår uppfattningnivå bordedenna
med detta.lagen i enlighetvårt förslag till ändringoch vi har utformat av

införsel frånavseendebehålla förbudetOm ävenvägen att annan
börändras. Hur ändringenbehövamedlemsstat väljs kan 2 § l semom.

förformerförslag Kommitténi så fall på deberorut om nyasom
Vi därför valtharnarkotikabekåmpning lämnar kommer attut.att se

delar.något förslag i dessaavstå från lämnaatt
i lagensitt betänkande 3 §Varusmugglingsutredningen föreslog i att

skulle ändras.2 §skulle upphävas och att

Iizllsamarbete

tullmyndig-ländersmellan olikatullsamarbete samarbeteMed ettavses
medinformation eller hjälputbyteheter. Samarbetet kan t.ex. avse av

bilateralanärvarande antalförindrivning. Sverige hardelgivning eller ett
våratullsamarbetsavtal medmultilateralttullsamarbetsavtal och ett

tullsamarbetsavtal bilaga llVidare ingårnordiska grannländer. ett som
det anledningfinnsavsnitt 4.3EES-avtalet. tidigare sei Som nämnts

behållamedlemskap i EU kansida vidvi svenskräkna med ettattatt
införts i svensktullsamarbetsavtal har råttSverigestullsamarbetsavtalen.

utredning angående brott1973:431förordningar. I lagen motomgenom
tull,utländskuttagande1962:200och i lagenutländsk tullag avom

stöd vilkabestämmelser medfinnsavgift eller pålaga,skatt, avannan
avtalsslutandeandradefullgöra förpliktelsernatullmyndighetema kan mot

tullsamarbetsavtalen.enligttullmyndigheterländernas
aktualiserasområderättsakter dettafunnitUtredningen har tre som

isvenskt medlemskap EU.vid ett
samarbeteömsesidigtEEG 146881Rådets förordning omnr
samarbeteochmyndigheteradministrativamedlemsländemasmellan

jordbruksfrågor.tull- ochkommissionen imellan dessa och
direkt19849 juli200684 denförordning EEGRådets2. omavnr

ñr förhind-ansvarigamyndighetermedlemsländemasmellansamarbete
behöriga myndighet.Schweizbedrägeri ochrande av

ömsesidigt1976den 15direktiv 76308EEGRådets ommarsav
med åtgärdersamband utgörfordringar iindrivningvidbistånd somav

ochutvecklings-Europeiskafinansieringfördel systemett aven av
tullarjordbruksavgifter ochjordbruketgarantifonden för samtsamt av

punktskatter.och vissamervärdesskatt
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Förordningen EEG 146881 blir direkt gällande Utfyllanderätt.nr
bestämmelser behövs avseende vilken eller vilka svenska myndigheter

skall behörig ansökande respektive anmodad myndighetsom vara som
vid tillämpning förordningen. Vidare skall kommissionen underrättasav

vilken eller vilka myndigheter vilka bilateralautsettsom samtsom om
tullsamarbetsavtal medlemsland har med tredje länder. Ingetettsom av
detta kräver dock reglering i författning. Vi föreslår dock lagenatt
1973:431 tillämpliggörs på bistånd enligtäven förordningen se
författningskommentarerna 10.10. Vidare kan anmärkas förordningenatt
kan komma med förordningersättas kommeratt även atten ny som
innehålla bestämmelser ADB-baserat tullinformationssystem,ettom
benämnt CIS.

Rådets förordning EEG 200684 består godkännandeettnr av av en
brevväxling mellan EG och Schweiz angående ömsesidigt bistånd för åatt
motverka oegentligheter inom vinsektom. Någon forfattnirgsmässig
svensk åtgärd med anledning förordningen vi erforderlig. Det jav anser
förefaller i stället lämpligt regeringen vid medlemskap detatt ett utser i
eller de skall ansvariga på svensk sida officiellförorgan som vara
kontroll vin och därmed skall bemyndigas informationutbytaattav som
med motsvarande i andra länder. Regeringen i dettabör ocksåorgan
sammanhang det eller de officiella laboratorier stallutse varasom
behöriga utföra analyser på begäran berörda i andrakontrollorgmatt av
länder också kommunicera och adresser för ochdessasamt namn agan
laboratorier till kommissionen för vidare befordran schweiziskatill de
myndigheterna.

Direktivet 76308EEG indrivning. omfattadeUrsprungligenavser
direktivet endast tull och vissa jordbruksavgifter. teldennal synes
direktivet endast pålagor vid import ellertas ut export.avse som
Emellertid har direktivets tillämpningsområde medutvidgats first
mervärdesskatt och Tallmed vissaäven punktskatter. dessalsenare synes
direktivet omfatta såväl importfall den delinrikesbeskattning. Tilsom
direktivet indrivning fordringar inte har med imort elleravser av som

faller direktivet visserligengöra utanför vårt uppdrag.export att Då det
emellertid praktisk synvinkel torde lämpligt regbra dessaattur vara
frågor i sammanhang har vi valt föreslå direkivetsett be-att att
stämmelser införs i svensk rätt i lagen 1962 200att tasgenom upp om
uttagande utländsk tull, skatt, avgift eller pålaga.av annan
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Resandes bagage

avskaffa1991 deförordning decemberI rådets 392591 den 19 attomav
incheckathandbagage ochformaliteter förkontroller och gällersom

gemenskapen,flyg inomtillhör medbagage samtsom personer som reser
inom gemenskapenmed fartygför tillhörbagage personer resersom som

resandes bagagekontroll kan skebestämmelser innebär att av ensomges
båtflyg ellerinom detvid helt gemenskapenäven sammaomresor

utanför gemenskapenfrån platsresande kommerfinns medäven som
gällandeblir direktförtullats. Bestämmelsernaintemed bagage ännusom

dockFörordningen kräverbestämmelser.kräver inga utfyllandeochrätt
förflygplatser godkäntsförses listakommissionen medatt somen
tillsvenskflygtrañk med tredje land och representant utsesatt en

bagage.fartygspassageraresförflyttning flyg- ellerkommittén för av
författningsnivå.inte någon åtgärd påkräver dockDetta

Ändringar till vilka förslag inte lämnas

Ändringar till följdtullförordningar. Vi har docki följ andebehöver göras
utformningen dessaförslag tilltidsbrist inte hunnit utarbeta avav

ändringar.
särskilda bestämmelser1925:465 medkungörelseKtmgl. Majt:s

vinspritdrycker ochutförsel från riket avom
bestämmelsersärskilda1957:123 medMajtzs kungörelseKungl.2.

resgodsproviant ellerobeskattade såsomutförsel vissaför vanorav
iutförsel obeskattade1961:128Förordningen3. varorom av

Öresundfartygstrañken över
vintill spritdrycker,införsel1987:118 rättFörordningen4. avom

falloch starköl i vissa
för brottsbekäm-tullverkets registerFörordningen 1987:8635. om

verksamhetpande
Iullregisterförordningen 1791990:

för tullverketinstruktionFörordningen 1991:1524 med7.
utanför tull-författningarlista3 finnsbilaga överI en

till författningarhänvisningarlagstiftningsområdet innehåller somsom
skall upphävas.vi föreslår
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Författningskommentarer10

10.1 till tullagFörslaget

1 §

till tredje land.fråga import från ochLagen skall gälla i exportom
gemenskapensi första handVaruhandeln med tredje land regleras genom

särskild sådanacentrala tullbestämmelserna, rörrättsakter. De som
förordninggemenskapstullkodex,förfarandet, har samlats i är ensomen

medkommissionenministerrådet, och förordningutfärdad avav en
föreslagna lagentullkodexen.föreskrifter för verkställigheten Denav

PSG-förordningar.komplement till dessaskall endast ettses som
medmedlemsstaternainte handeln mellanLagen gäller således

icke-gemenskapsvaror,blir lagen aktuellgemenskapsvaror. Däremot om
tredje land ochtullområde fråninförts till gemenskapensdvs. somvaror

förs medlemsstaterna.fri omsättning, mellaninte övergått tillännu
exporttull. begreppimporttull och DessaIullkodexen reglerar endast

liksom denföreslår den tullagen,definieras i tullkodexen. Vi att nunya
vidskallskatt och avgiftgällande, skalläven tas utsomannanavse

bestämmelse ii generellfrån tredje land och dettaimport att anges en
regleraskall naturligtvis intetullagenparagrafens första stycket. Däremot

V1 föreslår dockmellan medlemsstater.skatt i varuhandeln attuttag av
införsel från områdenskatt vidinnehåller reglertullagen uttag avom

skattedirektivvilka gemenskapenshör till medlemsstaterna, mensom
§§ lagförslaget och kommentarerna9 och 10inte tillämpliga. Seär

därtill.
medövervakningnuvarande ordetförsta stycket kompletteras detl
skallinledningsparagrafeniterminologin redankontroll för att

i tull-definierasövervakningtullkodexen. Ordetharmoniera med
säkerställaföri allmänhettullmyndighetemas åtgärderkodexen attsom

definieraskontrolliakttas, medantullbestämmelsernaatt som genom-
kontrollåtgärder.förandet särskildaolikaav
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2§

definieras i tullkodexentullområde i artikel 3Gemenskapens engenom
vissa länderuppräkning medlemsstaternas territorier. För görsav

territorier, Ceuta och Melilla hörundantag för delar deras t.ex solnav
till med-finns områden inte hör någontill Spanien. ocksåDet som

tillderas speciella bandändå ingår i tullområdetlemsstat p.g.a.men soln
territorial-och Marino. Tillhörandemedlemsstat t.ex. Monaco Sanen

tullområdet. Enfarvatten luftrum hör också tillinre samtvatten,
anknytning till medlemsstat,för alla områden, medredogörelse somen

finns i EG:si tull- ocheller skattehänseendehar speciell status
Vi föreslårC 347, 27.l2.93.revisionsrätts specialrapport 293, EGT nr

gemenskapensförkortad benämning påi tullagen användsatt en
tullområde: EG:s tullområde.

beteckning på detskatteområde användsVi föreslår EG:satt som
skattebestämmelser tillämpliga. Dettavilketområde inom EGzs är

tullområdet, vissadelen medområde till störstaöverensstämmer men
mellan olikavariera någotfinns. Avvikelsema kanavvikelser även

fdettillämpningsområdet förframgårskatter. fråga mervärdesskattI om
Bland dei dess artikelmerväldesskattedirektivet 77388EEGsjätte
avseendeinte i skatteområdeti tullområdet,områden ingår mensom

utomeuropeiskafranskaKanarieöarna och demervärdesskatt, märks
områden uteslutnaNämnda är ävendepartementen. ur

punktskattedirektivet 9212EEG,förtillämpningsområdet avsersoln
och alkoholproduktermineraloljepmodukter, alkoholskatter på samt

förklaringrespektive medlemsstattobaksvaror, såvida inte attavgett om
3nämndaskall tillämpashelt eller delvis, ävenskattebestämmelsema,

denför svensk deldirektivet. betydelseartikel 2 i Av ärområden, se
Åland Finland harha i skattehänseende.kommerställning attsoln

Åland skattelag-i fråga EG:still undantag förförhandlat sig ett om
omfattningen konsekvenserna detta undantagstiftning. exakta ochDen av

för tidigttorde det att ange.vara
eftersomtullområdetdet svenskaföreslår vi definitionVidare en av
svenskabenämning på denbehövs praktiski många sammanhangdet en

detdefinierartoldloventullområde. Jfr § danskadelen EG:s 1 somav
danske toldområde.

artikel 4.3definieras detta itullmyndigheterbegreppetdet gällerNär
för tillämpningenharbl.a.myndigheteri tullkodexen ansvarsomsom

i artikel 1definierastullagstiftningentullagstiftningen. Begreppetav
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i tullkodexen tullkodexen och de föreskrifter påsom antassom gemen-
skapsnivå eller nationellt för dess genomförande. För svensk del bör i
författning vilka tullmyndigheterna i Sverige. Vi föreslåråranges en
bestämmelse därom i paragrafens sista stycke.

l nuvarande definition tullmyndigliet i 4 § hänvisasTL tillav
fastställd distriktsorganisation för tullverket. Eftersom det ärnumera
till delenstörsta överlåtet till GTS bestämma distriktsindelningenatt om

tullverket, jfr 7 och 8 §§ förordningen 1991:1524 med instruktionav
för tullverket, föreslår vi de citerade orden bort från definitionen.att tas

Vi föreslår begreppet tullklarering behålls, med sakligtatt exaktsett
innebörd f.n. Definitionen har dock till tull-samma anpassatssom

kodexens terminologi, där tullmässig bestämmelse eller användning
customs-approved use det överordnadeär begreppettreatment or som
omfattar dels alla tullförfaranden, dels övriga klareringsformer intesom
betecknas tullförfaranden customs procedures. I tullklareringsom
ingår sista frigörande såvanorna detta uttryckmomentsom av som
deñnierats i artikel 4.20 i tullkodexen. Ordet bestämmelse i uttrycket
tullmässig bestämmelse eller användning inte någon föreskriftavser
eller regel används i betydelsennärmast ändamål, syfte ellerutan
behandling.

Vi föreslår ordet förtullningäven och förtulla, förtulladatt etc
behålls i nationella författningar. Man kan då distinktiongöra mellanen
tullförfamndet övergång till fri omsättning och tullmyndighetemas
åtgärder med deklarerats till detta tullförfarande för-en vara som
tullning, jfr nuvarande distinktion mellan begreppen tullklareringsform
och tullklarering.

3§

Bemyndigandet sådana frågor behandlas i avdelning kapitelIIIavser som
l 3 i tullkodexen, dvs. införsel i gemenskapens tullområde,av varor-
uppvisande för tullen summarisk deklaration och lossningsamtav varor

uppvisats ñr tullen. De bestämmelser kan bli aktuellaav varor som som
torde huvudsakligen. Bemyndigandet bör kunna delegeras vidare till
GTS.
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4§

med-varjeålåggertullkodexeniartikel 60tillanknyter somRegeln
påtullanstaltemaolikadebehörighetvilkenbestämma somlemsstat att

skall ha.territoriumdess

5§

någonEG-regelverket,helaföljaparagrafen får meniInnehållet avanses
Vitullkodexen.iintefinnsinnehållet anserdetregeluttrycklig av

tullagen.regel isådanhaönskvärt att en

6§

det ärförfattningsvenski attbehållasbörbestämmelse omuttryckligEn
detNäroljeprodukter.oförtulladetillmärkämnentillföratillåtet att

möjlighetdennakani frizonellertullagerpåförvarasgäller somvaror
tillåtnahanteringsformer, ärvanliga sombegreppetunderinrymmas

bl.a.ochtullkodexen,ib173artikeloch som109.1artikelenligt
ochdistributionförförberedaföråtgärder varornainnefattar att

någongemenskapsbeståmmelser attuttryckliga omNågraåterförsäljning.
tillfälligundersigbefinnerdemedantillåtenärbehandling varorav

provtagningochvaruundersökningñnnas, utöverinte attförvaring synes
skalldetlikvälV1 atttullkodexen.iartikel 42enligt ansermedgeskan
ochförvaringtillfällig:undermårkämnen äventillföratillåtet attvara

därom.lagbestämmelsegenerelldärförföreslår en

7§

medsambandiförfarandena att varaförenklade endeförGrunden
Detullkodexen.i76artikelifinnstullförfarandetillhänförs ett

tillämpnings-i253artikelinärmareförfarandenaförenklade anges
kodexen.

detomsättning,fritillövergångñr somförfarandenförenkladeDe
detenligt 7 ärutfärdasskallföreskrifter omnärmareattavses
ochproceduredeclarationsimplifieddeklarationsförfarandetförenklade
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Bådeprocedure.local clearanceklareringsförfarandetdet lokala
tillståndfåombud skall kunnauppträderoch företagimportör somsom

intemeningenligt vårdetfinnsDäremotförstnämnda slaget.detav
klarerings-lokalttillstånd tillfåkunnaombud skallanledning att

omsättning.till friövergångtullförfarandetgällerförfarande, såvitt
dentillämpatillståndfåkunnaföretag börliknandeSpeditörer och att

tullförfaranden,andrasamband mediförfarandeförenklattypen av
tullager.uppläggningochtransiteringsåsom

8§

fristen ñrföreslårVistycket TL.andra12 § attBestämmelsen motsvarar
Härviddagar.8tulldeklaration skallkompletterandeinlämna varaatt

frigjordesdåden dagfrånskall räknasfristenmärks varaenatt
fördagenbestämmelse frångällandeiinte såsomochlämnades ut nu

reglernaförestavadutgångspunkten ärändradeanmälan. Den omav
tullkodexen.ii artikel 227betalningsanstånd

utfärdandei 26 §förslagmed vårti sambandskallFörslaget avomses
tullräkningar.betalningoch av

9§

inteskatteområde haroch desstullområdeGemenskapens samma
liggertullområdetinomområdenfinnsutsträckning. Detgeografiska som
sådantfrånlandetin tillförs ettskatteområdet. Förutanför varor som

skallskattDennaimportskatthuvudregelområde skall tas ut. omsom
kommertullmyndighetenföreskrivits trots attinte ut varantasannat av

ärtullområde ochgemenskapens attfrån plats inom trots envaranen
tullrättsligtfri omsättningdärmed ioch sett.gemenskapsvara

anmälatullmyndighetentillskyldighetparagrafen införsGenom atten
anmäl-denskyldighetområde. Dennasådantfrån motsvararettvaror
förs inmrföreliggertullkodexenenligtningsskyldighet somvarorsom

naturligtframstårtullområde. Det attutanför EG:splatsfrån som -en
skall fullgörasparagraf i tullagendennaenligtanmälningsskyldigheten

tullkodexen.enligtanmälningsskyldighetenpå i princip sätt somsamma
därifrånsådana avvikelserbruketinte hindradockbör somDetta av
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föreskrifterföreslår därförframstår motiverade. Vi närmareatt omsom
regeringen.anmälningsskyldigheten meddelas av

l0§

under olika omständigheterföreskrivs ärtullkodexenI somvem
påZollschuldner. Reglerna däromgäldenär debtor,eng. är, ettty.

i tullagennuvarande svenska reglernamycket lika desätt, somom vem
denimport under normala omständigheter,tullskyldig. Sålunda vidär,är

fri cirkulation avseendetulldeklaration för övergång tilllämnarsom en
i tullkodexen.gäldenär, jfr artikel 201 Dettatullpliktiga motsvararvaror

artiklarna 202 205regeln i 10 § första stycket TL. I äranges vem som-
icke-föreskrifts-fallinförsel eller andragäldenär i fall olaga avav

förtulladevissa fall hanteringtullpliktiga eller imässig hantering avav
reglerför förtullningen.villkor gällde Dessai strid demot somvanor

§§ TLmed reglerna i 81 och 82delvis mycket nära,överensstämmer,
tullskyldighet försärskilda fall. frågatullskyldighet i l varor somomom

tillhänvisas till kommentarernanuvarande 80 § TLinkommer med post
vid frånförekommaEftersom tull kani lagförslaget. även81 § export

vidgäldenärreglerinnehåller tullkodexen ärEG även somom vem
artiklarna 209 211.omständigheterunder olikaexport -

finnasdet inte behöverEG-beståmmelsemaEn konsekvens är attav
tull.skyldig betalanationella bestämmelsernågra är attom vem som

hill-åt.sig de nämnda begreppensynpunkt skiljerFrån annanen
deni normalfalletsvenska bestämmelsenuvarandeskyldig enligtär som

tullfallet någoni det enstakaförtullning,anmält till oavsett omen vara
endastbegreppet gäldenärförekommertullkodexenskall utgå eller inte. l

Zollschuld.debt,tullskuldföreligger customsmed deti samband att en
gäller för denbestämmelseråtskilligatullag finnsnuvarandeI somsom

betalasverkligen skallenstaka falletdet i dettullskyldig,är oavsett om
någonskall utgåavgift eller det inteellertull eller skattnågon omannan

fortsättningeniändamålsenligtfunnit det ävenpålaga alls. Vi har att
Vinuvarande mening.tullskyldig i ordetskunna beteckna person somen

ochbehålls i tullagentullskyldigedendärförföreslår att termen
importtull förbetalaskyldigdendefinieras i 10 § är att ensomsom

exporttullFråntullbelagd.varitvarit deteller skulle ha om varanvara,
med hänsynolägenhetermedför ingasammanhang. Deti dettabortses

förekommer.begreppetförslag därbestämmelser i vårtdetill
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tullskyldigebestämmelsen den ävenöverförs från 10 § TLövrigtl att
importen.utgå för vidskallskatt och avgiftskall betala varanannan som

Även import, eftersom dettillhar paragrafeni detta avseende begränsats
ellernationella skatternågrakommer förekommaförutses det inte attatt

enligtavgiftertorde enbartAvgifteravgifter på export. export vara
begreppetgår in underjordbmkspolitiken. Dessaden gemensamma

reglerasbetala dessaduties, och skyldighetenexporttull export att
uttömmande i tullkodexen.

för införselskattskyldigreglerasandra stycket årI avvem som
utanför desstullområdeområde inom EG:sfrångemenskapsvara ett men
tullskyldig.inte någonfinnssådan införselskatteområde. För

anmälnings-bestämmelsernatillhar kopplatsskattskyldigheten om
förföreliggerAnmälningsskyldigheteninförsel i 9skyldighet för sådan

eller låter föra inden för in varan.som
ordningi denavgift skall betalasochskatttredje stycketI attanges

tullbeståmmelser,blir berördaDärigenomñr tull.gäller oavsett omsom
tillämpligabestämmelser, äveni nationellaEG-rättsakter ellerde finns i

vid importbetalas såvälskallgäller för skattskatt.på Dettauttag somav
tullområdeinom EG:sinförsel från platsvidfrån tredje land menensom

begränsningendock deninnehållerStycketskatteområde.utanför dess att
de fall,föreskrivits. Därmedgällerdet intesägs annat avsesomsom

tillskall erläggasimportskatten intedärpunktskatter,rörande vissa
importörenSkattemyndigheten, ärinrikestill dentullmyndighet utan om

visstregistrerad på sätt.

ll§

dockVi föreslårnuvarande 3 TL.§ attBestämmelsen motsvarar a
till bestämmelser röranslutning övrigaibestämmelsen placeras som

TDSmed hjälpverksamhet bedrivstulldatasystemet TDS. Den avsom
ochEG:s tullkodex utgörenligthuvudsak verksamhetmåste i anses som

föreslåsDärförlag.dennadel verksamhet enligttill liten attendast
tullagstiftningen.enligtverksamhetenuttryck bytssistnämnda ut mot

omfattari tullkodexenartikeli 1tullagstiftningen definierasSå som
lagarlag och dedennatillämpningskodexen,både tullkodexen,uttrycket

myndighetsföreskrifterochde förordningari §1 samt somangessom
därtill.anslutningmeddelas ikommer att
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12 §

Paragrafen 11 § i nuvarande tullag. förstamotsvarar I stycket intea tas
med någon hänvisning motsvarande den nuvarande enligt denna lag eller

Ävenenligt lagen 1987:1069 tullfrihet m.m. liknandeom om en
hänvisning skulle tillgöras tullkodexen och den tullagen riskerarnya man

den blir för I dettasnäv.att sammanhang kan antecknas artikel 4 iatt a
tillämpningskodexen uttryck för i princip varje tullformalitetattger
skall kunna utföras med EDI eller ADB-teknik. I stället införs iannan
paragrafen begränsningen det skall fråga uppgifteratt vara om som
lämnas till tullmyndighet. Genom tillståndsgivningen kan ändå preciseras
vilken uppgiftertyp deklarationer för övergång tillLex.av som avses,
fri omsättning enligt tullkodexen.

Ordet tulldeklaration används i den betydelse ordet har enligt
tullkodexen, dvs. den åtgärd vilken i föreskriven formgenom en person
och föreskrivet sätt önskemål hänföra tillettanger att ettom varor
visst tullförfarande, och alltså inteär i nuvarande tullag begränsatsom
till element i tullñrfarandetatt förtullning.ettvara

13-15

Bestämmelserna 11 b-ll d §§ i nuvarande tullagmotsvarar och föreslås
överförda med oförändrad lydelse till den lagen. Bestämmelsen inya
13 § elektronisktnär dokument skall haett kommit in tillom anses en
tullmyndighet bör komplettering bestämmelsen i artikelses som en av
222.2 i tillämpningskodexen, tulldeklarationsäger gjortsattsom en som
med EDI skall ha avlämnats EDI-meddelandetnär har mottagitsanses av
tullmyndighetema.

l6§

För närvarande krävs enligt 13 första§ stycket TL ombud,att som
lämnar tulldeklaration för förtullning, skall ha godkänts tull-av
myndigheten. Vi föreslår det kravet slopas, viävenatt att ettom anser
sådant krav inte skulle oförenligt med bestämmelserna i artikel i5vara
tullkodexen anlitarätt ombud. Enligt vad vi inhämtatatt lär detom
förekomma krav någon auktorisation tullombud i vissatyp av av
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med-andraiförekommerintekravsådanamedanmedlemsstater,
tillämpningenvidutvecklatspraxisdenbakgnmdMot somlemsstater. av

eljestellerlaginågrafinnsintedetpräglats att13 § TL, avsomav
behövs.intebestämmelsenviprövningen, attförkriterierangivna anser
meddelaregeringentillbemyndigande attdetdockföreslårVi att ges
ombud ianvändningeniinskränkningar avochvillkorföreskrifter om

ärfallDefall.vissa avsessom
enligtlandetinomverksamhetsinbedrivaskallombudetkrav att-

tullkodexenistycketandraartikel 5.2
fårintetulldeklarationer genommuntliga avgesföreskrift attom- tillämpningskodexeniartikel 227.1enligtombud

tillombudfår lämnasinteexportdeklaration genomföreskrift attom- i794artikeljfrexportlandet,medlemsland änitullmyndighet annat
tillämpningskodexen.

iavseddauttryckligen ärdeinskränkningar änandra somNågra
eventuellteller gemen-tillåmpningskodexen annanellertullkodexen

kunnaskallBemyndigandetföreskrivas.kunnaintebörskapsrätt
TL.115 §GTStillvidaredelegeras

17§

TL.stycketandra§13nuvarandenärmastBestämmelsen motsvarar
behörig attskalltullskyldiges vägnar varadenFrågan somvemom

omsättning ärfritillövergång enförtulldeklarationunderskriva en
skallombudkravet varakvar atthafrågan attfråga än omannan

formellakvarfinnasbörBestämmelsen avtullmyndigheten.godkänt av
tull-varjekrävamäste atttullmyndighetemaeftersomskäl, annars
fåttdenellerfirmatecknarebehörig somunderskrivsdeklaration av

tullskyldige.denhosfirmatecknarebehörigfullmaktsärskild av
fritillövergångvidgällatillbegränsad attintebörBestämmelsen vara

tullförfarande.varjetilldeklarationgällaböromsättning, utan

18 §
enhetsdokumentetskalltullförfarandetilldeklareras ettNär varaen tullförfarandevisstförgäller ettbestämmelserdeinte somanvändas, om

37bilagornaItillämpningskodexen.i205artikelnågottillåter annat
skall lämnasuppgiftervilkatillämpningskodexen somtill angesoch 38
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i frågaDock lämnasvarje tullförfarande.enhetsdokumentet föri om
bestämmavalfrihet för medlemsstaternavissa uppgifter att om upp-

uppgiftslämnandetinte krävas. EG-reglemagifterna skall krävas eller om
gällerföreskrifter. detnationella Närmedmåste därför kompletteras

bestämmelse ellertullmässigtullbehandlingsformtillanmälan annanen
fall,åtemtförsel i vissatullförfarande, dvs.användning än ett upp-

förstöring, finnsstatskassan elleröverlåtelse tillläggning i frizon, ett
innehåll i sådanföreskrifter form ochnationellapåtagligt behov omav

knapphändiga.därom mycketeftersom EG-reglemaanmälan, är
meddela sådanabemyndigasregeringenföreslår därförVr attatt

ochnuvarande 14, 42bl.a. delarBestämmelsenföreskrifter. motsvarar av
utsträckning EG-självfallet endast i denBemyndigandet gäller52 §§ TL.

föreskrifternaför beslut ochmedlemsstaternareglerna utrymme egnager
behövergemenskapsrätten. Dettaförenliga medi övrigtmåste även vara

i lagtexten.dock inte anges

19§

16föreskrivs i artikelhandlingarstyrkandebevara s.k.skyldighetOm att
Bestämmelsernatullkodexcn.ijämfört med artikel 14 motsvarar

på någrabestämmelsenskiljer sig från dennuvarande 16 § TL, mena
ochföreskrivs bl.a. ärartikel 14väsentliga punkter. I att somenvar

medhandelnverksamhet berörinblandad ieller indirektdirekt varorsom
medtullmyndighetematullagstiftningen, försetillämpningenskall, för av

mediumvilketupplysningar,dokument ochalla nödvändiga oavsett som
uttryckligaenligthandlingarsådanahandanvänds. I första somavses

tullbehandlingsamband medeller företes iavlämnasföreskrifter skall av
frakthandlingar, intygursprungsbevis,fakturor, etc.t.ex.varor,

föreliggertullmyndighetenbehållshandlingar intesådanaden månI av
artikel 16 förenligthandlingarnaberörde bevaraför denskyldighet att

tiddenfrågakontrollera dem. lkunnatullmyndigheterna skall omatt
be-gällandehänvisas tillskall bevarashandlingarnavilkenunder

varjeinnebärgemenskapsregleri avsaknadstämmelser, vilket attav
år. IminstdockTiden skallden tiden.bestämmer tremedlemsstat vara

bevarings-ñrutgångspunktolika fall skallvad iövrigt varasomanges
frånräknas tidenförtullats ellerfrågatiden. exponeratsI om varor som

omsättningfritillför övergångdeklarationendådet årutgången av
respektive emot.export togs
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begränsad tillTL,§16såsominte,såledesBestämmelsen är a
ochtullförfarandenallagällerñrtullningför utanunderlaget varorav

övrigt.tullärenden ialla
Ettbehålls.årfembevarandetidennuvarandedenföreslårVi omatt

ätalspreskriptionförtidårsfemgällerdet avdettaför ärskäl att
svärhetsgrad.normalvarusmugglingsbrott av

20§

ftmnit detVi harTL.stycketförsta§17Bestämmelsen motsvarar
betydelseitulltaxeringordetbehålla somändamålsenligt sammaatt

begreppetomfattarstycketförstai §bestämmelsen lf.n. Genomgäller
avgift.ochskattfastställandetulltaxering även annanav

ochtulldeklarationpreliminärreglernågrainteföreslårVi om
stycket TL.andra§och 17§nuvarande 15jfrtulltaxeringpreliminär

bestämmelsernationellanågraförnågotfinnasinte utrymmeDet synes
gemenskapsreglertill dehänsynmedlagnivåfall påvarjeidärom -- uppgiftervissalämnameduppskovdeklarant attmedgefinns attomsom

reglernafall,sådanahantering omtullmyndighetemas seoch avom
i tillämp-IXavdelningideklarationerofullständigamedförfarandet

ningskodexen.

2l§

artikelidelsfinnstulltaxeringsbeslut omprövasinnebärRegler attsom
artikelnnämndaförstDentullkodexen.i242235artiklarnadels i220, - medsambandsådantibokförtsharintetullfalldetbehandlar att

harelleroch 219218artiklarnaiföreskrivsfrigörandet somvarornaav
Bokföringutgå.skallrätteligen sombelopp änmed lägrebokförts som

subsequentefterhandi entrybokföringkallasdäravanledningmedsker
post-clearancekallattillämpningskodexen äveniaccounts,thein

fallolikabehandlasartiklarnanämnda avderecovery. l senare
belopp änhögremedtagitstull somtull, när utåterbetalning Lex.av

nuvarandevåradragireglerutgå. Dessaskall motsvarar grovarätteligen
Gemenskapsreglemaeftertulltaxering.och omomtulltaxeringregler om

reglerasf.n.fallvissa genomomfattar äventullåterbetalning somav
restitution.särskildbestämmelser om
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De faktorer ligger till grund för skatterna och avgifterna ärsom Lex.
klassificering enligt gemenskapernas tulltaxa och fastställandeav varorna

avgiftssats eller debiteringsgrund beträffande tull, jordbruks-av annan
avgifter och andra importavgifter, tillämpning bestämmelserav som
föreskriver nedsättning eller befrielse från importtull för vissaen av

eller frihet från avgifter under vissa förutsättningar, tillämpningvaror av
bestämmelserna förmånsbehandling gmndom av vamrnas ursprung,
fastställande tullvärdet, och åtgärder i övrigt i tullag-av som anges
stiftningen. Varje sådan faktor kan bli föremål för omprövning.
Omprövningen kan varje fråga kan ha betydelse för tull-avse som
taxeringen.

Bestämmelserna omprövning gäller beslutäven tulltillägg ochom om
förseningsavgift.

Att omprövning tulltaxeringsbeslut, beslut tulltillågg ochav om
förseningsavgift skall ske de har överklagats framgår 104 ochom av
106 §§.

22§

Om fråga i 21 § har avgjorts beslut GISen som avses genom av som
vunnit laga kraft, får tullmyndigheten inte frågan.pröva Omprövning kan
naturligtvis inte heller företas frågan har avgjorts domstol ellerom av en

tiden för omprövning har gåttom ut.

23§

Iidsfristen för bokföring i efterhand enligt artikel 220 i tullkodexen är
år. Det följer bestämmelsentre i artikel 221.3 meddelande tillav attom

den tullskyldige det bokförda beloppet inte får ske efter utgångenom av
frist år från dagen då tullskuldentre uppkom. I punkten samma ges

emellertid möjlighet överskrida tidsfristen i fall har visstatt sambandsom
med straffrättsliga förfaranden, medför tullmyndigheten inteattsom
exakt kan bestämma den tull skall utgå. Bestämmelsen ganskaärsom
oklart formulerad. Denna oklarhet dock inteär avgörande betydelseav
eftersom bestämmelsen endast gäller i den mån gällande bestämmelser
provisions in force medger det. Detta innebär, i avsaknad andraav
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be-nationellatillhänvisningfrågan,igemenskapsbestämmelser en
stämmelser.

utgångenefterefterhand, avibokföringdärförföreslår attVi
frågaigällerf.n. omvillkorpåske somskall kunna sammatreårsfristen,

DessaTL.§23enligtfemårsfristenutgångeneftereftertulltaxering av
andraisakilydelseoförändradintagitsdärför motharbestämmelser

paragraf.förevarandeistyckenatredjeoch
§21nuvarandehämtadstycke ärförsta urparagrafensiBestämmelsen

eftersombehållasinnehåll kandettaregelbedömtVi har att avTL. en
gemenskapensintesynnerhetiintresse,någotförförfångtillinte ärden

siggjortdenfallvissaikan sombestämmelsenGenomintresse.fiskala
VSL,§8enligtansvarsfrihet autverkavarusmugglingsbrotttillskyldig

125-126.och76-77l98687:l66jfr s.prop.

24§

innehållerFullkodexenTL.nuvarandei§24Bestämmelsen motsvarar
detuppenbartdet attärDäremotbestämmelse.motsvarandenågoninte

situationeruppkommakangemenskapsreglertillämpningenvid aväven
därförVitillgripas.fårf.n. serskönstulltaxeringdådemmotsvararsom iskönstulltaxering ävenbestämmelseha ominteskälnågot eninte att

avgift.ochskattävenBestämmelsen annantullagen. avserden nya

25§

skattochtullbetalning annanvidhuvudregeln avBestämmelsen anger
kontantdvs.medges,betalningslättnaderingadåfalliavgift,och

i222.1artikelAv aTL.§25nuvarandeDenbetalning. motsvarar
förtidsfristbestämmasnationellt enmåstedetframgår atttullkodexen

föreslåsDetdagar.10högstfårFristentull. varabetalningkontant av
tillämpasövrigtiattDetdagar. noteras10skallfristendärför varaatt fristenbestämdasålundadenmedför attvilketfullt Lex.221artikel ut,

Istyckena.fjärdeochtredje222.1isägs art. avillkorpåförlängs som
lämnasfår utinteanmärkas att varaenbör ävensammanhangdetta

tullen.förställtssäkerhetellerbetaltshartullenförrän
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26§

Bestämmelserna 26 § inärmast nuvarande TL. Kredittidenmotsvarar
vid betalningsanstånd skall enligt artikel 227 i tullkodexen 30 dagar.vara
Hur den skall beräknas i olika fall finns det utförliga regler i artikeln.om
En utgångspunkt för våra överväganden behållaär nuvarande rutineratt
såvitt tullräkning utfärdas veckovis, omfattande kalender-attavser en
veckas import. Vi då fasta på hjälpregeln i punkt 3 i nämnda artikeltar a
och föreslår tullrälnringarna skall betalas på fredagen i fjärdeatt senast
veckan efter den vecka då frigjorts.varorna

Dessa regler gäller både för förtullas enligtvaror som nor-
malförfarandet och förtullas med användning någotvaror som av
förenklat förfarande. innebärDetta bl.a. den totala kredlttiden räknatatt
från dagen då frigörs till dess betalning sker densammaären vara oavsett

förenklat förfarande tillämpas ellerett normalñrfarandetom om
direktfönullning tillämpas.

Vi föreslår ingen lagbestämmelse tidpunkten då tullräkning skallom
utfärdas och således inte heller någon betalningsfrist med utgångs-anger
punkt för den dagen. Med hänsyn till den korta frist för lämnaatt
kompletterande tulldeklaration vi föreslagit i 8 § utgår vi från attsom
tullverket kan skapa sådana handläggningsrutiner med hjälp såTDSav

tullrälcning kan utfärdas minst tio dagar innan den skall betalas,att även
omfattande import skett med tillämpning förenklade förfaranden.som av

andraDet stycket i paragrafen skall komplettera artikel 231 i tull-
kodexen föreskriver varje tullbelopp får betalas tredjeattsom av en

i gäldenätens ställe.person
Bestämmelsen i sista stycket föreslår vi skall överföras oförändrad. Vi

bedömer frågan redovisningsskyldighet enligt den bestämmelsenatt om
hör till den nationella kompetensen.

27§

Enligt artikel 225 första stycket det obligatoriskt ställa säkerhet förär att
förtull betalningsanstånd skall beviljas. I fråga tullskatt änatt om annan

avgifter det huvudregel höra till den nationella kompe-samt synes som
säkerhet skall krävasavgöra villkor för kredit. Vitensen att om som

föreslår därför bemyndigandet i nuvarande 27 § TL behålls i sakatt
oförändrad, såvitt gäller skatt tull avgifter.än samtannan
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§28

bl.a.iföreskrifterregeringenförbemyndigandet avserföreslagnaDet
tullkodexen:Artikelhänvisningarnahänseenden. avserföljande

räkenskapernaitullbokföringförförfarandena avpraktiskade-
271.2artikel

219artikelräkenskapernaibokföringfördröjning av- deni227, utst-och226artiklarnajfrtullråkning,utfärdande av- lag,dennairedanreglerasintedettaräckning
kontant,223,artikeljfr t.ex.godtas,skallbetalningssättvilka som- bankgiro,ochpostgirocheck, övermed

demgodtas, utöver angeskan somtullförsäkerhetslag somvilka av- tillåmpningskodexen,iartikel 857jfr193artikeli
regeringentill attuppgiftersådanalämnaGISförskyldighet attom- enligtkommissioneninformationsskyldighet motsinuppfyllakanSverige
föreskrift attalternativttillåmpningskodexen,i871och870artiklarna
informations-dennafullgöravägnarmedlemsstatenspåskallGTS

skyldighet.

29§

återbetalas,skalltullAtt omnuvarande TL.i§28Paragrafen motsvarar
skallråtteligenbelopp ånhögremed somtullbetalattullskyldigen bokförts, ärhaborderätteligenintetullbetalatellerbetalas, som

därförreglerasstyckeförstaparagrafensItullkodexeniföreskrivet
fall.motsvarandeiavgiftochskattåterbetalningfrågan avom återbetalningbestämmelser avantal ominnehåller stortettIullkodexen
bestämmelsennämndastycketförraiDenkaraktär.olikavilkatull, är av

återbetalasskalltull enomföreskrivs attartikel 237236. lartikelifinns
betalats.hartullenoch66artikelseogiltigförklarastulldeklaration
felaktigblivittulltaxeringdåfallkarakteriseraskanfallbåda somDessa

tullmyndighetensochellerdeklarantensfrånmisstagnågotgmnd av falldessaDet årfelaktigheten.korrigeraföråterbetalas atttullochsida,
åter-såvittstycketförsta avser29 §omfattasskallvi avavsersom

avgift.ellerskattbetalning annanav förförutsättningar,vissaunderåterbetalas,tullskall238artikelEnligt
tilllågavtali detvillkorenuppfyller sominteellerdefektaärsomvaror artikelifalliåterbetalas avsestull somkanVidareför importen.gnmd
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239, och inärmare tillämpningskodexen,som artiklarnaanges 900, 901,
903 och 905 sistnämnda artikel fall skall underställasavser som
kommissionen. Dessa fall likna materiella tullfrihetsgrunder,synes mer
där återbetalning inte kommer i fråga gnmd något fel vidav
tulltaxeringen det i stället uppkommerutan eller framkommer ett
förhållande efter tulltaxeringen, motiverar betald tull återbetalasattsom
eller påfördatt ännu inte betald tull efterges. Vissamen dessa fallav
är sådant slag f.n. särskild restitutionattav tull kan medges enligtav
60§ TFF, medan skatt kan återbetalas enligt 4 § SFL under vissa
angivna förutsättningar. Vi har övervägt återbetalning tull i dessaom av
fall skall medföra återbetalningäven skatt och avgift och iav annan om
så fall dettaäven krmde regleras i förevarande paragraf. Vi har dock
funnit det lämpligare reglera dessa fall återbetalningatt skatt iav av
lagen frihet från skatt vid import 2 kap.om 12 § i förslaget.m.m., se

Bestämmelserna kvittning och avräkning i andra stycketom föreslår vi
skall behållas ändring i sakutan de kan formuleras på enklaremen sätt.
Första meningen i stycket omfattar sålunda dels återbetalning tullav
enligt gemenskapsreglema även dennår materiella tullfrihetsgrunden
finns i den föreslagna lagen tullfrihet m.m., dels återbetalningom av

skatt avgift enligt dennasamt paragrafannan eller enligt lagen frihetom
från skatt vid import, eller återbetalning skattm.m. annan av genom
tullmyndighetema. Uttrycket återbetalning tull omfattar även sådanav
återbetalning sker vid aktiv förädling enligt restitutionssystemet,som jfr
artikel 114.1 b i tullkodexen. Detta fall närmastmotsvaras andraav
stycket andra meningen i nuvarande 28 § TL.

I sista stycket föreslår vi bemyndigande för regeringenett meddelaatt
ytterligare föreskrifter återbetalning eller eftergift tull. Hårom av avses
bl.a. föreskrifter ordningen för underställning till kommissionenom av
fall i artikel 905 i tillämpningskodexen.som avses

30§

Paragrafen nuvarandemotsvarar 29 § TL. Förslaget innebär att nu-
varande regler dröjsmålsavgift vid försenad betalning tull,om av annan
skatt och avgift till tullverket i behålls.stort sett

Enligt artikel 232.1 b i tullkodexen skall det dröjsmålsräntatas ut
interest arrears tull inte betalas inom föreskriven tid.on Räntesatsenom
skall minst lika hög förräntesatsen den krediträntavara isom som
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reglerytterligareNågra229.artikelenligtskall omfallvissa tas ut
ränteberäkningcnvidbeaktasskalltidpunkterellerräntesatsen somom

nationell lag-uppenbartkrävsgemenskapsreglema. Detifinns inte
område.dettaEG-bestämmelsemakompletterarstiftning som

sättberäknastullagnuvarandeenligtDröjsmålsavgiften som
reglernanuvarandedefunnitVi haruppbördslagen.i attnärmare anges

232artikelställs ikravuppfyller dedröjsmålsavgift väl ensomom
kanbehålls. Detreglernadärförföreslårochdröjsmålsränta, att

avgiftbestämmelsernationellaDanmark har omävennämnas att
kontantbetalningförsenadVidskatt.tull ochbetalningförsenad annanav

kredit-försenadVidDKK.230avgift påtoldlovenenligt uttas en
påbörjadvarjeförmånedlig renteibeloppet%1,3betalning uttas av

fördröjningenmånad varar.som
tullskatt äntillämplig ävenstycket äri förstaBestämmelsen annan

tullverket.tillbetalasskallavgiftoch som
tullmyndighetenbestämmelsenågonmedinte attfinnsförslagvårtI om

dröjs-betalaskyldighetenfråndelviseller attheltbefrielsemedgefår
villkorenochtillMöjligheternaskäl.särskildafinnsdetmålsavgift om

ochartikel 232punkt 2idröjsmålsräntafrånbefrielseför avanges
demskälsärskilda utöverför några angesinte somutrymmegesynes

punkt 2.nämndai

3l§

30 § TL.f.n. ifinnsskatttull ochrespiträntas.k.Regler annanom
iartikel 214.3ibestämmelsemotsvarandetull finns närmastfrågaI om

kompensationsräntaskallbestämmelsenEnligt dentullkodexen. en
villkordeenligtochfalli depåföras,interest someompensation

ekonomiskförhindrakommittéförfarandet, för attenligt attfastställts
tullskuldendådagdenframflyttningerhållsoriktigtfördel avgenom

bokfördes.elleruppkom
föreskrivsdetfall därtvå attfunnithar vi baratillämpningskodexenI

viddetgäller närfalletDetskallkompensationsränta ut. enatas
suspensionssystemetenligtförädlingaktivtullförfarandettillämpning av

oförändratiellerförädlingsvaromatullskuld på varoruppkommer en
Be-589.artikelenligtkompensationsränta utskall tasskick. Då

jämförtTLstycket 4första30 §nuvarandesakistämmelsen motsvarar
utförligaochkommissionenbestämsTFL. Räntesatsenmed 24 § av
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artikel.nämndai övrigt finns ioch ränteberäkningenregler därom om
föremål för importvaritfallet gäller temporärandraDet när varor som

enligtDå skall kompensationsräntafri omsättning.övergår till tas ut
dessabestämmelsenden föreslagnaartikel stycket i709. Första avser

påpå tull böri sådant fallfall. Om räntaränta tas uttas ut samma
avgift belöperskatt ellergrunder påäven varan.somannan

föreskrifterm: nationellafinnas räntaövrigt inteI utrymme omsynes
tredjeochförsta, andranuvarande 30 §i fall motsvarandetull

påbefogatdock detVi räntastyckena TL. är att ta utatt annananser
tagit in be-därförvissa fall. Vi haravgift itull påskatt än samt

stycketAndrai paragrafen.och tredje styckenadärom i andrastämmelser
tredjeochstycket 3 TLnuvarande 30 § första 1i stort settmotsvarar -

fjärde stycket.30 §stycket motsvarar
fårmervärdesskattinte beräknasgäller f.n. börLiksom ränta som

bestämmelsenföreslårViredovisning sådan skatt.viddras attavav
bestämmelsenparagrafen förstycke ifjärdeplacerasdärom attettsom

tullräkningsärskildfallet utfärdandettillämplig i detskall bli även att av
fördröjts.har

tillmöjlighetfinns1994:200mervärdesskattelagenochI LPP
föreligger.synnerliga skälbefrielse från skattnedsättning eller omav

påomfattafår beslutet räntabefrielse medgesnedsättning eller ävenOm
skattföri dessa fallbefrielse kan ävenNedsättning ellerskatt. somges

finnsmervärdesskattelagenkap. 14 §import. I 16i anledninguttas av
från vissbefrielse räntamöjlighet medgevidare oavsett omatten

bestämmelseskatten.för själva Dennabefrielsenedsättning eller ges
medbefogatdetenligt Vi ärdock inte TL.omfattar ränta att enanser

påfråneller befrielse räntanedsättningbestämmelsemotsvarande om
bestämmelse införssådanföreslåravgift ochimportskatt att somsamt en

befrielsetull kanparagraf. frågaförevarande I räntasista stycke i om
Sådanagemenskapsrätten.föreskrivs ifallendast i demedges som

tillämpningskodexen.och 3 ii artikel 589.2bestämmelser finns

32§

första stycket äri 31 §fallskall ske iränteberäkningenHur som anges
skallbestämmelsertillämpningskodexen. Dessaiuttömmande föreskrivet

motsvarandeoch avgift iskattberäkningför räntatillämpas även av
hur ränta31 § TL,paragraf,fall. denna närmastl motsvarar angessom
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tredjeoch§ andrai 31i fallberäknasavgift skallochpå skatt angessom
andra ochförsta,nuvarande 31 §Bestämmelsernastyckena. motsvarar

beräknasskallstycketföreslås i första räntaDockfjärde styckena TL. att
dåefter denmånadenf.n. andramånadenförstafrån utgångenredan av

denDärmed beaktasomsättning.till friövergångfördeklareradesvaran
frigörandetfrånräknatkredittiden,förkortningavsevärda varorna,avav

förenkladetillämpardenförinnebärreglertullkodexens somsom
tilljfrregler, kommentarernasvenskadagensjämfört medförfaranden

reglergällandebakomövervägandenaJfroch 26 §§.8 även omnu
1974:180.ränteberäkning i prop.

§ tredjeenligt 31beräkningför räntanuvarande tvåårsgränsenDen av
deneftersomlagen,med i deninte skallföreslår vistycket tas nya

i övrigt,uppbördsområdetinomslopatsbegränsningen prop.se
350198990:74 s.

33§

tullkodexen.iartikel 241finns iåterbetalningsräntaBestämmelser om
tull,återbetalningvidutgårinteåterbetalningsräntaHuvudregeln är avatt

utgå delsåterbetalningsräntaskallDockdröjsmålsränta.ellerkreditränta
inomverkställtsinte hartullåterbetalning trebeslut etc.ett avomom

nationellaövrigtifattades, delsdå beslutetden dagmånader från om
utgårf.n.återbetalningsräntaEftersomföreskriver.såbestämmelser
viföreslårskatttull,återbetalning attvidenligt § TL32 m.m.annanav

tullagen.i deninbestämmelsesådan äventas nyaen
deninledningen§ ii 29falluttrycketGenom avangessom

enligttullåterbetalningbådeomfattar dennabestämmelsen,föreslagna av
enligt 29avgiftochskattåterbetalningochtullkodexen annanav

ochpå räntaberäknas ävenåterbetalningsräntaskallLiksom f.n.
återbetalas.dröjsmålsavgift som

sådantpå sättberäknastullkodexen attenligtskall ettRäntebeloppet
ändamål på dendettafördebiterasskulledet beloppdet motsvarar som

tillvidare kommentarernafinansmarknadenellerpenning-nationella se,
34
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34 §

Så vi utformat våra förslag till 31 och 33 §§, hör det till allra störstasom
delen till nationell föreskrivakompetens vilka skallräntesatseratt som
tillämpas eller regler för Vihur skall bestämmas.räntesatsenange
föreslår därför nuvarande regler därom i kan behållas och33 § TLatt tas
in andra i paragraf.stycket denna Vi bedömer dessutom attsom en

bestämts angivet uppfyller kravet enligt artikel 241räntesats sättsom
andra stycket det belopp skullemotsvararräntaatt vara en som som
debiteras för detta ändamål den nationella penning- eller finans-

Ävenmarknaden. kreditränta enligt artikel 229 andra stycket som
skall tullmyndighetema beviljar andra betalningslättnader äntas ut om
normalt betalningsanstånd, enligtkunna räntesatstas utsynes somen
bestämts på i denna paragraf.sätt anges

Angående SO-kronorsgränsen för återbetalningsränta vi denattanser av
praktiska skäl skall gälla i det fall då betalning åter-även av
betalningsränta tillföreskriven i tullkodexen, jfr kommentarernaär ovan
33

35§

Bestämmelserna har överförts ändring i sak från nuvarande 34 § TL.utan

36§

har överförts ändring från nuvarandeBestämmelsen 34 § TL.utan a

37§

fråga åtgärder betalning inte har skett i tid hänvisarI när rättom
tullkodexen i till nationell lagstiftning bestämmelsen ipraktiken genom

använda alla tillartikel 232.1 Enligt denna skall tullmyndighetemaa.
buds stående medel enligt gällande bestämmelser inklusive indrivning

Vi inte något skäl ändraför säkerställa betalning beloppet. attatt serav
förspå nuvarande regler indrivning och föreslår därför 35 § TLattom

ändring i sak.till den tullagenöver utannya
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38 §

Bestämmelserna gäller s.k. ställföreträdaransvar, dvs. företrädareatt en
för tullskyldig juridisk solidarisktär betal-görsen som person
ningsansvarig med den tullskyldige under vissa omständigheter. Vi har
bedömt frågan sådant kan hänföras till nationella kom-att om ansvar

och föreslår därför nuvarande 36 förs§ TL till denpetensen överatt
tullagen.nya

39§

Bestämmelsen den nuvarande 37 § TL och kunnamotsvarar synes
behållas vid tillämpningäven EG:s tullbestämmelser. Dock har ordetav
avskrivning tagits bort eftersom avskrivningsinstitutet vid skatte-
indrivningen har avskaffats.

40och 41

Bestämmelserna 38 och 39 §§ TL. Som anförts i den allmännamotsvarar
motiveringen intevi det behövs några nationella bestämmelserattanser

i vilka fall tullmyndighetema får sälja befinner sig iom varor som en
speciell situation under tulltörfarandet. Här används ordet tullför-
farande i allmän bemärkelse och inte i dess tulltekniska betydelse.
Däremot behövs nationella bestämmelser själva förfarandet vidom
försäljning. Vi föreslår inte någon ändring i gällande bestämmelser
därom.

Att vissa inte får säljas tullmyndigheten följer gällandevaror av av
bestämmelser för bestämmelserna i lagen 1977:293t.ex.varorna, om
handel med drycker. Försäljning oförtullad innebär attav en vara som

övergår till fri omsättning får i övrigt inte ske, inte föreskrivnavaran om
införselvillkor uppfyllda, jfr 3 lagenär § 1973:980 transport,om
förvaring och förstöring införselregleradeav varor, m.m.
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42 §

medeldeföreslårVinuvarande 40 § TL. attBestämmelsen motsvarar
täckatillhandi förstaanvändasskallförsäljningen attvidinflytersom

i andraförstförsäljningen ochochförvaringenförkostnaderTullverkets
dockkrav börtull. Dettakravgemenskapenstillgodosehand för att

avgift.ochskattfore kravplaceras statens annan
tillämpningskodexenaiartikel 867beaktasmåstesammanhangdettaI

ellerbeslagtagits iicke-gemenskapsvarorhanteringgäller somavsom
sådanaförsäljningVidstatskassan.överlåtits tillellerförverkats avsom

inågot depå sätttulltullmyndighetenmåste angesut somta avvaror
förstöraåterståendastmöjligtintedet attartikeln. Om är varan,synes

tullmässigtill någonhänföromedelbartinte köparensåvida varorna
ochtill 90kommentarernavidareanvändning. Sebestämmelse eller

lagförslaget.i113

Export

43 §

ochtullkodexeniregleratväsentligtalltiIullförfarandet ärexport
Någraförfaranderegler.allmännasåvitt gällertillämpningskodexen,

föreskrifterYtterligareinte.behövslagnivåbestämmelsernationella
288,artiklarna 207,idetaljfrågori vissabehövas t.ex.kan som avses

tillämpningskodexen.ioch 794.1793.3
återutförselhandförstavi ivarorutförselMed annan avavserav

enligtexportutanför begreppetliggericke-gemenskapsvaror, som
tullkodexen.

förreglersärskildafinnaskanförfarandereglemade allmännaUtöver
tullmyndigheternasreglerfinnsSåvissa Lex. omtyper varor.av

jordbruks-bidragsberättigadekontrollövervakning och exporten avav
203090. Dessaoch38690404589,EEGförordningarnai nrvaror

viregler,svenskakompletterandeeventuellaoch frågan anserregler, om
uppdrag.utredningensutanförfalla
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Statistik

§44

Paragrafen 45 §närmast TL har delvis innehåll.motsvarar annatmen
De uppgifter lämnas i enhetsdokumentet vid olika tullförfarandensom

används för flera ändamål, i första hand underlag för beräkningsom av
tull och skatt och avgift vid import, för handelsstatistiskaävenannan men
ändamål. Vid de statistiskaär intressena de övervägandeexport rentav
för uppgiftslämnandet. flertalEtt uppgifter tjänar många ändamål
samtidigt, och det i det ogörligt försökanärmaste urskilja deattsynes
uppgifter lämnas enbart statistiska skäl. Uppgiftskraven isom av
samband med varutrañken med tredje land redan i utsträckningär stor
föreskrivna på gemenskapsnivå bilagoma 37 och 38 till tillämpnings-
kodexen. Dessa föreskrifter måste kompletteras med nationella före-
skrifter på de punkter där EG-rätten överlåter till medlemsstaterna att
bestämma uppgiftskraven, jfr 18 i lagförslaget.§om

Några särskilda föreskrifter uppgifter skall lämnas förom som
statistiskt ändamål rörande bör, ovannämnda bakgrund intemotvaror

Däremot bör det finnas bestämmelse informativ naturges. en av mer som
klargör de uppgifter lämnas i tulldeklarationer och andraatt som
handlingar för tullbehandling används för statistiskaävenav varor
ändamål. En bestämmelse den innebörden har tagits iin första stycket.av

Den nuvarande 45 § omfattarTL uppgifter för statistiskaäven
ändamål, lämnas i anmälningshandlingar för transportmedel isom
samband med ankomst till eller avgång från tullområdet inkommande
fartygsanmälan, inkommande luftfartygsanmälan llrllkodexenetc.

tillämpningskodexenoch innehåller inga regler anmälningsskyldighetom
för transportmedel sådana, varken för tullkontrolländamål eller försom
statistiska ändamål. Frågan anmälningsskyldighet för transportmedelom

tullkontrolländamålför har behandlats i den allmänna motiveringen och
i kommentarerna till 56

frågaI uppgiftsplikt för statistiska ändamål rörande transportmedelom
följandevi överväganden. Iden mån vissgör underrättelseskyldighet för

befälhavaren på fartyg föreligger, enligt EG-reglema ise 313ett art.
tillämpningskodexen eller i övrigt anmälningsskyldighet för transport-
medel föreskrivs i nationella bestämmelser, det gäller transportmedelnär
i intrakommunitär trafik, så skall dessa uppgifter uteslutande tjäna som
hjälp tullmyndighetema iför bestämmelselandet bedöma denatt
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tullmässiga på därvid medförs.statusen I viss utsträckningvaror som
skall sådana fartyg befrias från underrättelseskyldighet tullen,mot se
punkt i3 nämnda artikel. Därför bör dessa uppgifter inte till grundc tas
för statistik över mellan medlemsstaterna. Någontransporter särskild
uppgiftsskyldighet tullmyndigheterna, för statistiskagentemot ändamål,
bör inte föreskrivas i fråga transportmedel går i intrakommunitärom som
trafik. Detta med hänsyn till tullnryndigheternas huvuduppgift iatt
princip skall trafiken och varuhandeln mellan gemenskapen ochavse
tredje land. Primärmaterialet till statistiken över mellantransporter
medlemsländerna bör därför inhämtas på via tull-sätt änannat
myndigheterna.

Mot denna bakgrund har bestämmelsen begränsats till sådana fall då
transportmedel ankommer från eller avgår till tredje land. Bestämmelsen

tillämplig transportmedel ankommer elleroavsett avgårettavses vara om
direkt från eller till tredje land eller sker via med-annatom resan
lemsland, dvs. transportmedlet har med sig last ellerom passagerare

tagits ombord eller skall avlämnas i tredje land.som

45§

Bestämmelsen § första7 stycket och1 2 46motsvarar § TL i detsamt
den upplyser under vilka olika former icke-gemenskapsvamratt kanom

försändas eller förvaras inom gemenskapens tullområde. Reglerna därom
finns till delen i tullkodexenstörsta och tillämpningskodexen. Det behövs
dock ytterligare bestämmelser i åtskilliga hänseenden. Det gäller Lex.
tillståndsgivningen till inrätta tillfälliga lager eller tullager, krav påatt
säkerhet avseende tull för förvaras där, tillämpningvaror som av
förenklade förfaranden vid transitering och uppläggning tullager och
frågor lagerbokföring på dessa lager och i friznner och frilager. Viom
föreslår därför bemyndigande för regeringen meddelaett närmareatt
föreskrifter till utfyllnad och verkställighet gemenskapsreglemaav
dessa områden.

Som framgått den allmänna motiveringen föreslår viav att expon-
butikema tills vidare behandlas särskilt institut, de tordeett trots attsom

tullager iutgöra tullrättslig mening, såvitt gäller icke-gemenskapsvaror
förvaras där. Vi bestämmelsen i 46 § andra stycket TL kanattsom anser

överföras med oförändrad lydelse till den lagen. Det gäller ävennya
uttrycket avreser till utlandet, där utlandet antingen är ett annat
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medlemsland i ellerEU tredje land. I den allmänna motiveringen harett
behandlats de skillnader föreligger i förutsättningarna för försälj-som
ningen till de resande, alltefter de till medlemsland ellerannatom avreser
till tredje land. Närmare bestämmelser härom kan meddelas på förord-
njngsnivå.

46§

Bestämmelsen tredje47 § stycket Vinärmast TL. föreslårmotsvarar att
frågan inrätta frizon i fortsättningenäven skallatt prövasom av
regeringen. Detsamma bör tills vidare gälla frilager, enligtäven som
tullkodexen med frizon identisktår institut.närmastett

Som jämförelse betr. frizon kan frihamnar både inämnas Danmarkatt
och Tyskland endast kan inrättas lag 41 § andra stycket toldlovengenom
respektive 20 § 2 Zollverwaltungsgesetz.

frågaI exportbutiker vi inte inom för utredningen någonom ser ramen
anledning föreslå ändring i det regeringen frågan.äratt prövaratt som
Som framgår utkastet till tullförordning vi dock inte det skallattav anser
regleras i författning vilka exportbutiker finns.som

När det gäller tillfälliga lager och tullager föreskrivs i tullkodexen att
det tullmyndighetemaär frågan tillstånd.prövar Någonsom om
ytterligare föreskrift därom behövs därför inte i lag. Däremot bör i
förordning vilka tullmyndigheter skall frågan ellerprövaanges som ges
bemyndigande för GTS föreskriva därom.att

47§

Bestämmelserna nuvarande 50 § TL och skallmotsvarar ses som en
komplettering och precisering bestämmelserna i artikel i38 tull-av
kodexen. lbllkodexen kräver inte medlemsstaterna inför särskiltatt ett
institut för korttidsförvaring införda skulle ävenutan accepteraav varor

de lokala tullmyndighetema från fall till fall anvisar plats fört.ex. att en
förvaringen, jfr punkt l i nämnda artikel. Oavsett formerna föra
förvaringen har varor under tillfällig förvaring tillstatusvarorna av
dess de har hänförts till tullmässig bestämmelse eller användning,en
artikel 50 i tullkodexen.

8 14-0873
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skyldigheteni så måttoskall bevarasordningnuvarande attVi attanser
läggaskyldighettullupplag ersätts attinfördalägga avatt varorupp

tillämpnings-iartikel 185ilagertillfälligapå avsessomvarornaupp
påtullmyndighetema permanentgodkäntsdvs. platserkodexen, avsom

förvaring.tillfälligförbasis
landettillankommergäller förUppläggningsskyldigheten somvaror
fartygmedförtsförgäller äventredje land. Denfråndirekt avsomvanor

lossatsEG-land,land viatredje attfrån utanluftfartyg annat varornaeller
icke-Omtillåmpningskodexen.446 ioch443189,artiklarnajfrdär,

omlastatsellerlossatsSverige däremottilldestineradegemenskapsvaror
hitfortsattaunder dende transportenskall varamedlemsland,i annat

följa någonskall intefallsådanttransitering. I upp-förföremål en
tullområdet.svenskatill detankomstengrundläggningsskyldighet av

skallparagrafen. Däremotistycketförsta varanslutetföljerDetta avav
förbestämmelseortentillankomstenvidtillfälligt lagerpåläggas upp

tullförordning.tillförslageti§52transiteringen, nyse

48§

tull-stycketi förstaoch attTL48 §Bestämmelsen angermotsvarar
förbehövsdetoförtulladhandfårtillfälligtmyndighet omvarata enom

administrativomhändertagande ifrågatullkontrollen. Det är ettom
besittning.i sintullmyndighetförmöjliggör att taordning varaensom

praktisktvaritdeneftersombehållas ettbestämmelsen börVi attanser
oregelmåssigahanteraförtullagstiftningeni attinslagvärdefullt

iförutsättningarfinnsinte att tadetfall då varai ensituationer, t.ex.
säkerställaforpåkallatomhändertagande är attbeslag, varanett avmen

iartikel 53.2ifinnsbestämmelseliknandeEnintressena.ñskalade
endastgällaDenlika långt.intesigsträckerden synestullkodexen men

ellerbestämmelsetullmässigtill någonhänförtsinteännusomvaror
varjegällerbestämmelsenföreslagna varadenmedananvändning, nu

viharformuleringenVidomsättning.till friövergåttharintesom
undvikaforförvaringtillfällig attföruttrycketnuvarandeundvikit det

Vidareförvaring.tillfälligbegrepptullkodexensmedförväxling
iochförsvinnertullupplaginstitutetbakgrundvi, attföreslår mot av

institut,dessamellanskillnadernaochlagertillfälligtpraktiken ersätts av
ävenomhändertagnadenlägga varanskall kunnatullmyndigheten uppatt
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åsidosatteller någonbekostnad varuägarentullager,på somannanav
tullverket.skyldighetersina mot

ellertullupplaginnehavarenstycket i 48 § TLEnligt andra är ett enav
kan skedetoförtullade utanskyldigfrihamn emot omatt ta varor,

dennafrihamn tordeinnehavarefrågaolägenhet. lavsevärd avom
ipraktikenifrihamnarnabakgrundtillkommithaskyldighet attmot av

nämligentullupplag,frmktionfullgjortutsträckning somstor samma
naturligtdetinteVi ärimpongods. attkorttidsförvaring attanserav

skyldighetsådanfrilagerellerfrizon motinnehavareålägga ett enenav
Igemenskapsråtten.enligtutformatsinstitutdessahurbakgrrmd av

innehavareendastdärförföreslåsstyckeparagrafens andra att av
tillämpningenpraktiskaVid denskyldighet.skall ha sådantillfälliga lager

speditionsföretaginnehavarenbeaktas ärpraktiken böri t.ex. ett somom
helstförnormalt ärtillfälligt lager avsetthar somvem somett som

fåttkan haenskild importörhaneller ärimporterar somenomvaror
lager ellerlokalersinaitillfälligttillstånd ha utrymmen.att egna

49§

uppgifteroch lämnatill tullenanmälanSkyldigheten göra varoromatt
delfråntillskerdetantingenfrizon,eller frånförs till avannanensom

gemenskaps-delvis iland reglerastredjefråntillellertullområdet
ochtullkodexenioch 177170168.4,artiklarnareglerna, Lex.se

kontrolltullmyndigheternasviss månI är813 och 821.811,artiklarna
noteringarkontrollbaseradfrizonoch fråntillvarurörelseröver aven

delinnehållerreglerlagerbokföring. Dessaberörda företagensi de en
vissabehövsfall. Deti vissatillämpasbörreglernahuroklarheter om

bemyndigasregeringenföreslårviregler och attnationellautfyllande att
behövs.föreskriftermeddela de som

50§

iföreskrivaregeringenfårstycket TLandranuvarande 51 §Enligt om
bedrivasdetaljhandel fårochverksamhetindustriellutsträckningvilken

i frihamn.
kommersiellindustriell,varje slagsskalltullkodexenEnligt annan

frizoniauthorizedbeserviceverksamhet tillåtasochverksamhet en
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etablerings-råderså detbestämmelsenVi tolkarfrilager.eller attett
bedrivandetdet allmänna,såvitt beroråtminstone attfrihet, avmenav

Vidaretillståndsprövning.för vissföremåltillverksamhet får görassådan
ellerförbudsärskildautfärdatullkodexen,enligttullmyndighetema,får

berördadebakgrundverksamheter,nämndaförbegränsningar mot av
bakgmn-dentullövervakning. Motbehovetelleregenskaper avvarornas

regeringenbemyndigande för attmedbefogatvi detden ettanser
iverksamheternämndaförvillkorbegränsningar ochföreskriva om

frizon.

51§

allmännadenexportbutik iövervägandenvårabakgrundMot omav
skyldigregel ärsärskild attviföreslårmotiveringen somom vemen

ochexportbutikiförvarasicke-gemenskapsvarorförtull sombetala som
tullområde. Detta ärEGzsinombestämmelseortmedresandetillsäljs en

reglertullkodexenstillförhållandeisärbestämmelsennationelladen enda
Bestämmelsentullskuld.betalaskyldiggäldenärär att ensomvemom

tullrättsligtöverhuvud inte ärexportbutikinstitutetmedmotiveraskan att
skallförsäljningenaktuelladenOmgemenskapsnivå.reglerat

övergångutgöraden närmastEG-tullrättsligaibeskrivas entermer, synes
lokalförfarandetförenkladedettillämpningmedomsättning,fritill av

tullager.förvarasklareringspmcedur, somen varaav

52§

frizonertullager,tillfälliga lager,Att§ TL.52Bestämmelsen motsvarar
tullmyndighetemas över-underkastadeskallexportbutikersamt vara

gemenskapsreglerantalföljakontroll får stortoch ettvakning avanses
harregel däromuttrycklignågontullkodexen,106 iartikelse menLex.
börintressei klarhetensregelsådandärförVifurmit.vi inte att enanser

därvidböri 52 §tillsynordetnuvarandetullagen. Deti denintas nya
användsdekontroll ärochövervakning termer sombytas sommotut

tullkodexen.i
ñrredovisningsskyldighettillbegränsatsstycket harandra attDet avse

Anmäl-stycket.i förstainrättningarpåförvaras avsessomsomvaror
tillämp-ochtullkodexenireglerassådanaförningsskyldigheten varor
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ningskodexen. denl mån det behövs ytterligare nationella bestämmelser
kan sådana meddelas med stöd 18 § i detta lagförslag.av

53§

Vi inget hinder från EG-rättsligt håll ålägga dem verk-ärattser som
vid tillfälliga lager, tullager frizoner eller frilager tystnadsplikt isamma

fråga vad de erfarit enskildas ekonomiska och personligaom om
förhållanden i samband med tullbehandling Vi föreslår därförav varor.

bestämmelsen därom i 53 § TL förs till den tullagen medöveratt nya
vederbörlig anpassning.

frågal sekretessen hos tullmyndighetema finns bestämmelse iom
artikel i15 tullkodexen. Upplysningar konfidentiell ellerär natursom av

lämnats på konfidentiell grund skall inte tullmyndighetemasom yppas av
uttryckligt tillstånd den eller den myndighet lämnatutan av person som

dem. Det skall dock tillåtet lämna upplysningar tull-att utvara om
myndigheterna eller bemyndigade detta enligtär göratvungna att
gällande bestämmelser, särskilt beträffande dataskydd eller i samband
med rättsliga förfaranden. Hänvisningen till gällande bestämmelser,

innefattar både gemenskapsrätt och nationella bestämmelser, medförsom
enligt vår uppfattning sekretesslagen 1980: 100 kan tillämpas fulltatt ut.
I den mån inte sekretesslagen resultat artikel i15ger samma som
tullkodexen, så artikeln spel sekretesslagen. Visätts ur genom anser
därför den sista meningen i 53 § kan överföras till denäven TLatt nya
tullagen.

Tullverkets kontmllverksamhet

54 §

I denna paragraf i vilka fall står under tullkontroll. Be-anges varor
stämmelserna har överförts från nuvarande 61 § TL med i draggrova

innehåll, åtskilliga anpassningar har måst med hänsyngörassamma men
till EG-reglerna.

Att icke-gemenskapsvaror står under tullkontroll betyder saksamma
det i nuvarande lag står oförtullade står undernär attsom varor

tullkontroll. utföras skall ståNär skall gemenskapen, undervaror, som ur
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tullkontroll kan inte uttryckas lika enkelt i nuvarande lag. förstaIsom
hand deklarerats till tullförfarandet Utförsel frånexport.avses varor som
gemenskapen kan emellertid ske i sambandäven med tullförfarandet

Återutförselintern transitering. från gemenskapen huvudregelanses som
inte tullñrfarande, går in under det vidare begreppetett utansom
tullmässig bestämmelse eller användning definieras i artikel 4.15som
i tullkodexen. Ordet bestämmelse i paragrafens första användsmening
alltså i ungefär betydelse ändamål eller syfte inteochsamma som

föreskriftmed eller regel.synonymtsom
Av artikel i37 tullkodexen framgår införts tillatt varor som gemen-

skapens tullområde skall kvarstå under tullövervakning till dess deatt -
i förekommande fall förs in i frizon eller frilager. bakgrundMotetten-

därav har vi befinner sig i frizon frilagerövervägt ellerom varor som
bör stå under tullkontroll. Enligt artikel 168.4 får tullmyndig-anses
heterna kontrollera förs in förs eller befinner sig iutvaror som ur en
frizon eller frilager. Med anledning därav har vi icke-ett ansett att
gemenskapsvaror befinner sig i det svenska ståtullområdet skallsom
under tullkontroll de befinner sig i sådan del tullområdetäven om av som
kan komma frizon eller frilager. dettautgöra l sammanhangatt noteras

förhållandetdet står under tullkontroll inte i sig sägeratt att en vara
något vilka befogenheter tullmyndighetema har. Befogenheternaom
regleras i de bestämmelser där uttrycket används. g

åFrån huvudregeln oförtullade står under tullkontroll igörsatt varor
nuvarande tullag undantag för tagits hand med tillämpningvaror som om

något förenkladede förfarandena hemtagning för räkning,av av egen
hemtagning för räkning eller förfarandet för godkänd mottagareannans
jfr § första8 stycket 2 och VidareTL 4 § TF. undantag förgörs varor

vid normalförfarandet direktförtullning har frittlämnats tillutsom
förfogande till den har kredit för tull och skatt jfr 8 § förstasom annan
stycket l och 26 § TL. Dessa undantag kan i i sak.behållasstort sett

gUndantagen sammanfattas i vårt förslag oförtullademed orden varor
flämnats förfogandetill fritt enligt deklaration till övergång tillutsom en

fn omsättning. När det gäller nonnalförfarandet framgår artiklarnaav
73 och i tullkodexen74 under vissa angivna villkor, skallatt, varorna
frigöras tullmyndigheten så den har kontrollerat uppgifterna isnartav
deklarationen eller godtagit dem kontroll eventuellt tullbelopputan samt
har betalats eller säkerställts. Om betalningsanstånd för tull har medgetts,
vilket obligatoriskt kräver säkerhet har ställts, måsteatt attanses
tullskulden har säkerställas.
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Uttrycket oförtullade varor väljs här i stället för icke-gemen-
skapsvaror för markera det frågaäratt föremål föratt ärom varor som
det tullförfarande medför tullstatus skall ändras frånattsom varornas
icke-gemenskapsvara till gemenskapsvara, de åtgärder dettaattmen som
innefattar inte har fullbordats. Jfr vårt förslag till definition ordetav
förtullning i 2

frågaI lämnats till hemtagaregodkändom utvaror som en mottagare
igörs nuvarande 61 § undantag från undantaget. Detre gäller varor

olika grunder underkastadeär förfogandeförbudsom samt varor som
skall byta tullklareringsform. Sådana står f.n. under tullkontroll.vanor

När det gäller förfogandeförbud några bestämmelser,synes mot-
svarande 61 § första stycket 1 och 3 TL, inte komma i fråga. Såvitt vi
krmnat finna medger inte tullkodexen deklarerats ñratt varor som
övergång till fri omsättning, frigörs lämnas ut tullmyndighetemaav om
inte alla eventuella införselvillkor uppfyllda.är Det gäller vidäven

Åanvändning förenklat förfarande. andra sidan inte finnasav synes
möjlighet för tullmyndighet i enstaka fall besluta frigjordatt att en vara
skall förvaras i oförändrat skick, alla införselvillkor uppfyllda ifrärom
nuvarande 7 § TF.

Möjligheterna byta tullklareringsform efter detatt att en vara
frigjorts enligt förenklat förfarande för övergång till friett omsättning är
mycket restriktiva. Dessa möjligheter framgår regler ogiltig-av om
förklaring ung. återkallelse tulldeklarationer i artikelsamma som av
66 i tullkodexen och artikel 251 i tillämpningskodexen. frågaI om varor

deklarerats till övergång till fri omsättning får deklarationensom
ogiltigförklaras endast den lämnats misstag och, redanom av om varan
frigjorts, under villkor bl.a. omedelbart deklareras till detatt varan
ursprungligen avsedda tullförfarandet. Mot denna bakgrund finns det
ingen anledning i tullagen bestämmelseatt motsvarande 61 §uppta en
första stycket 2 TL. l stället bör för här beskrivet fall föreskrivas att

återförs under tullkontroll deklarationen ogiltigförklaras.varan om

55§

I denna paragraf i vilka fall transportmedel står under tullkontroll.anges
Bestämmelserna har med vissa anpassningar överförts från nuvarande
62 § TL.
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bestämmelse.gällandemedjämförtutvidgninginnebärPunkt 1 nuen
SverigetillkommertransportmedelbaraintedärmedSyftet är somatt

tullkontroll, ävenunderstå utanskallmedlandtredjefrån varor
EU-landiellerlandetinom annatpåbörjar sintransportmedel resasom

gemenskaps-utfördvsicke-gemenskapsvaror externoch entransporterar
i frågahartullenbefogenhetertullkontroll. Deunderståbörtransitering

medförapå dettaenbartbestämmasbör att varortransportmedlet avom
börjat.inte dessutom transportentullkontroll ochunderstår varavsom

Danmark.igällerordning ävenDenna t.ex.
tull-avseendetdetändring i attingenpunkt 1innebärDäremot

allaupphör,transportmedelankommande somvarorkontrollen omett
fritillövergångfördeklarationergrundpåombord frigörsfinns av

fortsattförlastbilÄven kvarñnns t.ex.omsättning. envarornaom
längreintestårbeståmmelseort,egentligatill varornatransport varornas

lastbilenhellerstår intedärmedoch§följd 54tilltullkontrollunder av
stycke,andraparagrafensifall seitullkontroll,under utom avsessom

nedan.
enligtfallet ärliksombestäms,punkt 2förTrllämpningsområdet

förföreskrivsanmälningsskyldighetutsträckningvilkenigällande lag, av
särskilttullområdet,svenskadettill omankommertransportmedel som

allmännadenframgåttmedlemsland. Somfrån avankommerdet annat
denioklarhetvissråder56 §tilloch kommentarernamotiveringen

aktuellai detolägenhetnågonknappastdockmedförfrågan. Detta
sammanhanget.

till3 begränsaspunktkanpunkt lomfattningenändradedenGenom av
land. Omtredje transport-tilldirektlastavgårtransportmedel utansom

tillicke-gemenskapsvaror annatland ellertredjetillmedförmedlet varor
transportmedletOmpunktenligttullkontrollunderstår detEG-land

ståinteskall detmedlemslandtillgemenskapsvaror annatendastmedför
tullkontroll.under

ochstycketandra§på 51tillbakagårstycketandraiBestämmelsen
bestämmelser1973:671. Dessatullstadgaårs1973stycket iförsta§61

importvarormedlastbilarfrämsttransportmedelhuvudsakiavsåg att
tullsynpunkt,frånfrigjortslastentullkontroll, ävenstå underskulle om

varvidpåhemtagning gränsortenellerförtullninglossas,att -utan genom
utlämningstullanstaltentullkontrollunderstodlängreinte omvarorna -

lossningenefterfordonetkontroll avskeskulledetbestämt avatt en
vissakundeDärigenombeståmrnelseort.egentligadesslasten

på be-ochunderfordonet transportenbefogenheter utövas mot
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stämmelseorten. I den nuvarande tullagen inte uttryckligen attanges
kontroll i sådant fall kan ske på bestämmelseorten lastentrots att
frigjorts. iDetta har stället GTS föreskrivit i [0 i fråga hemtagningom
i 8 kap. 16 och Någon17 §§. ändring i sak emellertid inte avseddvar
i lagen, 198687:166 92. Vi föreslår viss omformuleringse prop. s. en

bestämmelsen, inte heller någon ändring i sak.av men avser

56§

Paragrafen delvis nuvarande 3 Deklarationsskyldigheten§ TL.motsvarar
för eller informationsskyldighet tullmyndigheterna imotvaror annan
samband med import och i allt väsentligt reglerad iärexport av vanor
tullkodexen och dess tillämpningsföreskrifter. den mån det krävsI
ytterligare nationella föreskrifter därom, kan sådana utfärdas med stöd av
det bemyndigande vi föreslagit i 18 I den allmänna motiveringen
avsnitt 5 har diskuterats behovet särskilda föreskrifter anmäl-av om
ningsskyldighet för transportmedel. Vi föreslår ibestämmelsenatt
nuvarande behålls3 § avseende transportmedel. Med hänsyn till dessa
reglers anslutning till reglerna kontrollverksamheten föreslår vinära om

bestämmelsen flyttas till avsnittdetta tullagen.att av
framgåttSom den allmänna motiveringen finns det skäl i vissattav

utsträckning föreskriva anmälningsskyldighet för transportmedel iäven
trafik mellan medlemsstater. Hur den exakta avgränsningen dennaav
anmälningsskyldighet bör inte helt klart. Vi dock integöras är attanser
den behöver föreskrivas lagnivå föreslår därföroch reglernaatt
liksom hittills delegeras till regeringen. detta finns inget konstitu-Mot
tionellt hinder, jfr 8 kap. första stycket och 9 Med7 § 3 5 § RF.samt
annat land i förslaget både isåledes medlemsland EU ochannatavses
tredje land.

57§

Bestämmelserna Befogenheterna enligtnuvarande 63 § TL.motsvarar
varutörsel från gemenskapen ellerparagrafen skall endast till elleravse

i övrigt trafiken icke-gemenskapsvaror. framgårmed Detta genom
hänvisningen tullagstiftningen, så begrepp deñnierats itill dettasom
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artikel 1 i tullkodexen och i punkt 3 där tullområdef byts ut mot
gemenskapens tullområde.

I punkt föreslås1 den nuvarande bestämningen vid införselatt till
eller utförsel från tullområdet slopas. Någon ändring i sak inteavses
därmed, bortsett från det självklara bestämmelsen skall sikte påatt ta
import till eller från gemenskapens tullområde.export Den väsentliga
begränsningen ligger i uttrycket deklarations- och uppgiftsskyldighet
enligt tullagstiftningen. dettal sammanhang kan antecknas befogen-att
heten enligt denna punkt inte kräver transportmedel står underatt
tullkontroll i den mening i 54 och 55 §§. Det måste dockangettssom
finnas rimlig anledning transportmedel elleranta används,att ett använts
eller inom kort skall användas, för icke-gemenskapsvarortransport av
eller andra står under tullkontroll för tullmyndigheten skallvaror som att

undersöka det. Denna begränsning framgår också inledningenav av
paragrafen förutsätter det finns anledning det förelegatattsom anta att
någon deklarations- eller uppgiftsskyldighet kontrollera.att

När det gäller hänvisningen i sista stycket till 19 § VSL erinras om
vårt förslag till ändring i den lagen innebär lagen blir tillämpligattsom
endast oregelmässig varuförsel till eller från tredje land.

58§

Bestämmelsen har överförts från nuvarande 64 § TL med i stort sett
oförändrat innehåll.

detNär gäller skyldighet använda anvisad eller led, finnsväg vissaatt
bestämmelser i tullkodexen, artikel 38.1 gällande inresa och artikel 183
angående Vi likväl det behövs finnasutresa. bestämmelserattanser
därom i svensk lag gmnd för detaljerade verkställighet-som mer
föreskrifter på förordningsnivå och myndighetsnivå jfr 59 § i vårt
förslag till tullfömrdning. Sådana föreskrifter kan dels gälla generelltny
för vissa fall, dels lokal tullmyndighettyper befogenhet iav ge att ett
särskilt fall förelägga förare eller befälhavare hålla sig till viss vägatten
eller led.

I andra stycket bör tullområdet bytas det svenska tull-ut mot
området eftersom de svenska tullmyndighetema inte kan meddela sådana
förbud i stycket med verkan utanför svenskt territorium.som avses

I det tredje stycket föreslås i förhållande till 64 § tredje stycket TL att
hänvisning endast tillgörs tullagstiftningen,jfr artikel il tullkodexen.
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övervakningordetföreslåsDockbehållas.stycket börfjärde attDet
till ljfr kommentarernakontroll,ochövervakningmedersätts

59§

tullkodexeni sägerArtikel 72 att66 § TL.Bestämmelserna motsvarar
identifieraförbehövsåtgärdervidta deskall atttullmyndighetema som

följsvillkordesäkerställaföridentifiering behövs attvarorna attom
måstemeningEnligt vårtullförfarandet.aktuellaför detgäller ensom

bestämmelsenationellmedkompletterasbestämmelsesådan somen
angivnai detvidtafårtullmyndighetemaåtgärdervilkaexplicit anger

motsvarandei lagen. Enstå kvardärförbörmeningensyftet. Första
andraDenandra st..§toldloven 14danskaifinnsbestämmelse

EG-bestämmelsemamotsvarighet isaknastycketi förstameningen synes
behållas.ocksåoch bör

ingenbehövsDärmedcontainrar.tillläggsmeningenförstaI
definitionAngående§ TF.nuvarande 51motsvarandebestämmelse av

tullförordning.tillförslaget§ itill 2kommentarernacontainer, nyse

60§

regelverk.i EG:sfinns intebestämmelsetill dennamotsvarighetNågon
sin främstabestämmelsenharpraktikenIfinnas kvar.börBestämmelsen

lämpligtmindreDet attankomst.passagerarfartygsvidbetydelse synes
Jämförtavseende påmedlossastransportmedeltala passagerare.attom
ombordgårellertilldärför lagtslydelse harnuvarandemed passagerare

transportmedel.ellerpå lämnar

61§

i andraBestämmelsernatullag.nuvarandei68 §Bestämmelsen motsvarar
Därtullstadga.årsi 1927§23tillbakagårstyckenatredjeoch

inrikestrafik.går ifartygpåsiktebestämmelsernaframgår tar somatt
tullområdet,utanförfärdasfartygetinbringandefor ärFörutsättning att

underkursenden rättakurs. Dvs. enfrån sinavvikande rätta om
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grund förutanför tullområdet, så detta i sig ingeninrikesresa går är
inbringande.

endast på svenskai andra stycket kan f.n. tillämpasBestämmelsen
eftersom det inte finnsbefinner sig på internationelltfartyg vatten,som

internationelltfartyg inbringas frånavtal medger utländsktnågot attsom
frånfartyg inbringasterritorialvatten eller svenskteller utländskt att

beredningsgruppen föruppfattning hadeutländskt territorialvatten. Denna
avtaltullagstiftningsfrågor i 1985:4 151. De närmastDs UD s. som

fråga med Finland och Danmarkskulle komma i deär gemensamang.
SÖinförsel alkoholvaror,för bekämpande olovligbevakning avav

SÖ bevakningspersonalrespektive 1936:2. Där1934:1 statensges ena
territorium, så långtrespektive avtalspartsvissa befogenheter men

sig inte,territoriet sträcker dedärifrån till dettill inbringande egnasom
och 1936:13.kungörelserna SFS 1934:65vidarese

tillämpliga detbestämmelsernaden utsträckning ärI är numera
föri praktiken harhuvudsakligen Kustbevakningen utövaattresursersom

gällandeandra stycket jfr 73 § i TL.befogenhetema enligt
alternativbör utformas. Ettinte självklart hur bestämmelsen ärDet är

inbrin-kunna föranledaavvikelser under inrikes skallenbartatt resor
förutsättning härför skallfårgande, varvid övervägas attvara,om en

den sker utanförutanför tullområde elleravvikelsen sker svenskt att
avvikelsealternativtullområde. Ett ävengemenskapens är attannat en

föranleda inbringande.skall kunnai mellan medlemsstatersker resasom
avvikelsei fråga endastingripande kommaså fall bör naturligenI motett

vilka rekvisittullområde. Oavsettutanför gemenskapenssker somsom
begränsningarnabestämmelsen, måsteavseenden ii dessa sätts somupp

nuvarande tredje stycket behållas.finns i det
borde ingripandeninre marknadenperspektivet den gränslösaI av

nuvarande,deunder omständigheterkunna ske, motmotsvararsom
tullområdegemenskapensintra-EG-trafik, de utanförfartyg i om

trafik tillkan befara illegalfrån kursen,avviker den rätta t.ex. manom
eftersom vårståndpunktfall detta vårtredje land. varje börI vara

rör den måntredje land. Igemenskapen ochutredning trafiken mellan
befogenheterskall haKustbevakningentullmyndighetema och att--

ingripamotavvikelaersomsherheltinomgränsanaförgnenüqms
tdlomidmdvnomuedjelsrdinteallsberömclbârdøttaqámü

lagstiftning.i förevarandeinte regleras
kanenligt andra stycketmyndigheterIngripande svenska avav

sker inomavvikelserkomma frågaskäl baranaturliga mot som
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gemenskapenssvenska deleni närheten denområden ligger avsom av
Kustbevakningensvenskatullomrädet, där dentullområde det svenska

tillvi inte behöver kommabegränsningnaturligen Denna anseropererar.
uttryck paragraftexten elleri närmare anges.

myndighets-1994:02haft samråd med utredningen JuVi har om
EU-perspektiv dennaisamverkan vid gränskontroll ett m.m. ang

bestämmelse.

62§

69 idelvis artikeli nuvarande 69 §Bestämmelserna TL motsvaras av
bara gäller harskillnad nämnda artikeltullkodexen. En är att varor som

gällerbestämmelsentullförfarande medan den svenskadeklarerats till ett
ochuppgiftsskyldighet för bådeanmälnings- ochkontroll all varorav

såsomtransportmedel i sig självtde fall ärtransportmedel. l ett en vara
dock artikel 69import, blirföremål tullförfarande,för temporärett Lex.

tillämplig.
undersökabl.a.tullmyndighetemaartikel 68 i tullkodexen rättI attges

tulldeklarationer. Självariktigheten iför kontrollera mottagnaattvarorna
tillfällebereda tulltjänstemanskyldigheten för trafrkanten attatt un-

föreskrivendirekttransportmedel dock intedersöka och synes varavara
lokaler därlämna tillträde till dei tullkodexen, heller skyldigheten att

78.efterkontroll enligt artikelbedrivs, det gällerverksamheten närutom
med hänsyn till det69stycket i nuvarande § TLFörsta ovansynes,

inte föreskrivas skyldighetbehållas. Dock behöverantecknade, böra att
följerartikel 69 i tullkodexenkostnadsfritt tillhandahålla Av attvaruprov.

tullen kan anmodakostnadsfritt ochtullen har rätt attta utatt varuprov
närvarande försjälv eller ombuddeklaranten attatt gegenom vara

provtagningen.biträde vid
till den plats där de skallföreskrivsartikel 69I att transport varornaav

förhantering behövsoch allundersökas och skall tas, somprover
utföras deklaranten eller påprovtagningen, skallundersökningen eller av

hanteringenñr ochAngående kostnaderna sägshans transportenansvar.
skall bäras deklaranten. Dennakostnader uppstårendast deatt som av

uttryckligmedenligt mening kompletterasbestämmelse bör vår en
skallsina skyldigheter,han åsidosätterföreskrift deklaranten,att omom

Sista delendärigenom åsamkasför kostnaderersätta staten.staten som
tillinklusive möjlighetennuvarandei 69 § TL,det andra stycketav
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indrivning enligt 35 § befogenhet församt GTS helt eller delvisatt befria
från ersättningsskyldigheten, bör därför behållas.

Angående provtagning förutses i 242.1 i tullkodexenart. det kanatt
finnas nationella bestämmelser metoder för provtagning.om Några
sådana bestämmelser finns f.n. inte. För den händelse behov skulle
uppstå bör GTS kunna utfärda sådana bestämmelser verkställighets-som
föreskrifter till förevarande paragraf.

63§

Någon direkt motsvarighet till denna bestämmelse finns inte i EG:s
regelverk. Bestämmelsen bör därför behållas. Ang. dess tillämpnings-
område, l98687:166 98.se prop. s.

64§

Någon direkt motsvarighet till denna bestämmelse finns inte i EG:s
regelverk. I artikel 241.2 i tillämpningskodexen talas möjligheten att,om
i enlighet med gällande bestämmelser, tillkalla ellerexperten annan

i det fall deklarant harperson att bådevägrat själven närvara ochatt att
någon kanutse honom vidsom representera varuundersökning.en

Hänvisningen till gällande bestämmelser, i fråga att utseom expert
eller någon bistå tullmyndigheten,annan attperson gör vi bedömeratt att
frågor i allmänhet anlita särskildatt sakkunnigom hör till nationell
kompetens. Det strider i fall inte någravart EG-bestämmelsermot haatt
kvar vår nuvarande bestämmelse. Vi föreslår därför bestämmelsernaatt
i nuvarande 71 § TL behålls, med viss redaktionell ändring i första
stycket. Vi inte det behövs någonattanser nationell föreskrift för det
ovannämnda fallet enligt artikel 241.2.

65§

Den nuvarande bestämmelsen i 72 § TL innebär uppgift organisa-att om
tions- eller skall få krävas endast ipersonnummer samband med två av
de förekommande tullklareringsformema. Bilaga 37 till tillämpnings-
kodexen medlemsstaterna i frågaattanger samtliga tullförfarandenom
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förekommer vid import uppgiftoch kan krävaexport attsom om
respektive med, förutomavsändareexportör ochmottagare anges namn

adress, identifieringsnummer tilldelats berörd eller berörtett som person
företag de behöriga myndigheterna for skatteändamål eller statistiskaav
eller andra ändamål.

nationellaDen valfrihet sålunda bör tillvaratas. särskiltDet ärsom ges
angeläget med hänsyn till funktion tullverketstulldatasystemets TDS att
trafikanter kan identifieras med lämpligt För svensk del börett nummer.
detta juridiska organisationsnummer och enskildanummer vara personers
näringsidkares och andra fysiska op-nummer.personers personnummer
Uppgift op-nummer bör få krävas i anmälan tillävenom annan
tullmässig bestämmelse eller användning sådan tullför-än utgörsom
farande i tullkodexens mening. uppgift iKrav på op-nummerom
tullhandlingar f.ö.förutsätts i § tullregisterlagen 1990:137. Nämnas5
bör det totala antalet registrerade i TDSär äratt av personer ensom
mycket liten andel fysiska personer.

66§

Frågan skyldighet för andra myndigheter eller andra tullenänom organ
medverka i tullkontrollen hör till den nationella kompetensen. Somatt

jämförelse kan 67 danska toldloven förutser medverkan§nämnas som
från förutserpolisen och 19 § l tyska Zollverwaltungsgesetz attsom
myndighetsuppgifter järnvågsbolagen.skall kunna överlåtas på de tyska

iNär det gäller Polisens och Knstbevakningens medverkan kontroll-
verksamheten, har vi från våra utgångspunkter ingen anledning att

Frågannågon ändring i den ordning gäller ñr närvarande.överväga som
samverkansformema mellan tull- och andra myndigheter vid unionensom

utredningen 1993:02 myndighets-Jugräns övervägsyttre av om
samverkan vid gränskontroll i EU-perspektiv.ett

hinderGemenskapsrätten innebär enligt vår uppfattning inte något mot
postförvaltning medverkar i kontrollarbetet det f.n.sättatt somen

sker i Sverige. EG:s regelverk visserligen utgå från postförvalt-attsynes
kanningen jämförbar med vilken helst,är transportör postensom men

inationellt deklarant och tullskyldig artikel 237.2ävenutses att vara
tillämpningskodexen. heller har vi kunnat finna något hinderInte mot att

kontrolluppgifter.privaträttsligt får utföra vissa När det t.ex.ett organ
varjejärnväg innebär EGzs regelverkgäller på atttransport av varor
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medlemsstats järnvägsbolag railway company utför uppgifter som
eljest ankommer tullmyndigheter, artiklarna 412 442 it.ex.se -tillämpningskodexen, innehåller förenkling transiterings-som av
formalitetema för befordras järnväg. Dessa bestämmelservaror som

tillämpliga vilken företagsformsynes respektivevara oavsett lands
järnvägar drivs under.

Det bör också beaktas vad det i verkligheten frågaär vid postensom
medverkan i tullkontrollen. förstaI hand kommer den s.k. pang-
ningen i åtanke, dvs. att posten mängd inkomnautsorterar storen
ñrsändelser, så de aldrig förs fram till tullen föratt tullbehandling. Det

sigrör brev, vykort, försändelser uppenbart inte innehållerom någrasom
eller det inte skall någon tullvaror, ellervaror skattsom tas ut annan

eller avgift på och inte underkastadeär importrestriktioner och intesom
intresseär för handelsstatistiken försändelserav enbart skallsamt som j

landet. Bestämmelser den innebördenpassera finnsgenom iav t.ex.
Danmark och Tyskland och uppenbartär tillåtna enligt tullkodexen, se
artikel 38.4. Liknande bestämmelser bör finnas hos De kommer attoss.

sådan detaljeringsgrad de lämpligen bör utfärdasvara av att GTS medav
stöd bemyndigande, jfr 12 kap. TO.av

Mot bakgrund vad föreslår vi den nuvarandesagtsav som nu att
föreskriften i 73 § TL behålls såvittäven gäller postföretags medverkan
i tullkontrollen. Med anledning Postens nuvarande organisationav som

koncern inrymmer flertal aktiebolag vien ett det intesom börattanser
i lag vilket eller vilka dessa bolaganges skall medverka iav som

kontrollverksamheten. Vi föreslår därför Posten AB i denna paragrafatt
byts postbefordringsföretagut mot regeringen bestämmer.som

67§

Frågan kostnadsansvaret för infrastrukturanlåggningarom behövs försom
tullverksamheten behandlas inte i EG:s regelverk. Frågan torde höra till
nationell kompetens. Det föreslås den nuvarande bestämmelsen i 74 §att
TL, sikte på kontrolltar resande och dem medfört resgodssom av av
och deras fordon, behålls med den ändringen utlandet byttsatt ut mot
tredje land. Vidare har ordet tulltaxering bytts tullklareringut mot
med hänsyn till medförs resandeatt mycket väl kan blivaror som av
föremål för tullmåssig bestämmelse eller användning än övergångannan
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överlåtelseellertransiteringimport,temporäromsättning,fntill t.ex.
statskassan.till

liknandeinnehållertullagstiftningendanskadenkanDet nämnas att
kontrollförbehövsinrättningarochlokalerrörandebestämmelser som

flygplatser. Därutöverpåochi hamnarbagagederasochpassagerareav
påkravsärskildaställaskattemyndighetemaochtull-danskadekan

trafikkommersiellidäri hamnarinrättningarochanläggningar varor
bl.a.innefattarDettamyndigheterna.förkostnadlastas,ellerlossas utan

förfogande,myndigheternastill utanskall ställasinrättningarlämpligaatt
ellerlossatsharundersökningfysiskförför dem,kostnad somvaror,av
ellermedförthartransportmedeleventuelladeochskall lastas, somav

toldlovtillförslagetimotiveradesBestämmelsernamedföraskall varor.
transportmedelochkontrollfysiskkraven somökademed de varorav

deneftervid de gränsernaiakttaskallskattemyndighetema yttreochtull-
utgångspunkt förgrundläggandevårbakgrundMotjanuari 1993.1 av

nödvändigtintedet ärbestämmelsernuvarandeändraintearbetet, omatt
anledningemellertid intevifinnerbestämmelser,till EG:smed hänsyn

mellankostnadsfördelningennuvarandei denändringföreslå någonatt
ochi hamnaranläggningarnafrågainäringslivetochallmännadet om

flygplatser.

68§

dessi75 §frånöverförtssakändring i nyaharBestämmelsen utan
redaktionellavissaföreslåsDockmotiveringen.allmännajfr denlydelse

terminologi.ändradgnmdpåändringar av

69§

från 75sakiändringÄven överförtsharbestämmelse autandenna
såvitt dentullkodexen,78.2 iartikelkorresponderarBestämmelsen mot

riktas ävenkanhandlingar motgranskafåkravartikeln attattavser
indirektellerdirektaffärsmässigt ärdeklarantenän sompersonannan
inneharnågonellerförfarandennämnda sompersoninblandad i annan

aftärssyfte.idataochdokumentnämnda
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70§

ändrat innehåll.vi föreslår75 b §Bestämmelsen ettmotsvarar men
vissa juridiskaendast hosRevision får enligt 75 b § göras personer.

lokalergranskning ske ii tullkodexen får däremotEnligt artikel 78.2 som
tull-den lämnatDeklaranttillhör deklaranten. är enperson som

Medtulldeklaration lämnats.deklaration eller i personnamn envars
sammanslutningfysisk juridiskhär samt avenperson, personavses
juridiskarättskapacitettillerkänns utan att personer,varasompersoner
Begränsningen tilllagstiftning.enligt gällandedetta möjligtärom

stycketstrida tullkodexen. Förstai tullagen tordejuridiska motpersoner
förslag.finns i vårtmed det styckei bör därför75 b § ersättas som

7l§

jämfört med 76paragrafändring föreslås i dennaIngen

72§

denfår verkställas hosrevisionen§andra stycket 77I sägs attav
f.n.liksomi tullkodexen,medger det. Artikel 78.2reviderade hanom

igranskningförbehåll fördock ingetsvenska tullag,gällande gör att
företas endast deskall fålokalereller andradeklarantens ompersoners

paragrafförevarandestycket idärför i andraVi föreslårmedger detta.
tidfår bestämmadet behövs,tullmyndigheten,bestämmelse att omomen

f.n.bestämmelsebehållas denDärvid börför revisionen.och plats som
får ske hossärskilda skälgranskning intefinns i 77 § TL utanattom

kl.mellan kl. 19 ochenskild

73§

Även behov kunnarevisor harParagrafen 77 attmotsvarar avena
föreslåsDärförmed revision.i sambandundersöka och ta varuprovvaror

skall kompenseradelvistill,andra stycke läggshär ett nyttatt som
lagändringenblir resultatet79gällandebortfallet den avsomnuav
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andrabestämmelse finns i 3 kap. ll §juli Motsvarandeden l 1994.
stycketandra LPP.stycket taxeringslagen och 3 kap. ll §

74§

böri fråga 73 §skålParagrafen 77 b Avmotsvarar som omsamma
skyldighet för dentilläggi andra meningenförsta stycket göras ett om

huvudsakligen användstillträde tillreviderade lämna utrymmenatt som
stycket.jämfört med 69 § första Enjfr gällande 79 §i verksamheten nu

första stycket LPP.i kap. 12 §motsvarande bestämmelse finns 3
till 73 §och hänvisningenden hjälp behövsLokutionen gesynessom

revi-nämligen denf.n. följer 79för kräva detstöd attatt som av
återinpackning och tillhandahållaochskall för uppackningderade svara

i den mån dessaprovtagning och Vägning,arbetsbiträde vid moment
i revisionen.förekommer

75-80 §§

från c-79 §§.med oförändrad lydelse 77överförtsparagrafer harDessa c

för postförsändelserIidlskyldighet

81 §

och i förekom-deklarantskall adressatenhuvudregelSom anses som
Vidimporteras medtullskyldig förmande fall post.varor somsom

ideklarant ochavsändarenmotsvarandeskall på sättexport anses som
artikel 237.2 iföreskrivs itullskyldig. Dettaförekommande fall
punkt tull-iEmellertid föreskrivstillämpningskodexen. attsamma

postförvaltningen skallföreskrivamyndighetema kan att anses son1
gällertullskyldig. Vadförekommande falldeklarant och i sagtsnusom

C2CP3-deklaration.ochellerförsändelser åtföljs C1-sådana som av en
medgivandeinnebärden s.k. etiketten,Cl-deklarationen är gröna ettsom

ochförsändelsenfårmyndighetervederbörande öppnaavsändaren attav
frågatulldeklarationen. IC2CP3-deklarationen den postalaär om

intedeklaration, ochsådaninte åtföljs någonförsändelser somavsom
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från föras fram till tullen jfr till 66 §, skallbefriats kommentarernaatt
för hurtullmyndighetema enligt artikel 237.4 bestämma formerna

tulldeklarationen skall göras.
ordning, såbakgrund dessa bestämmelser kan nuvarandeMot somav

skall alltsåreglerad i 80 § i sak behållas. huvudregelden TL, Somär
skallsådant postbefordringsföretag regeringen bestämmergälla att som

tullskyldig. postbefordringstöretagdeklarant och Det somanses som
vidpostförvaltningDistribution AB, måstePosten somavses, anses

nämnda artikel.tillämpning av
det adressatenAndra stycket i sak oförändrat. Det innebär ärär att

förekommande fall fåberättigad begära omprövning och iär attsom
tullpåförs ytterligareåterbetalning tull och det adressatenäratt somav

vid bokföring i efterhand.
ochskall deklarantNågon särskild regel anses somom vem som

Något behov däravvid med föreslås inte.tullskyldig export postav varor
tullartill den sällsynta förekomstenföreligger knappast med hänsyn av

huvudregeln enligtavseende gäller därföreller avgifter på I dettaexport.
tillämpningskodexen, avsändaren skallartikel 237.2 i att anses som

tullskyldig. den händelse detoch i förekommande fall Fördeklarant som
generellt eller i vissaskulle uppkomma praktiskt behov att typerett av

tullskyldig GTSfall postförvaltningen deklarant och synesange somav
artikel.ledning ordalydelsen i nämndakunna föreskriva därom med av

strajf och viteIldltillâgg, färseningsavgm,

82-84

iförsta stycketnuvarande § TL. I 82 §Paragrafema 83 görsmotsvarar
vad gäller terminologin. Somendast redaktionella justeringarhuvudsak

deklarationer till ledninglämnasallmänna motiveringenframgått denav
tullförfarandetinte endast vid det rena över-för fastställelse tullav

tullförfaranden.förtullning vid andratill fri omsättningföring ävenutan
tillämpningsområdet förnågon utvidgninginnebär dock knappastDetta av

inombehandlasmotsvarande fall för närvarandetulltillägg eftersom
förtullningtullklareringsformen förtullningför Lex. varoravramen

förtullningförädling ochtullrestitution aktivanspråkunder senare --
materialdelvis svensktutomlands helt ellertillverkats avsomav varor -

passiv förädling.
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dagensmedjämförtoförändradestyckenatredje ärAndra och
bestämmelser.

nuvarandebortfaller demotiveringenallmännadenframgåttSom av
fall,särskildatullskyldighet i§§och 82 TLibestämmelserna 81 om

205 i202artiklarnatullkodexenfinns ireglermotsvarandeeftersom -
utförsel.medsambandioch 211210införsel ochmedsamband

kantill 82 § TLstyckefjärdeparagrafensnuvarandei denHänvisningen
framkomlig vägdethellerinteVi harbehållas.därför inte ansett vara en

idelar däravellerartiklarvissatilltulltilläggetförsöka knytaatt
fleromfattartulltilläggförområdetundvikatullkodexen. För attatt

träffasbörde fall§ harnuvarande 82ideförfaranden än somavsessom
vissaavkriminaliseringsyftar tillvilkasanktionersådana avav -

ochinförselolagaUttryckenbeskrivits i 83varusmugglingsbrott -
202artikelianvändstullövervakningfrånundandragandeolaga

iändring§ ingeninnebär 83övrigttullkodexen. lirespektive 203
bestämmelser.nuvarandetillförhållande

följervilkettull,avgiftoch änskattpåberäknasIulltillägg även annan
sistaEnligtförslag.värtistycketförstaregeln i l §generelladenav

färmervärdesskattdock intedettagäller83 §nuvarandei somstycket
mervärdesskattelagen. Denenligtskattredovisningviddras avav

värtitill 84 §lydelseoförändradmedförtshar överbestämmelsen
förslag.

85 §

§nuvarande 84frånlydelseoförändradmedöverförtsharBestämmelsen
TL.

86 §

nuvarande 85 § TL.frånöverförtsi sakändringharBestämmelsen utan
framgårdettillSkälettill 83dockhänvisas avstycketsistaI

lagrummet.till detkommentarerna
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87 §

Bestämmelsen 86 förseningsavgift§ TL. När det gällermotsvarar
uppkommer fråga uttrycket förenklat förfarande kan användas,om

innebördmed den detta enligt tullkodexenhar och tillämpnings-som
kodexen. Med förenklat förfarande där, förutom uppskov med attavses
lämna ytterligare uppgifter, uppskov med lämna styrkandeäven att
handlingar jfr artikel i76.1 tullkodexen.a

artikel i tillämpningskodexen definierasI 253 förenkladetre typer av
förfaranden kan förekomma i varje tullförfarande. kan kallasDesom
förfarande med ofullständiga deklarationer, förenklat dek-
larationsförfarande och lokalt klareringsförfarande. tillFörslag
officiella svenska benämningar finns inte. I artiklarna 254 267ännu -
beskrivs dessa förenklade förfaranden vad tullförfarandetnärmare avser
övergång till fri omsättning. Därvid framgår de två förenkladeatt senare
förfarandena företer vissa likheter de förenklade förfarandenmed som
f.n. kan förekomma hos med stöd första8 § stycket 2 TLoss av
hemtagning ñr räkning, hemtagning för räkning respektiveegen annans
förfarande med godkänd Likhetemamottagare. består bl.a. i detatt
krävs i förväg utfärdat tillstånd för förfarandet.använda Detett att
första de förenklade förfaranden i EG-bestämmelsema,treav angessom
förfarandet med ofullständig deklaration, påminner däremot närmare om

deklaranten i enstaka fall lämnar preliminär deklaration elleratt ett atten
den lokala tullmyndigheten i visst fall medger lämnauppskov med att
vissa uppgifter eller förete vissa styrkande handlingar.att

Om tillämpningsområdet för förseningsavgift så långt möjligtdet är
skall bevaras oförändrat sakligt bör enligt vår mening försenings-sätt,
avgift endast vid för avlämnande sådan kompletterandetas ut sent av
tulldeklaration förutses i förenklade deklarationsförfarandetdetsom
och i det lokala klareringsförfarandet. Därför dessa förfarandenanges
i förslaget till 87

Bestämmelserna i paragrafen bör tillämpliga i det fallävenanses vara
övergången till fri omsättning, med tillämpning något de tvåatt avav

förenkladeangivna förfarandena, sker inom för andra tullför-ramen
faranden, aktiv förädling tillämpning restitutionssystemetmedt.ex. av
jfr artikel b och b i tullkodexen eller passiv förädling artikel114.1 2

Någon uttrycklig föreskrift det vi inte behövas.145.1. om anser
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88 och 89

uppdeladeföreslås87 TL. DenuvarandeBestämmelserna motsvarar
paragrafer.två

90§

Bestämmelsennuvarande 88 § TL.innehållet istycketFörsta motsvarar
hakommerSverigetull.frihet från attdock inte längre enavser
Dennagemenskapen.tilldennalevereratull ochförpliktelse utatt ta

harbestämmelser. Dettanationellainskränkasinteförpliktelse kan genom
finnsstycketandramotiveringen. Iden allmännautförligt idiskuterats

orättvistpåtullbeloppetmotverkaskall ettbestämmelsedock attsomen
gemenskapensförverkats,vilkenfrån attbelastar den utansätt en vara

dennaplaceraifrågasättaskundepåverkas. Det atttullbeloppentillrätt
ibestämmelsenplaceravaltdockVi hari VSL.bestämmelse attt.ex.

gallerparagrafi dennabestämmelserna oavsetteftersomtullagen
forverkande.föremål förblirgrundvilken varaen

och 92 §§91

gjortsändringendenendastharoch 90 §§89gällandemedJämfört nu
jfrtull, 1skatt byttstull ochuttrycket ut motatt annan

93 §

skallöretalöverskjutandeAtt91 § TL.överförts frånBestämmelsen har
medföreskrivasintedockbehövertulltillåggberäkningvidbortfalla av

i lllföreslårviavnmdningsregelgenerelladen som

§94

och91på sättändratsharoch92 §Paragrafen somsammamotsvarar
§§.92
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95 §

Genom denna paragraf, 93 § i nuvarande tullag, görsmotsvararsom
bestämmelserna betalning, dröjsmålsavgift indrivning tillämpligaochom
på tulltillägg och förseningsavgift.

Strap

96 §

Straftbestämmelsema i denna paragraf sakligt demotsvarar sett nu-
bestämmelserna dock redigerats medvarande i 94 § TL. De har om
dels till gemenskapens regler, dels vad anförts i denhänsyn som

motiveringen.allmänna
deklaration enligtPunkt bl.a. underlåtelse lämna summarisk1 attavser

tulldeklaration enligtartikel 43 i tullkodexen, underlåtelse lämnaatt
handlingar enligtartikel 59 och underlåtelse in s.k. styrkandeatt ge

överträdelser föreskrifterartikel 62.2. Vidare punkt l somavser av
meddelats med stöd och i detta lagförslag. Prmkten18 56 §§ attavserav

första stycket punkt ochtäcka nuvarande straffbeståmmelser i 94 § l TL
första stycket punkterna och 1271 § 5 TF.

i oförändrad.Punkt 2 sakär
ochföreskrifter i artiklarna 52Punkt 3 bl.a. överträdelser motavser
förformer hantering tillåtna109.1 i tullkodexen vilka ärsomom av

tullagerunder tillfällig förvaring respektive förvaring påärvaror som
förbruka elleroch överträdelse förbudet i artikel 175 i tullkodexen attav

ianvända icke-gemenskapsvaror i frizon i fall änannat som avses
finns f.n. i förstaartiklarna och Motsvarande föreskrifter 71 §173 174.

punkternastycket l-3 TF.
föreskrifter i artiklarna 76.1Punkt 4 bl.a. överträdelser mot c,avser

Över-i 182.2 b i tillämpningskodexen.105 och 176 tullkodexen samt
villkorfall någon bryterträdelser här kan också gälla när motsom avses

förande anteckningar. Mot-i tullmyndighets tillstånd avseende aven
svarande föreskrifter ñnns f.n. i § första stycket 4 TF.71

enligt andrabetecknas tullförseelse och,Liksom f.n. bör brottet
inte föranleda i ringa fall.stycket, ansvar
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9897 och

fråninnehålloförändratmedförtshar överbestämmelserDessa
96 §§ TL.nuvarande 95 och

99§

föreslårVinationella kompetensen.till dentorde höraVitesinstitutet
undantagmed detbehålls97 § TLnuvarandeibestämmelsernadärför att

följande.i detbehandlassom
vitehuvudregelgällervite attutdömandefrågal somnumeraavom

utfärdatmyndighetdenansökanpålänsrättenutdöms somavav
viten1985:206lagenstycketförsta§6vitesföreläggandet, omse

följerdetmåni denendastgällerordningAnnan avviteslagen.
vilkenFråganviteslagen.stycketandra§föreskrifter, jfr lsärskilda om

berördesområdetullagstiftningensvite pådömaskallmyndighet utsom
ioch52198485:96prop.viteslagentillpropositionenibåde s.

1986872166 112,tullag prop.gällandetill menpropositionen s.nu
enligtgällerdenordning änhaskäl föregentliganågra somatt annanen

vitenhellerintekananförts. Vi attharvi inte somviteslagen seanser
någonmateriell ellerfrånsår-prägladesåtullagenenligt ärföreläggs

Vihuvudregeln.frånmotiverardet ansersynpunkt avstegattannan
ochlänsrättenskall tarvite prövasutdömandefrågordärför avatt avom

nuvarandeistycketfjärdemotsvarandebestämmelsemeddärför inte
därför,skalltullmyndighetlokalförelagtsvitefrågaI97 avsomom

ansökatullmyndighetenviteslagen,ibestämmelserna omföljdtill av
Dettabelägen.tullmyndigheten årlän däri dethos länsrättenutdömande

fastställtsöverklagandeeftervitesföreläggandetdå avi fallgäller även
§.till 107jfr kommentarernaGTS

bestämmelsenågonhellerinteskallförslagovannämndaföljdTill av
tullagen.ifinnas§nuvarande 97stycket imotsvarande femte
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Allmänt ombud

100 §

Som framgått redan i den allmänna motiveringen vi allmäntattanser
ombud skall behållas på tullområdet. Vi föreslår den nuvarandeatt
bestämmelsen i 98 § förs oförändradTL med lydelse till denöver nya
lagen.

Överklagande

10 l §

Paragrafen i huvudsak den nuvarande 99 innebär§ TL ochmotsvarar
lokala tullmyndigheters beslut enligt tullagstifmingen överklagas hosatt

GTS. Det nuvarande andra stycket i 99 gäller tulltaxeringsbeslutsom
utgår dock och 102 och följande§ paragrafer.ersättsm.m. av

F.n. beslut granskning enligt § inte överklagbara.är 75 Viom anser,
utvecklas nedan, beslut förelägganden enligt ellernärmare 68attsom om

69 bör överklagbara till följd artikel 243 i tullkodexen och görvara av
därför inget undantag för sådana beslut i förevarande paragraf.

Når det gäller beslut revision enligt b § vi den75 dock attom anser
nuvarande bestämmelsen i tullagen skall behållas. Till början kanen
diskuteras sådana beslut skall beslut rörande tillämpningenom anses som

tullagstiftningen i den mening i artiklarna och il 243av som avses
tullkodexen. En överklaga sådana beslut skulle inte ha någonrätt att
praktisk betydelse. Besluten enligt artikel i7 tullkodexen omedelbartär
verkställbara och överklagande skall enligt artikel första244 stycketett
inte medföra verkställigheten det ifrågasätta beslutet uppskjuts. Denatt av
instans överklagandet kan dock medge inhibition under deprövarsom
förutsättningar i andra stycket i artikel Vi har framför244.som anges
allt svårt vilka igrunder rimligen skulle kunna åberopas ochatt se som

överklagande sådant beslut kunna besvårsinstansen.prövasett ettav av
Vi föreslår därför bestämmelse i andra stycket tullmyndighetsatten om
beslut revision enligt inte får överklagas.70 §om

Tullmyndighets beslut vitesföreläggande kan f.n. inte överklagasom
beslutmedan angående utdömande vite självklart överklagbara,ärav se

nuvarande 100 § ordning skulle i för sig11 TL. Denna och kunna
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behållas med motiveringen sådana beslut inte kan fattade enligtatt anses
tullagstiftningen i den mening i artikel l i tullkodexen, ochsom avses
således inte heller omfattade den till undantagslösa rätten attav synes
överklaga beslut enligt tullagstiftningen artikel 243 i tullkodexen. Vi
finner det dock skulle något egendomlig ordning föreläg-att attvara en
ganden, enligt eller i vårt ñrslag,68 69 §§ överklagbaraårt.ex. som om
de inte förenats med vite, inte skulle överklagbara de förenatsvara om
med vite. Vårt förslag till 101 § innebär därför förelägganden skallatt

överklagbara förenats ej.de med vite eller Inte heller ioavsettvara om
detta fall har dock överklagbarheten knappast någon praktisk betydelse,
med hänsyn till artiklarna och i tullkodexen.7 244

V1 har inte tagit med någon bestämmelse sista stycket imotsvarande
nuvarande 99 Vi beslut inskränkning i rättenatt ett attanser om
förfoga deklarerats till tulltörfarande, inte haröver etten vara, som
sådant tydligt samband med eventuellt kommande tulltaxeringsbeslut,ett

fördet behövs särskild regel det förstnämnda beslutet skallatt att varaen
överklagbart för sig.

102 §

Angående fråga för fastställelse tull,uttrycket kan ha betydelsesom av
kommentarerna till 21se
första stycket treårsfrist för överklaga tulltaxerings-I attanges samma

beslut, fastställelse tull, ochi fråga kan ha betydelse för skattsom aven
avgift, gäller för omprövning tull enligt artiklarna 221.3 ochsom av

får236.2 i tullkodexen. Om tiden för överklagande därigenom blir längre
dåöverklagandet dock komma in två månader efter den dag den

fall, fall tullskuldtullskyldige fick del beslutet. I vissa dåt.ex. enav
eller skyldighet betalaenligt artiklarna 202-205 i tullkodexen att annan

tulltaxeringsbeslutetskatt eller avgift enligt 10 § uppkommer, kan
betalanämligen komma meddelas långt efter det skyldighetenatt att att

skatten avgiften uppkom. Ihlltaxeringsbeslut meddelasoch som senare
börtvå och halvt år efter den dag då tullskyldigheten uppkomän ett

därför tullskyldige.delges den
inombeslut får överklagasAndra stycket omprövatsatt ett somanger

tiden därigenom blirår från den dag då tullskyldigheten uppkom. Omtre
dag dåin två månader efter denlängre får överklagandet dock komma

omprövnings-omprövningsbeslutet,den tullskyldige fick del omav
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dåår efter den dagmeddelats två och halvtbeslutet än ettsenare
omprövning tulltaxeringsbeslutBesluttullskyldigheten uppkom. avom

den dag då tullskyl-två och halvt år eftermeddelas än ettsenaresom
den tullskyldige.digheten uppkom bör därför delges

iefter treårsfristens utgångomfattar omprövningAndra stycket även
jfr förslaget till 23de fall sådan tillåten,är

besluttullskyldige får överklagatredje stycket gäller denEnligt ettatt
det inte har gått honomäven emot.om

Paragrafen 8 kap. 2 § LPP.motsvarar

103 §

Paragrafen 8 kap. 3 § LPP.motsvarar

l04§

Paragrafen 8 kap. 4 § LPP.motsvarar

105 §

meningen iEnligt sista8 kap. § LPP.Paragrafen 5motsvaras av
tillöverklagande GTStullmyndigheten överlämnaparagrafen får utanett

ärendetsärskilda skäl. fall dåomprövning det finns Ettföregående om
skäl till avvisadet föreliggeromprövning dåbör överlämnas är attutan

för enligtkommit ingrund det haröverklagandet på än sentattannan
103

l06§

överklagasskall också kunnaenligt 21 §beslut kanDe omprövassom
vid inrikesgällerordning, motsvarande sättenligt somen gemensam

beskattning.
tulltaxeringsbeslutbeträffandebesvårsfrist, förutomgäller årsF.n. ett

förseningsavgift,ochdröjsmålsavgift, tulltilläggoch beslut ränta,om
stycket kostnader69 § andraersättning enligtbeträffande beslutäven om
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besluttullverket ochåsamkatsarbetsbiträdeför etctransport, omsom
TL.99 § andrasakkrmnig,enligt kostnad forersättning 71 § st.se

sällanförhållandevisförekommerbeslut,specifikaDetta är typer av som
delgivna med denbli ordentligtförekommer,de kanoch när antassom,

anledningfinns någondetVi därför inteersättningsskyldige. attattanser
enligttreveckorsfristenbesvärsfrist dennågon gängseha änannan

följaktligen inteförslag innehålleri dessa ärenden. Vårtförvaltningslagen
beslut.regel angående sådanasärskildnågon

Även förfarandereglerförvaltningslagensi övrigt kommer om
andra besluttillämpliga påöverklagande bliochomprövning att som

och 106 §§,omfattas 102sådanatullmyndigheternafattas än avsomav
förvaltningslagen.jfr 3 §

107 §

sådanastycket räknas§ förstanuvarande 100 TL. 1Paragrafen motsvarar
medan övrigaöverklagas till kammarrätten,skall kunnabeslut upp som

medtill regeringen,skall överklagasandra stycketbeslut enligttyper av
nedan.kommenterasreservationviss som

vidbehållas,10 kannuvarande punkterna lbedömt deVi har att -
terminologi.regler ochanpassning till tullkodexensbehov med viss
tullagstiftningenföreläggande enligtbeslutföreslåspunkt lll att om

föreläggande förenatsgällaskallöverklagbara. Detta ettoavsett omvara
till 101ej, kommentarernamed vite eller se

i fort-naturligtvisvite skallutdömande ävenBeslut angående av
skall,bestämmelse häromnågonöverklagbara motsättningen menvara

reglerasfinnasinte i tullagen. Dettatill 99förslagbakgrund vårtav
förvaltningsprocesslagen.stället och 34 §§i i 33

hosskall överklagasövriga beslutviföreslårandra stycketl att
till denhänsynsärskilt föreskrivet. Medintesåvida ärregeringen, annat

iartikel 1tullagstiftningen,omfattningen begreppetvida seav
eller uppkommaföreliggakandetkan det inte uteslutastullkodexen, att

demförvaltningsdomstol, utövertillbeslut bör överklagastyper somav
föreskrivas särskilt.dåmåstei första stycket. Dettaräknats uppsom
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108 §

för i frågaparagrafen de tidsfrister gäller allmänna ombudetI anges som
anföra s.k. anslutningsbesvär.attom

har överförts ändring i sak från nuvarande 102 §Bestämmelserna utan
TL.

fram tillmotsvarande bestämmelse fanns i 8 kap. 6 § LPP 1991.En
då bon med hänvisning i kap. 9 §Bestämmelsen och 8ersattestogs en

till särskilda förhållandenatill 6 kap. 14 § taxeringslagen. Med hänsyn de
behållas i tullagen. Någonpå tullområdet bör den särskilda bestämmelsen

motsvarighet till den kap. inte behövas i tullagcn.8 6 § LPPnya synes

109 §

antalparagraf 8 kap. 9 § LPP och innebärDenna att ettmotsvaras av
paragrafer taxeringslagen skall ha motsvarande tillämpning ii ompröv-

tilltullområdet. Någon hänvisningnings- och överklagningsärenden på
eftersom tidsfristema för s.k.i 6 kap. taxeringslagen dock inte14 § görs

helleranslutningsbesvär föreslås reglerade 108 § TL. Integenom
taxeringslagen föreskriver för RSVhänvisas till § i 6 kap.17 rättsom

för allmännaföra talan till förmån för skattskyldig. Motsvarande rättatt
föreskrivs i vån förslag.ombudet i tullmål 100 §

110§

skallbeslut enligt tullkodexenartikel i tullkodexen föreskrivsI 7 att
inte inhibitionverkställas tullmyndigheterna,omedelbart kunna av om

artikel vidaremedges enligt artikel 244 andra stycket. l 244 att ettanges
ifrågasatta beslutetverkställigheten detöverklagande inte medför att av

i deli bör behållas denNuvarande bestämmelser 105 § TLskjuts upp.
förseningsavgift.dröjsmålsavgift, tulltillägg ochde skatt, ränta,avser

enligttullmyndighet meddelas denbeslutgällerDetsamma annat somav
lagenföreskrifter utfärdats med stödeller enligtföreslagna lagen avsom

målet eller ärendetoch inte innebär avgörs.attsom
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Särskilda bestämmelser

11 §l

vissa sammanhang föreskrivs medlemsstaterna får avrunda beloppl att
finnas.nedåt. Någon generell EG-regel dock inteuppåt ocheller synes

frågapraktiska skäl kan det inte komma i debiteraAv ölen, ävenatt om
kanske vissa medlemsländer debiterar hundradelar sin Denmyntsort.av

därför överföras tillavrundningsregeln i 107 § tullagen börnuvarande
den tullagen.nya

eftersomVi föreslår dock annorlunda utformning regelnaven
införselskatt, inte längre kommerbestämmelserna tull,uttagom av m.m.

i nationella tullagen. nuvarande regelnreglerat enbart den Denatt vara
avseende tull, skatt vilketavrundning skall tillämpasatt annananger

dröjsmålsavgiftinkluderar avgifter och ingetDäremotränta. sägs om
uttrycklig regel i §eller tulltillägg. fråga tulltillägg finns 91 TL,I om en

tillämpligdröjsmålsavgift regeln i § möjligen blirmedan i fråga 107om
Vi bestämmelsen ibestämmelsen i 29 § tredje stycket. attgenom anser

generellt tillämplig påklarhetens intresse bör utformas så den äratt
enligtfrån tullmyndighet skerbetalningar till och utbetalningar somen

tullagstiftningen.

1l2§

nuvarandemodifieringar förts frånBestämmelsen har med vissa över
108 § TL.

tillflera bestämmelser syftarEG:s regelverk innehåller attsom
fall medlemsstaternadebitering småbelopp skall undvikas. l vissa gesav

bestämmelserna.valfrihet fråga utnyttjai attom
i artikel 868nuvarande 108 § finnsbestämmelse delvis liknarEn som

får avstå från tulli tillämpningskodexen. medlemsstatEn att ta ut som
Beloppet if.n. 90 kronor.uppgår till mindre 10 ärän sammaecu ca

100 kronornuvarande svenskastorleksordning den gränsen mensom
eftersom den svenska 100-betydligt varuvärdestörremotsvarar ett

avgift.skatt ochkronorsgränsen tull och annanavser summan av
endastinte tvingandei tillämpningskodexenBestämmelsen är utan ger

för nationell bestämmelse.ett utrymme en
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artikelI 27 i förordningen EEG 91883 föreskrivs tullfrihet förnr om
försändelser har värde högst 22 f.n. 200 kronor,ettsom av ecu ca

till den del sådan försändelse innehållerutom alkoholvaror, parfym,en
luktvatten eller tobaksvaror. Detta gäller postorderförsändelser.även
Bestämmelsen direkt tillämpligär och inte möjlighet till nationellager
undantag. frågaI postorderförsändelser innebär alltså EG:s reglerom en
liberalisering jämfört med nuvarande svenska bestämmelse.

detNär gäller skatt finns motsvarande bestämmelse i artikel 22 i
direktiv 83181EEG. Medlemsstaterna förpliktadeär medgeatt
skattefrihet för försändelser värde uppgår till högst 10 och kanvars ecu
medge skattefrihet for försändelser till värde 22 Skatte-ettupp av ecu.
frihet skall dock inte medges för alkoholvaror, parfym, luktvatten eller
tobaksvaror. Medlemsstaterna kan välja undanta postorderförsändelseratt
från skattefriheten. Vi har valt föreslå för skattefrihetgränsen skallatt att

densamma för tullfrihet, dvs. 22 Detta framgår 2 kap.vara som ecu. av
i2 § förslaget till lag frihet från skatt vid införsel Vi har ocksåom m.m.

föreslagit möjligheten utesluta postorderförsändelser frånatt skatte-att
friheten bör utnyttjas. En bestämmelse härom finns i 2 kap. 3 i§ 7
förslaget till lag frihet från skatt vid införselom m.m.

Starka praktiska skäl talar för behålla bestämmelse detatt en som anger
sammanlagda beloppet tull, skatt och avgifter, befrielseav annan som
skall medges från. Vi den nuvarande bestämmelsen kan behållasattanser
och den håller sig inom för vad EG-bestämmelsema kräveratt ramarna
respektive tillåter. Dock skall framgått tullfrihet, intesom ovan men
skattefrihet, medges för postorderförsändelseräven med värdeett av
högst 22 till den del de inte innehåller alkohol, parfym, luktvattenecu
eller tobaksvaror.

1l3§

För skall kunna överlåtas till egentligen avstås till förmånatt en vara -
för krävs bestämmelse i nationell lagstiftning. framgårstaten, Deten-

artikel 182.1 tredje strecksatsen i tullkodexen.av
Den nuvarande bestämmelsen i 109 bör§ därför behållas såvitt avser

överlåtelse. framställningsmässigaAv skäl behålls rekvisitet inte medför
olägenhet eller kostnad, det föreskrivs redan i tullkodexentrots att
artikel 182.4 överlåtelsen inte får medföra någon utgift föratt stats-
kassan.
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tullAtt inte skall i samband med överlåtelsen uppenbartärtas ut av
EG:s regelverk. Saken framgår frånvaronnärmast bestämmelsegenom av

tullskuld uppkommer i detta fall framgåroch motsatsvisatt ävenom av
nedannämnda artikel 867a i tillämpningskodexen. l klarhetens intresse
bör emellertid uttrycklig bestämmelse in i lagen tull intetas atten om
skall på grund överlåtelsen sådan. En motsvarandetas ut av som
bestämmelse finns i danska toldloven.t.ex.

Av artikel 867a i tillämpningskodexen framgår överlåtelse skallatt
innebära har överförts till tullförfarandet lagring iattanses varan

tullager. Därifrån kan anmälas till form tullmässigvaran en ny av
bestämmelse eller användning, övergång till fri omsättning, varvidt.ex.
tull för tillgodose gemenskapens fiskala intresse. Alternativttas ut, att
kan säljas till belopp inkluderar tull, varefter tullbeloppetettvaran som
redovisas till EG-kassan. försäljningen skall då anses jämställd med
övergång till fri omsättning.

Bestämmelse tullmyndigheten får förstöra överlåtenattom en vara om
den inkurant ellerår skäl osäljbar bör in i på törordnings-annat tasav
nivå, jfr nuvarande 83 § TF.

Om vill behålla överlåten m: bruk, måste låtastaten eget statenen vara
förtulla för räkning och redovisa tullbeloppet till EG-kassan.varan egen
Någon särskild bestämmelse detta torde inte behövas.om

114§

Vi har för föreslå bestämmelse motsvarande 110 § TLstannat att att
behålls. Utrymmet för särskilda bestämmelser i fråga tullbehandlingom

försändelser införs eller utförs järnväg, med eller medpostav som
luftfartyg, de särbestämmelser kan finnas iutöver gemenskaps-som
reglema, mycket litet. Några avvikelser frånär vad föreskrivs isom
gemenskapsråtten får självfallet inte förekomma. Vi vill dock inte på
förhand utesluta möjligheten föreskriva avvikelser från denna lag,att om

ligger inom för gemenskapsreglema, det skulle visa sigsom ramen om
finnas praktiska behov därav.

9 I4-0873
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115§

tidannanförrättningsåvittbehållas, bådebörBestämmelsen avser
istödfinnshänseendeförstnämndaplats. Iannanförrättningoch

platspåförrättningI fråga annattillämpningskodexen.iartikel 202 om
vadEnligtnationell kompetens.inomfallafråganmåstetullplatsän anses
förkostnadenmöjliggörbestämmelser attfinnsinhämtats somsom

föranlettellerbegärtdenkanförrättningarsådana uttas somav
ochAbgabenordnungi178ArtikelTysklandbåde iförrättningen

Storbritannien.

1l6§

lydelse.oförändradmed112 § TLfrånöverförtsharBestämmelsen

1l7§

tullkodexenmedgerbetalningsanståndbeviljandetmedsambandI av
förkredithavarenavgiftertullmyndigheten225 utartikel tar avatt

dennabedömtVi hartjänster. attförellerhandlingaruppläggning av
bådebestämmelsernationellabehållastöd för ombestämmelse attger

s.k.bestämmelserochTFstycketförstajfr 79 §kreditavgift oms.k.
nuvarandedetdärförföreslårVi§ TF. attjfr 80tullräkningsavgift

och 2.punkterna 1såvittkvarståri 113 § TLbemyndigandet avser

118§

lydelse.oförändradmed§ TLfrån 114överförtsharBestämmelsen
§lkap.enligt 14sekretessgällandeeljestbrytsbestämmelsenGenom

bestämmelsernationellatillåterThllkodexen1980:100.sekretesslagen
dettaartikel 15. Ijfruppgifter,konfidentiella samman-utlämning avom

Sverige ärmedlemsstatenellertullrnyndighetemakan nämnashang att
lämnagemenskapsbestärmnelser attantalenligtskyldiga stortett

tullverksam-rörandeförhållandenEU-kommissionentilluppgifter om
9främstenligtsekretesskyddadeärenden, ärenskildaiheten, även som

lösasuppfattningvårenligtbörsekretesslagen. Dettaoch 2lkap.
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ändringar i sekretesslagen så uppgiftsutlåmnandet kan skeattgenom
lagenligt.

119§

Bestämmelsen 115 § och innebärTL medgivandemotsvarar ett att
regeringen vissa områden delegerar föreskriftsråtten vidare till GTS.

10.2 Förslaget till lag tullfrihetom m.m.

Inledande bestämmelser

1-3 §§

Första paragrafen upplyser gemenskapsrått rörande tullfrihet i vissaom
fall, gemenskapsrätt i form internationella avtal bl.a. tullförmånerav om

slutits med tredje land eller länder gemenskapsrättsamtsom grupp av
rörande skydd dumpad eller subventionerad import.mot

detI följande exempel länder och länder med vilkages grupper av
gemenskapema ingått internationella avtal

EES Europeiska ekonomiska samarbetsområdet- -
ÖversjöiskaOCT länder och områden tidigare kolonier m.m.- -

ACP Länder i Afrika, Karibien och Stillahavsregionen grupp av- -
utvecklingsländer associerade till gemenskapen Lorné-ärsom genom
konventionen

Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Turkiet, Cypern, Malta, Marocko,-
Algeriet, Tunisien, Jordanien, Libanon,Egypten, Syrien, Israel,
Rumänien och Bulgarien.

Regler ensidigt medgivna tullförmåner vissa länder, bl.a.gentemotom
utvecklingsländer, finns i artiklarna 66 140 i tillämpningskodexen.-

I lagen 1994:000 tullfrihet samlas bestämmelserom m.m. om
tullfrihet där gemenskapsrått inte hindrar tullfrihet i vissa fall reglerasatt

nationella vissabestämmelser. Lagen innehåller bemyndigandenävenav
för utfärda verkställighetsföreskrifterregeringen till gemenskapsrättatt
inom områdena tullfrihet och åtgärder dumpad eller subventioneradmot
import.
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partiell,hel ellerfrån tull,frihetnågra reglerinteinnehållerLagen om
import. Dettatid temporärefter vissåterutförasskallinfördadå varor

och tillämp-tullkodexengemenskapsbestämmelserförutom iregleras,
vissa1994:000lagenföreslagnadenningskodexen omgenom

skatte-Den temporäraverkan,ekonomiskmedtullförfaranden m.m.
1994:000till lagförslagetreglerasfallmotsvarandeifriheten genom

vid import,skattfrihet från m.m.om

falli vissaTullfrihet

tullfrihet1987:1069lagenbestämmelserna isvenska m.m.De om
iexklusiv kompetensharEGgrundprincip påibortfallerTFL attav

gemenskapsrättentillåterdelarvissa atttull. Ibestämmandefråga avom
tullfrihet finnsfrågaiExempel på dettabibehålls.regleringnationell om

91883.EEGförordningioch 139136133, 135,artiklarnai nr

4§

främmandeföravseddaförtullfrihetbestämmelserNationella varorom
knutnaochorganisationerinternationella personerrepresentanter,staters

TFL. Delagstiftning i 6 §nuvarandei tasfinnsorganisationersådanatill
i133.1artikeltillhänvisningmedin i 4 §i sakändring a-eutan

tillträttSverigedärområdenReglerna91883. rörEEGförordning nr
sambandiprivilegierochimmunitetkonventionerinternationella om

följerprivilegierochimmunitetförbindelserdiplomatiskamed somsamt
avtal.internationellaav

5§

under-ochmarkutrustningförtullfrihetBestämmelserna om
luftfartcivilsamband medivid elleranvändasskallvisningsmateriel som

lagenin i denoförändradeTFLstycket 7första§nuvarande 7 tas nyai
artikeltillhänvisningmedbehållaskanbestämmelserNationellai 5

förordninginñrdpunkten91883,EEGförordningi genom133.1 nrg
medgemedlemsstatfårbestämmelsenEnligt den131588.EEG ennr

anslutitlandtredjemedingåttsavtalanledning somitullfrihet, somav
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sig till konventionen internationellt civiltlyg Chicago 1944, iom
enlighet med de rekommendationer i punkterna 4.42 och 4.44som ges
i bilaga 9 till konventionen 8 juli 1980. Nuvarande 7 § första stycketu,
8 innehållerTFL bestämmelser tullfrihet för för provningom varor av
tlygsäkerhetsmateriel, de förtullas förnär luftfartsmyndighet. Dessaen

bör inte omfattas Chicagokonventionens bilaga 9 ochvaror anses av
bestämmelsen i punkt 8 bortfaller således.

6§

I den föreslagna 6 föreskrivs§ skyldighet för den erhållitom som
tullfrihet vid import enligt 4-5 §§, dröjsmål anmäla för tull-att utan
myndighet det i efterhand visar sig gällande förutsättningar förattom
tullfrihet inte eller inte längre uppfyllda.är Bestämmelsen motsvararvar
nuvarande ll § TFL.

7§

Enligt nuvarande bestämmelser i 13 § bemyndigasTFL regeringen
meddelat föreskrifter tullfrihet för importeras under vissaom vanor som
omständigheter. Bemyndigandena enligt paragrafens första stycke ochl
3 i vad inñrs haft kvar sin bosättningavser varor som av en person som
i Sverige och återvänder hit efter längre tids yrkesutövning isom
utlandet kan i huvudsak behållas med hänvisning till artikel 139 b och
136.2 i förordning EEG 91883, ändrad förordning EEGnr genom nr
131588.

Enligt 13 § första stycket l TFL får regeringen föreskriva tullfrihetom
för förnödenheter och proviant medförs eller ombordtassom
transportmedel i utrikes trafik avsedda för transportmedletärom varorna
eller för besättning eller Vi tullfrihet för fömöden-attpassagerare. anser
heter och proviant bör gälla då går itransportmedlet trafik mellan
Sverige och tredje land. Någon tullfrihet för förnödenheter och proviant
skall således inte medges då transportmedlet går i trafik inom gemen-
skapen. Frågan frihet från skatt regleras i förslaget till lag 1994:000om

frihet från skatt vid import, Den föreslagna regeln itasom m.m.
förslaget iin § punkten7
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bemyndigasstycket 3 TFLförstai 13 §bestämmelsernaEnligt
införsförtullfrihetföreskrivaregeringen person,av envaror somom

vistelsetidsefter längreåtervänder hitSverige ellerin tillvilken flyttar
vad denBestämmelsen ihandelssyfte.iinte införsi utlandet, varornaom

flyttgodsbe-gemenskapensbortfaller ochinflyttning ersätts avavser
91883. EnligtEEGförordning10 iartiklarnastämmelser i l nr-

bestämmelsernationellabehållafår dock medlemsstaternaartikel 136.2
återvänderworkersengelskaenligt dentullfrihet för texten somom --

denmånader. lland i minsttredjearbetat iefter hatill hemlandet att sex
användas.kommaarbetstagaretorde ordettill artikeln attsvenska texten
vidaredockworkers änbegrepp ärgemenskapsrättensInnebörden av

vi harspråkbruk. Såvittenligt svensktordet arbetstagareinnebörden av
såvälgemenskapsrättsliga begreppetomfattar det t.ex.kunnat utröna
ordetuttolkningenViegenföretagare.arbetstagare att avansersom
enligtinnebördentillknytassammanhang böri dettaarbetstagare

Sverige,bosatta ibeträffandeSåledes börgemenskapsrätten. personer
däreftertid ochlängretredje landvistats isittgrund arbete enavsom

Vibehållas.kunnatullfrihetsbestämmelsenuvarandehit,återvänder
föreskrifterutfärdabemyndigasregeringendärförföreslår omatt

ochSverigebosatt iärinförsförtullfrihet somen personsom avvanor
tid.längreland underi tredjeha arbetathit efteråtervänder att ensom

tullfrihetslag.tilli förslagetpunkten 2in i §Bestämmelsen 7tas ny

gemenskapsrättenutfyllnadtillBestämmelser av

8 §

skalltredje landmedhandelsöverenskommelserEGzsEnligt urspnmgs-
behövsdettullmyndighetutfärdasformulärfastställdacertifikat omav

påutfärdasUrsprungscertifrkatenavtal.för tillämpaunderlag ettattsom
ersättningscertiñkat,s.k.frågaeller, iansökan exportör omav

riktighetenkontrollföretaanledningFinnsimportör.ansökan avavav
tullmyndighetdenutförs dennacertifikatansökanuppgifterna i avomen

behöverkontrollengenomförakunnacertifikatet. Förutfärdat attsom
och8064, 68framgår 57, 62,befogenheterdetullmyndigheten avsom -

sammanhangi dettabefogenheterNuvarande1994:000.tullagen§§99
enligti vamutbytetfrihandel1993:1648förordningi §finns 7 om
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avtalet Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES-avtalet. Viom
föreslår bestämmelsen in i 8 § i den tullfrihetslagen.att tas nya

9§

Paragrafen anknyter till gemenskapens regler skydd dumpad ellermotom
subventionerad import.

Gemenskapsbestämmelser skydd dumpad eller subventioneradmotom
import.

Företrädare för industri inom gemenskapen, viss industriattsom anser
skadad eller hotarär skadas dumpad eller subventionerad import,att av

får enligt artikel 5.1 i rådets förordning EEG 242388 den 11 julinr av
1988 skydd dumpad eller subventionerad import från ländermotom som
inte medlemmar i Europeiskaär ekonomiska gemenskapen, lämna in
skriftligt klagomål till kommissionen eller till medlemsstat. detIen

fallet skall medlemsstaten vidarebefordra klagomålet till kommis-senare
sionen. medlemsstatEn skall, i fall där något skriftligt klagomål inte
givits in, initiativ till kommissionen vidarebefordra uppgifter,eget

tillfredsställande bevisningutgör dumpning eller otillåtensom om
subventionering skada artikel 5.6.samt

artikelAv framgår kommissionen,7 den det finnsatt attom anser
tillräckliga bevis på skadlig dumpning eller subventionering, skall
inhämta all information den nödvändig. Kommissionen kansom anser
begära medlemsstat bl.a. skall tillhandahålla informationatt en samt
utföra alla nödvändiga kontroller och undersökningar, särskilt bland
importörer, näringsidkare och tillverkare inom gemenskapen. En
medlemsstat skall vidta alla nödvändiga åtgärder för kunna efter-att
komma kommissionens framställningar. Tjänstemän i kommissionen skall
ha kommissionenrätt eller medlemsstat så begär, biträdaatt, om en
medlemsstatens tjänstemän de sina uppgifterutför i här berörtnär
sammanhang.

kommissionensI beslut 242488EKSG den juli29 1988nr av om
skydd dumpad eller subventionerad import från länder inte ärmot som
medlemmar i Europeiska kol- finnsoch stålgemenskapen bestämmelser
likalydande med dem här redovisats med avseende på förordningsom
EEG 242388.nr
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bestämmelsersvenskaFörslag till

subven-dumpad ellerskyddbestämmelsersvenskaNuvarande motom
1985:738förordningenoch i§ TFLfinns i 4tionerad import om

Bestämmelsernasubventionsundersökningar. ersättsdumpnings- och av
beslutkommissionensoch242388förordning EEGovannämnda nrnr

ochlagenföreslagnadenbestämmelserna i242488EKSG samt nuav
författningar.utfärdadestöd däravmed

gemenskaps-ovannämndaenligtskyldighetemauppfyllakunnaFör att
dem.fl. lämnanäringsidkareförskyldighetenbestämmelser behöver att

rörandeundersökningarsamband medierfordrasupplysningar som
författning.svenskisubventionerad import reglerasellerdumpad

10§

före-meddelaregeringenförbemyndigandeinnehållerParagrafen att
dumpadgemenskapsreglemaverkställaförbehövsskrifter att omsom
meddelaocksåbemyndigasRegeringensubventionerad import. atteller

EG:shar beslutatstullfrihetanslutning till regleriföreskrifter avsomom
EG harhandelsövenenskommelseritullförmânerinstitutioner och som

tredje land.ingått med

1l§

överlåtaregeringenförbemyndigandeParagrafen innehåller att
ii deföreskriftermeddela ämnenförvaltningsmyndighet avsesatt som

och 10 §§.9

Övergångsbestämmelser

då lagenjanuari 1995i kraft den lskall trädalagenDen nya
gälla.skall upphöra1987:1069 att

övergångs-innehållerEuropeiska unionenAnslutningsfördraget till
ekonomisk verkan,medtullförfarandenbl.a.bestämmelser rörande se

SFSochEuropeiska unionentillanslutningSveriges1994:000lagen om
övergångs-med svenskakompletterasbörregler1994:000. Dessa
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bestämmelser fortsatt giltighet vissa svenska restitutionstillstånd,om av
behandlingen anmälts till förtullning eller borde ha anmältsav varor som
till förtullning före anslutningen till EU och för vilka ansökanvaror om

tullfrihet lämnats intemporär eller vilka medgetts tullfrihettemporär utan
ansökan före anslutningen.

Enligt övergångsreglema i bilaga VI punkt i4 anslutningsfördraget får
tillstånd använda tulltörfarandet aktiv förädling fortsätta gälla påatt att
oförändrade villkor till dess giltighetstiden går dock längst underatt ut,

år efter anslutningen till EU. I de svenska bestämmelsernaett motsvaras
tillstånd använda tullförfarandet aktiv förädling tillstånd tillatt närmast av

övergångsreglemaindustri-, och flygrestitution. börvarvs- anses
innebära medlemsstaten får bestämma företagen får deklareraatt att varor

de slag ñljer de svenska villkoren för restitutionstillstånd tillav som av
aktiv förädlingstrañk från anslutningsdagen de har tillstånd tillutan att
detta enligt tullkodexen.

Av övergångsreglema framgår vidare förfarandet skall avslutasatt
enligt gemenskapslagstiftningen vilket vi ska deanser avse varor som
efter anslutningen deklarerats till något tullkodexens tullförfarandenav

aktiv förädling eller import.temporär De anmälts tillt.ex. varor som
förtullning med anspråk industri-, eller flygrestitution ellervarvs-
motsvarande tullbefrielse före anslutningen kan dock inte hänfördaanses
till aktiv förädling. slutgiltigtDessa klarerade iär Sverige varför de skall
behandlas enligt äldre bestämmelser. Likaså bör för vilka ansökanvaror

tullfrihet lämnats in eller tullfrihettemporär medgetts före anslut-om
ningen behandlas enligt äldre bestämmelser.

10.3 Förslaget till lag frihet från vidskatt import,om m.m.

1 §

l paragrafen lagens huvudsakliga tillämpningsområde, frihet frånanges
skatt i vissa fall vid import från tredje land. paragrafenI vidare attanges
lagen innehåller vissa bestämmelser tullfrihet för resande 3 kap. ochom

beräkning tull och skatt i vissa fall kap..4om av
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2§

tilltillämpningsområdeutvidgas lagensparagraf attdennaGenom avse
avgifter.frihet frånäven

3§

tilltillämpningsområdelagensparagraf utvidgas attdenna avseGenom
tullområdetinomområdesådantfråninförsel somettäven varorav

EG:svilketpåområdedetskatteområdet, dvs.s.k.utanför detligger
Kanarieöarna ärtillämpliga.skatter ettindirekta ärdirektivolika om

Åland anslut-utläsassåvitt kankan,område.sådantexempel avett
exempel.näraliggandebliavseende Finland,ningsfördraget ett mer

inteinförselnskall skattområdesådantinförsel från tas utVid men
därför tillämpaslag böri dennaskattefrihetBestämmelsernatull. om

införselbeskattning.sådanäven

4§

genomförsEG-direktivupplysningparagrafen lämnas genomI somom
ibestämmelsernahuvuddelendärvid observeraskanlagen. Det att av

endast18lEEG83direktivi rådetsbestämmelsersiktekap.2 somtar
frihetlagi dennaBestämmelsernamervärdesskatt.frånfrihet omavser

mervärdesskatt.ochpunktskatterbådedockgällerfrån skatt

kap

1§

i kap.3bestämmelsersärskildafinnsdetendastparagrafenI attanges
tillSkäletresande.medförs attförfrån skattfrihet avsomvarorom

innehållerresandei frågalagenskiljsbestämmelser ärdessa att om
Vitullfrihetsbestämmelser.vissaskattefrihetsbestämmelser ävenförutom

ibestämmelserdessaplaceraintelämpligtdet sammadärförhar attansett
skattefrihetsbestämmelsema.dekapitel renasom
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Det kan inte uteslutas resande medför för vilka frihet frånatt en varor,
skatt inte kan medges enligt bestämmelserna i 3 kap, väl enligtmen
bestämmelserna i 2 kap. Det i så fall inte någotmöter hinder åberopaatt
de bestämmelserna.senare

2§

I de flesta fall där skattefrihet skall medges förutsättningarna sådanaär
tullfrihet skalläven medges enligt rådets förordning EEGatt 91883nr

eller lagen 1994:000 tullfrihet eller förordningen 1994:000om m.m.
tullfrihet Dessa fall skattefrihet regleras i denna paragrafom m.m. av

hänvisning till den berörda tullfrihetslagstiftningen. I 3 ochgenom en
4 inskränks§§ dock i vissa fall den skattefrihet skulle följasom annars

denna paragraf. 9I 5 §§ regleras några ytterligare fall skattefriav av-
import. I paragrafens tredje stycke regleras frågan skattefrihet iom
samband med import.temporär

3§1

Bestämmelserna i kapitel l avsnitt 4 i förordningen EEG 91883nr om
sekrmdärt boende saknar motsvarighet i rådets direktiv 83181EEG.

3§2

Bestämmelserna i kapitel avsnittl 7 i förordningen EEG 91883nr om
företagstlyttgods bestämmelserna i avdelning 4 i rådetsmotsvaras av
direktiv 83l8lEEG. Bestämmelserna i skattedirektivet dock, tillär
skillnad från bestämmelserna i tullförordningen, inte tvingande för det
enskilda medlemslandet. Då Sverige för närvarande saknar motsvaran-en
de skattefrihet, bör intesådan införas.en nu

3§3

Bestämmelserna i kapitel l avsnitt i förordningen12 EEG 91883nr om
utbildningsmateriel, vetenskapligt och kulturellt materiel, vetenskapliga
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i14avsnittkapitel 1ibestämmelsernaochinstrument asamtapparater
forskningmedicinskförochinstrumentförordning apparateromsamma

direktivi rådetsmotsvarighetdirekttvå undantagmedsaknarm.m.,
iartikel 91§§. Ii och 8återges 7två undantag83181EEG. Dessa

medgettsskattefrihetbehållamöjlighetdessutomdirektivet att somges
medsamarbetavtalteknisktvetenskapligt ellerkulturellt,medenligheti

föreligga.inteskattefrihetsådanNågontredje land. synes

3§4

förordningeniskattemärken109 qartikeliBestämmelsen m.m.om
181EEG.direktiv 83rådetsmotsvarighet isaknar91883EEG nr

3§5

i 9 §tågochluftfartygfartyg,provianteringBestämmelserna avom
oförändradehuvudsakiöverförtshar12891987:tullfrihetstörordningen

medskekanDettullfrihetförordningtilli förslagettill §4 m.m.om
Motsvarande91883.EEGförordningenb iartikel 139stöd nrav

provianteringbestämmelserdock endastskattebestämmelse medger att om
9212EEG.direktiv23 iartikelbehålls seluftfartygochfartygav

kantågprovianteringskattefrihet förbestämmelserNuvarande avom
behållas.intesåledes

3§6

91883EEGförordningenavsnitt 7 ikapitel 1 omiBestämmelserna nr
be-skatteområdetsmåförsändelserför avtullfrihet motsvaras
tilldockskattedirektivet781035EEG. Idirektivistämmelserna ges

ellereller slopanedmöjlighet sättatullförordningen enskillnad från att
Dennavissaförkvoternaangivnabestämmelsernai varor.deflera av

ochprodukteralkoholhaltigaså vittutnyttjasföreslåsmöjlighet avser
tobaksvaror.
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3 § 7

tullagen.§till 112forfattningskommentarenSe nya

4§

provianteringvidskattefrihetbestämmelserparagrafenI att omanges
vilketmervärdesskattelageniluftfartyg finnsfartyg ochutgåendeav

lag.enligt dennareglerasintemotsvarande fallskattefrihet iinnebär att
skattefrihetreglerarproviant främstavseendelagdennainnebärDetta att

proviant.medfördavseendeimportvid

5§

oförändratåterinförs ihandlarstyckenaoch andraFörsta varor somom
1987:1066i lageni 2 §innehållethuvudsakioch omskick motsvarar

dockföreliggerskillnadeninförsel. Denvideller avgiftskattfrihet från
iskallutlandetfrånåterförssvenskgällervad somvaraatt som nu

tredje land.frånåterinförsgemenskapsvaragälla förfortsättningen sotn
harparagrafdennaigemenskapsvara ursprungMed somvaraenavses
inomomsättningfriiharellergemenskapen gemen-inom sattssom

sinförloratutförselntidigare statusdenskapen, atttrots genomvaran
gemenskapsvara.som

artikel 14. 1stöd iåterinförsel harvidskattefrihetBestämmelsen om
motsvarighetsaknarBestämmelsenmervärdesskattedirektivet.i sjättee

förgemenskapssystem91883EEGförordning etti rådets omnr
dock ifall finnsmotsvarandetullfrihet iBestämmelsertullfrihet. om
856 i844artiklarnaitullkodexen186 ioch185 samtartiklarna -

tillämpningskodexen.
ochfinnsde reglerhänvisning tillinnehållerstycket somTredje somen

förunderlagetberäkningfinnasfortsättningsvis kommer att aväven om
bearbetning.vissefteråterinförsfalli vissamervärdesskatt när varaen
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6§

Enligt sjätte mervärdesskattedirektivet artikel 14.1 h skall skattefrihet
medges för fångst i havsñskeverksamhet, fångsten intenäregen
bearbetats eller endast undergått konservering infor försäljning, ännumen
inte sålts. Enligt punkt 2 i artikel får medlemsländerna behållasamma
nuvarande bestämmelser på området till dess gemenskapsregler på
området antagits. tullordningenI Generaltullstyrelsens föreskrifter finns
i dag i 3 kap. 1 § bestämmelse innebär fångstatten som egen som
medförs svenska fiskefartyg inte behöver anmälas till förtullning.av
Därmed utgår inte importskatt fångsten. bestämmelseEn med
motsvarande verkan avseende importskatt föreslås här, har utvidgatsmen
till andra fiskefartyg höräven hemma inom gemenskapen.att avse som

Enligt artikel 188 i tullkodexen medges frihet från importtull för fångst
hämtats i tredje lands territorialvatten fartyg registreratärsom av som

eller registeranmält i medlemsstat och för denna flagga.statsen som
Iullfriheten medges för produkter framställtsäven ombord sådansom av
fångst. Bestämmelser havsfångst finns i artikel i23 tullkodexenävenom
och i artikel 325 i tillämpningskodexen.

7§

Innehållet i denna punkt innehållet i artikel 79 i rådetsqmotsvarar
direktiv 83 181EEG. Bestämmelsen artikel 50 i rådetsmotsvarar
förordning EEG 91883 tullfrihet till den artikelndelnr om avser
punkten B i bilaga till förordningen.I Detta två undantagutgör ett av
från huvudregeln skattefrihet inte medges för undervisningsmateriel,att
vetenskapligt eller kulturellt materiel förutsättningar medgetrots att att
tullfrihet föreligger. Huvudregeln finns i och det3 § 3 andra undantaget
i 8

8§

Innehållet i denna paragraf innehållet i artikel i rådets79 rmotsvarar
direktiv 83181EEG. Bestämmelsen artikel i rådets51motsvarar
förordning EEG 91883 tullfrihet till den del artikelnnr om avser
punkten B i bilaga till förordningen. direktivet uppställs dockl ett
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ytterligare krav för skattefrihet, nämligen ersättning utgår föratt om
förvärvet så får tillhandahållaren inte beskattningsbarvara personen

sjätte beskattningsbarenligt mervärdesskattedirektivet. Uttrycket person
fåranvändas inte i den svenska mervärdesskattelagstifmingen. Det antas

bedriver yrkesmässig verksamhet, vilket ärmotsvarar en person som en
för skattskyldighet tillnödvändig inte tillräcklig förutsättningmen

mervärdesskatt.
två undantag från huvudregelnDenna bestämmelse utgör attett av

undervisningsmateriel, vetenskapligt ellerskattefrihet inte medges för
tullfrihet föreligger.kulturellt materiel förutsättningar medgetrots att att

Huvudregeln finns i 3 och det andra undantaget i 73 §

9§

innehållet i artikel 79 i rådetsInnehållet i denna paragraf smotsvarar
saknar motsvarighet i rådetsdirektiv 83 181EEG. Bestämmelsen

tullfrihet.förordning EEG 91883 omnr

10§

tullfrihetParagrafen innehållet i 6 den föreslagna lagen§motsvarar om
förordningen tullfrihetoch i § i den föreslagnall om m.m.m.m.

l1§

behörighetsbestämmelserochparagraf förfarande-Genom denna görs
Exempelskattefrihetsområdet.från tullfrihetsområdet tillämpliga påäven

förfarande-tullfrihetsområdetbestämmelser påpå sådana är
förordningen tullfrihetden föreslagnabestämmelserna i 3 § i m.m.,om

andra stycketGeneraltullstyrelsen enligt 8 §behörighet för samma
bestämmelserna i 13 17 §§tullfrihetförordning medge viss samtatt -

förordning.samma
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12 §

1066Innehållet i paragraf innehållet i 4 § i lagen 1987denna motsvarar :
frihet från skatt eller avgift vid införsel.om

13§

kapitlettillämpningsområdet för bestämmelserna iparagrafen inskränksI
omfattas Bestämmelsenså vissa skatter och avgifter inte lagen.att av

avgift vidfrihet från skatt elleri lagen 1987:10665 §motsvarar om
finns tankarinte denna paragraf. Detinförsel. Möjligen behövs att
avgifterskrotningsavgiften medförsäljningsskatten ochersätta uttassom

införsel. Några utarbetademed registrering och inte vidi samband
finns dock inteförslag ännu.

3Kap.

1§

skattefrihet enligt dettagrundförutsättningarna förförsta stycketI anges
i sitt bagageresande medförkapitel, nämligen det gälleratt varor som en

skattefrihet skallkommersiell. tilloch importen inte För rättär attatt
efterföljandedeförutsättningarna i någonföreligga krävs dessutom att av

uppfyllda.paragrafema är
personligt undantasbagage. Därandra stycket vadI utgöranges som

lag.för skattefrihet enligt denna Rättmed bränsle från områdetbehållare
reservdunk kanfordonstank eller iskattefrihet för införsel bränsle itill av

i kap.dock följa bestämmelserna 2av
kommersiell import.medtredje stycket regleras vadI som avses

2§

personliga tillhörigheterskattefrihet för importparagrafen reglerasI av
därefter åter-ochanvända under i landetresande skallden resasom

frän tredjeutländska besökandefrämst sikte påutföra. Bestämmelsen tar
enligtdetdeli paragrafenland. Innehållet motsvarar av somen
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skattefrittfår föras in tull- ochnuvarande bestämmelser som rese-
del deutrustnig. 3 finns bestämmelserI § motsvararsom en arman av

reseutrustning.nuvarande bestämmelserna om
bestämmelsermotsvarandeandra finns upplysningl stycket omen var

utformadebestämmelser dock intetullfrihet finns. Dessa är ettsomom
tullfrihet. Dennaslutligt undantag, temporäratemporärutan ensom

dendeklarationsförfarandetullfrihet kräver dock inte något utom
uttryckligt beslutellerdeklaration ligga i gå gröntmotattsom anses

återutförseln. Genom det i tredjenågon anmälan vidvid import eller att
skyldighet betala importskattenstycket dessutom finns att varanomen

skillnad mellan deninte föreligger inte egentligen någonåterutförs,
tullfriheten.slutliga skattefriheten och den temporära

bildför klarareskattefriheten har valtsSättet här reglera attatt enge
skattefrihet.resandes tillöver rätt

3§

återför tillresandeparagrafen skattefrihet förI regleras som envaror
med be-paragraf tillsammanslandet. Bestämmelserna i denna

skattefrihet förbestämmelserdagensstämmelserna i 2 § motsvarar om
dettabestämmelserna iskillnaden mellanreseutrustning. Den stora

nuvarandedebestämmelsernalagförslag och de nuvarande är att
skattefri importtull- ochreseutrustningsbestämmelsema tillåter av

ioch förs ini utlandetreseutrustning inköpts under somsom resa
intebestämmelsernamedan de föreslagnaSverige ñr här,att stanna nu

EG-bestämmelsema.medskattefri import i likhettillåter sådan
i tredje landhar köptsskattefria importtull- ochDen av varor som

till vadbegränsadsåledesskall föras in i landetoch ärpermanentsom
be-och inomsärskilda kvotema se 4 §får föras in inom desom

och §§ kanReseutrustningsbestämmelsema i 2 3loppsgränsen se 5 §.
för sådan import.inte användas

till kap. 5 §paragraf förutsätter i 2dennaSkattefriheten enligt motsats
någravilket bl.a. innebärresandes bagage,medförs i den attatt varan

uppnås.skattefrihet skalliakttas förformaliteter inte behöversärskilda att
i andratredje land hänvisasbearbetats igällerNär det varor som

beräkningbestämmelsermervärdesskattelagenstillstycket avom
kanBearbetadeför sådanaför mervärdesskattunderlaget varorvaror.

Om sådanaskattefritt med stöd 3återförassåledes inte rymsvarorav
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inom beloppsgrånsen enligt de införas tull- och skattefritt5 § kan dock
förutsättningarna för import övrigt uppfyllda.sådan i ärom

paragraf endast frågan skattefrihet. I tredje stycketDenna avser om
finns. finnsfinns upplysning tullfrihetsbestämmelsema Det ettom varen

inte finns isärskilt behov denna upplysning då bestämmelsernaav
förordningen 91883, i tullkodexen.EEG utannr

4§

enligtde kvoter inom vilka skattefri import får skeI 4 § särskildaanges
tullfri regleras iEG:s bestämmelser. Motsvarande kvoter för import

Bestämmelsen innebär i tillförordningen EEG 9l883EEG. motsatsnr
fråga sprit, vin och starköl, intenuvarande svenska bestämmelser i om

föra begränsning denbegränsning inrätten utanatt varorna, en aven av
importen.skattefria

istycket innehåller bestämmelser särskilda åldersgränserAndra om
det dock endast skatte-vissa fall. Liksom det gäller kvotema ärnär

friheten inte införselrätten sådan.regleras,som som

5§

skattefri import inomParagrafen innehåller bestämmelser enom
direktivetgenomförande artikel l ibeloppsgräns. Bestämmelsen är ett av

tillvisst begränsa69l69EEG. Därvid har möjligheten sätt rättenatt
utnyttjats. andra stycket finnsskattefri införsel för resande inte Iyngre

tullfrihet.upplysning motsvarande bestämmelseom omen
skattefrihets-beräkning tull- ochtredje stycket finns regler förI av
jämfört medi enlighet artikel i direktivet och artikel 132beloppet med 7

förordningen fjärde stycketartikel 47 i EEG 91883. r attanges
beloppet i svenska kronor.Generaltullstyrelsen skall publicera

6 §

begränsningden särskildaParagrafen innehåller reglering somen av
beskattningfått använda avseendeSverige anslutningsakten rätt attgenom

land öl.införsel frän tredje avav
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7§

till tull- ochbegränsningarinnehåller särskilda rättenParagrafen av
Sådanatransportmedel.påför besättningsmedlemmarskattefri införsel

EEGförordningenenligt artikel 49 ibegränsningar tillåtsnationella nr
innehåll169EEG. Bestämmelsensartikel i direktivet 6991883 och 5

stycket ioch tredje§ andradag gäller enligt 2vad imotsvarar som
tull-införaresande m.fl.för1987: 1072förordningen rått att varorom

och skattefritt.

4kap.

1§

fall.skatt i vissa Itull ochschablonberäkningKapitlet handlar avom
vilka be-import förde tvåförsta paragrafen grupper avanges

delsinförselresandesdelstillämpas. Detstämmelserna kan är av varor,
privatpersoner.mellangåvoförsändelser

2§

tillämpningparagrafensförstabegränsningarinnehållerParagrafen av
tillämpningenbegränsadelsbeloppsgräns,dels i form attgenomav en

till de begräns-Begränsningarna anknytericke-kommersiell import.till
ivissa falltull ischablonbcräkningavseendefinnsningar avsom

265887.EEGförordningen nr

3§

bestämmelsernaför vilkadeinnehåller tabellParagrafen över varoren
schablon-respektiveschablonttullsatstillämpliga och deni kapitlet är

Schablonskattesatsenför varjeskall gällaskattesats varutyp. avsersom
avgifter.eventuellaäven

därförföri ställettvå belopp ettvalt attVi har gemensamtettatt ange
resande ochfinnas förändå måsteinkluderar tullintebeloppsärskilt som

skatteområdetutanförområdefrånkommerförsändelser ett mensom
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inom tullområdet. frågaI schablonbeloppet för tull får detom attanses
schablonvärde förett bestäms och tull på detta värdevarorna att tas ut

i enlighet med förordningen EEG 265887. Följande tullsatser harnr
föranvänts: cigaretter 90 för cigarrer 43 förprocent, röktobakprocent,

117 för 65 ochprocent, för andraprocent än tobaksvarorsnus 10varor
procent.

4§

Generaltullstyrelsen publicerar den beloppsgräns i 2 § uttrycktsom avses
i svenska kronor. Den den beloppsgräns inom vilken tull med 10avser

schablonmässigt kanprocent enligt förordningentas ut EEG nr
265887

.

Ikraftträdande- och Övergångsbestämmelser

Lagen skall träda i kraft vid tidpunkten för svenskt medlemskap iett
EU. Den därvidersätter lagen 1987:1066 frihet från skatt ellerom
avgift vid införsel och förordningen 1987:1072 förrätt resandeom
m.fl. införa tull-att och skattefritt. De författningarnavaror skall
upphävas fortfarande gälla avseende tiden ñre upphävandet.men

10.4 Förslaget till lag vissa tullförfaranden medom
ekonomisk verkan, m.m.

1§

Paragrafen upplyser bestämmelseratt taxebehandling,om om gynnsam
tullvärde, undantagsbestâmmelservarors ursprung, autonoma angående

nedsättning eller befrielse från importtull för vissaav tullför-varor,
faranden med ekonomisk verkan, gynnade förfaranden för Lex. varor

återinförs ha bearbetats i tredjeutan landsom att återbetalning ochsamt
eftergift tull finns i tullkodexen och tillâmpningskodexen.av I den
föreslagna lagen finns vissa kompletterande bestämmelser till nämnda
bestämmelser.
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2§

ochtullkodexeniinnebördhari lagenanvänds somUttryck sammasom
1994:000.tullagen

3§

EGzsfrånförmånsmedgivandenensidigagrundpåRegler avursprungom
tillämpnings-i66-140i artiklarnafinnsursprungförmånsberättigatsida

Västbankenutvecklingsländer,tilltullförmånerEnsidigakodexen. ges
Makedonien.ochSlovenienKroatien,Bosnien-Hercegovina,Gaza,och

förmånsberättigatgrundpåtullförmåneranspråkFramställs av
iutfärdatursprungsintygmedstyrkas ex-skall ursprungetursprung

denågotiutfärdatsurspnmgsintyg avfleraellerportlandet. Ett som
kunna ersättas ettgemenskapenskall i avländernaförmånsberättigade

utfärdasdessaförutsättningunder avattursprungsintygfleraeller
artikeltillsynhar övermedlemsstat varornadentullmyndighet i som

dåellerstickprovsviskontrollerasskallursprungsintygUtfårdade83.
intyget.kontrollanledning företafinnerimportlandet avitullmyndighet

detullmyndighetenbehöverkontrollengenomförakunnaFör att
tullagen§§8068och6462,57,framgårbefogenheter avsom -

1994:000.

4§

tillämpamöjlighet etttillämpningskodexen atti173-177artiklarna gesI
lättfördärvligavissatullvärdefastställandeförförfarandeförenklat av

lättfördärvligavissaförtullvärde varorkorthetiinnebär attDetvaror.
EG-efterberäknasförordningen etttill26 avi bilagaförtecknassom

baserasenhetsvärdetBeräkningenenhetsvärde.fastställtkommissionen av
genomsnittspriserdelsmedlemsstaternalämnasuppgifter ompå avsom

respektivekvantitetvilkendelsfritt gränsen, avoförtulladepå varor
betalats.tullvilketförochkalenderårunderförtullats ettvaruslag som

medberäknasuppgiftlämnarmedlemsstatenGenomsnittspris omsom
anmäldamedlemsstaternai vissaoskadadepåpriserhjälp avvarorav

iprisernafrånavräknaskostnadervissafårDärvidmarknadscentra.
inomförsäkringochförkostnader transportmarknadscentra, Lex.
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tullområdet, importtullar och andra avgifter vilka inte skall räknas in
tullvändet vissa schablonavdrag. Medlemsstaten får fastställasamt
standardbelopp för avdrag beträffande och försäkringskostnadertransport-
artikel 173.3. De kommissionen fastställda enhetsvärdena publicerasav
i EGT. Det förenklade förfarandet för fastställande tullvärde för vissaav
lättfördärvliga får användas importör i medlemsstat ävenvaror av en om
medlemsstaten inte anmält marknadscentra priser enhetsvärdenavars
baseras.

För uppgiftsskyldigheten skall kunna fullgöras föratt det fall att
Sverige anmäler ovannämnda marknadscentra föreslår vi behövligaatt
uppgifter får infordras från näringsidkare enligt föreskrifter som
meddelas regeringen.av

5§

Regeringen, eller myndighet regeringen bestämmer, får meddelasom
föreskrifter till utfyllnad och verkställighet gemenskapsrätten deav
områden i 1som anges

Övergångsbestämmelser

Anslutningsfördraget till Europeiska unionen innehåller övergångs-
bestämmelser rörande tullförfaranden med ekonomiskvarors ursprung,
verkan återbetalning och eftergift tull se lagensamt 1994:000av om
Sveriges anslutning till Europeiska unionen och SFS 1994:000.

Nämnda regler kompletteras med svenska Övergångsbestämmelser till
lagen 1994:000 tullfrihet Dessa fortsatt giltighet vissarörom m.m. av
svenska restitutionstillstånd, behandlingen anmälts tillav varor som
förtullning eller borde ha anmälts till förtullning före anslutningen till EU
och för vilka ansökan tullfrihet lämnats intemporär eller förvaror om
vilka tullfrihettemporär medgetts ansökan före anslutningen. dessalutan
delar hänvisas till författningskommentaren till lagen 1994:000 om
tullfrihet m.m.

Enligt övergångsreglerna till tullförfarandet passiv förädling i anslut-
ningsfördraget får medlemsstaterna låta sådana tillstånd till passiv
förädling har utfärdats före anslutningen fortsätta gällaattsom
oförändrade villkor till dess giltighetstiden går dock längst underatt ut,
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passivbestämmelsersvenska motsvarasanslutningen. Iår efterett
23 §ochstyckenaoch femtefjärdei 22 §bestämmelsernaförädling av

tillåterövergångsbestämmelse attinnehållabör somTFF. Lagen en
Sverigeiellersvenskttillverkatsvilkaochreparerade avvarorvaror

tillanmälsanslutningen,land företillutförtsmaterial, annatförtullat som
passivtullättnaddenanspråkmedomsättningfri somtillövergång

land.tredjefrånåterinförselvidinrymmerförädling

varumärkesintrångtullkontrolltill lagFörslaget10.5 avom

l §

tillämpningsområde.lagensAnger

2§

förordningeniartikel 3enligtmyndighetbehörigparagrafenI utses
med-förfrittlämnarFörordningen utrymmet384286.EEG nr

behörig.skallmyndighetvilkenväljasjälva varalemslånderna somatt
final43COM94förordningtillförslag angesföreliggandeI nyett

tullverket. Förinom attskall finnasmyndighetbehörigsådandäremot att
börmyndighetbehörigbytanödvändigt enblirdet attförhindra att

börmyndighetDennaTullverket.inom varamyndighetbehörig utses
kankvarhållandebesluteftersom varorGeneraltullstyrelsen avett om

detochmisstänkas ärkaninförselplatseralternativafleradärvaroravse
tillämpning.enhetligmedangeläget en

ytterligarehaförordningtillförslaget attenligtmöjligt ävenDet är ny
sådanabehovNågotTullverket.utanförmyndigheter avbehöriga

inte ñnnas.myndigheterytterligare synes
kanDetbehövs.detmyndigheter närandramedsamrådaskallGTS

bedömningviduppkommakanbehovsådant avtänkas ettattt.ex.
frågor.immaterialrättsliga
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3§

Varor kvarhålls skall omhändertassom tullmyndigheten. Tull-av
myndigheten kan dock låta liggat.ex. på tullupplag. Varornavarorna ett
ligger då upplagda under Tullverkets tillsyn. I förhållande till upp-
lagshavaren tullmyndighetenär uppdragsgivaren. Vi föreslår dock att
sökanden har för kostnaden föransvaret förvaringen med regressrätten
i förhållande till sin sökandensmotpart talan leder fram tillom att

skall förstöras, ändras eller blivarorna föremål för åtgärdannan som
i artikel 7 i förordningen EEGavses 384286.nr

4§

förstaI stycket erinras det behörigår domstolattom skall prövasom om
varumårkesintrång skett och i så fall skall förstöras,om ändrasvarorna
eller bli föremål för åtgärd. Detta prövas således inteannan tull-av
myndighetema. I förslaget till förordning tullkontroll Varumärkes-om av
intrång föreslår vi bestämmelser innebär det sökandenår harattsom som

visa sådanatt talan väcktsatt inom viss tid för kvarhållandet skallatt
bestå.

I andra stycket domstolen rätt interimistisktges att beslutgenom
upphäva kvarhållandet.

I tredje stycket regleras tullmyndighetens skyldighet verkställaatt
domstolens beslut.

5§

Vi sökanden skall betalaatt kostnadernaanser för tullverkets hand-
läggning ärendet och i förekommande fallav andra åtgärder. Vi föreslår
därför regeringen får föreskrivaatt ansökningsavgiftatt skallen tas ut.

I andra stycket säkerhet kan krävasattanges sökanden förav
förvaringskostnadema.
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6§

384286EEGi förordningenenligt artikel 3kvarhållandeBeslut nrom
skall kunnastycket i lagenenligt § andrasäkerhet 5ställandeoch avom

förs enligt 33 §beslutkammarrättensMotöverklagas till kammarrätten.
Regeringsrätten.hos1971:291 talanförvaltningsprocesslagen

1869:418iändring lagentill10.6 Förslaget lag omom
varusmugglingstraff för

1§

Ändringen utför godsfrån riketrespektivetill riket införbestår i att
Ändringarna innebärrespektivetill importerarändras exporterar varor.

utförselrespektivetill in- övertillämpningsområde begränsaslagensatt
tredjelandsgräns.

statsverket börtillskall erläggaslokutionenifrågasättaskanDet om
tullintälcternamedlemskap kommerVidavseende tull.stå kvar även ett

tillfalla statsverket. Denoch inteintäktergemenskapensutgöraatt egna
istatsverketden tillfaktiskt erläggaskall dockerlägga tullskallsom

skyldighetharstatsverkettullmyndighet. Attsvenskform senare enenav
detändrar intetill gemenskapenmotsvarande beloppöverföraatt

förhållandet.
eftersomstatenundandrastulllokutionentveksamMer år

därförföreslårtillgodo. Viinte kommeri slutändantullbeloppet staten
i sakändring änNågonutgår i lagtexten.ordet attstaten annanatt
Motsvarandeinte.gemenskapenundandrasi ställettullbeloppen avses

6 §§.föreslås i 4ändring -

1a§

blirså lagenimport ochuttryckendefinierasparagrafenl attexport
ochtredjelandsgränsdirektvarurörelserendast på övertillämplig

undermedlemsstattredje land viafråntill landetförs ett annansomvaror
transitering.såsomtullñrfarandeett

in ismugglatsfog hävdas annatkan med ettDet att somen varaom
straffbari Sverigeinförselnbordei SverigeEG-land upptäcks även vara



1994:89SOUFörfattningskønvnentarer282

hävdaskaninförseln gjorts inre Detsammaöver gräns.trots att en
via EG-land tillavseende utförsel från Sverige ettett annatav en vara

ifrågasättastredje land i strid exporttörbud. Det kan ävenmot ett om
så fall måste docki varusmugglingsiagen. Idessa fall borde regleras

fallerdå dettavid inre klart undantasfrågan kontroll den gränsenom
utrednings uppdrag.uppdrag och inomutanför utredningens annan

4 6 §§-

tillstycket i författningskommentaren 1Se sista

19 §

Ändringen iinnebär de befogenheteri första stycket att gessom
vid s.k. inreparagrafeninte gäller gräns.

Ändringen töljdändring.i sista stycket är en

23 §a

Ändringen följdändring.är en

Ikmfiträdandebestâmmelser

i EU.för svenskt medlemskapikraft vid tidpunktenskall trädaLagen ett



283FärfattningskommentarerSOU 1994:89

1960:419i lagentill lag10.7 Förslaget omom
spritdryckerinförselförbud i vissa fall mot av

1 §2 mom.

införsel-gnmd iändringar har singjortsI har attmomentet som
förlängre någrafinns därmed inte gränserförsvinner. Detmonopolet

får föras inhur mycketspritdrycker ellerfår föra in somvem som
EG-land. Dettredje land ellerinförseln sker från annatoavsett somom

kommersiell införseli frågabeskattning ochåterstår fråganär omom
medförs.dokumentationfrån EG-land vissattannat

Ikmftträdandebestâmmelser

isvenskt medlemskapñrkraft vid tidpunktenskall träda iLagen ett
EU.

1962:120lagentill lag10.8 Förslaget omavom
ursprungsdeklarationoriktigförstraff i vissa fall m.m.

1§

lämnat uppgiftoriktiguppsåtligendenI bestämmelsen att somanges
gemenskapen haravtalförmånsbehandling enligtägnad leda tillatt som

föreskriverländer ochländer ellerslutit med vissa attsomgrupper av
ellerdöms till böterskall medgestullhånseendeförmånsbehandling i

fängelse.
handelsavtalförmånsbehandling enligtuttryckligenBestämmelsen anger

förmåns-sådantäcka§har ingått, 1 ävengemenskapen avsesmensom
vissatillmed hänsyngemenskapenantagits ensidigtbehandling avsom

avd. II, kap.tullkodexenterritorier. Seländer ochländer, grupper av
handelsav-täcka sådanadessutomBestämmelsenoch20.3 d e.art. avses

landmed tredjegemenskapeningåttshartal inte enbart utan avavsom
sidan, s.k.påjämte medlemsstaternagemenskapen parter enasom

EES-avtalet.avtalblandatExempel på ärblandade avtal. ett
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1969:200lagentill lag10.9 Förslaget omavom
pålagaavgift ellerskatt,uttagande utländsk tull, annanav

l§

genomförs rådsdirektiven.paragrafenGenom

2§

tull- ochindrivning delsbestämmelserDirektiven innehåller avom
skattefordringar.interna lfordringar, delstullrelaterade rent paragra-av

ihandräckningömsesidigfrågorna och lagenavskiljsfen de omsenare
sådanahanteringen ärendentillämplig på rörskatteârenden görs somav

frågor.

3§

bestäm-nuvarande lagen. Därutöver görsParagrafen denmotsvarar
enligt §åtgärder lindrivning och andratillämpliga påmelserna även

medundantagfördefallsomavsesi2§.

Ikraftträdandebestâmmelser

medlemskap isvenskttidpunkten föri kraft vidskall trädaLagen ett
EU.

1973:431lagentill lag10.10 Förslaget omavom
utländsk tullag;utredning angående brott mot

1§

fullgöratullmyndighetemaförgrundenden legalaBestämmelserna attger
sigåttagitSverigetullmyndighetermed andra länderssamarbetedet som
19146881 denförordningen EEGtullsamarbetsavtal. Ii våra avnr

ad-medlemsländemasmellansamarbeteömsesidigtmaj 1981 om
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kommissionenochmellan dessasamarbeteochmyndigheterministrativa
tullsam-samarbetelikartatreglerarsjordbruksfrågori tull- och ett som

Ändringen hanterings-lagensinnebärparagrafeniarbetsavtalen. att
EG-förordningen.enligtbiståndpåtillämpligordning blir även

5§

regeringen.tillKonungen ändrasOrdet

Ikraftträdandebestâmnrelser

imedlemskapsvensktförtidpunktenkraft vidiskall träda ettLagen
EU.

1973:980i lagtill lagFörslaget10.11 omom
införselregleradeförstöringförvaring och varor,transport, av

m.m.

l§

nationellatillämpningsområde tilllagensbegränsasändringarnaGenom
fråninförselMedtredje land.fråninförseloch tillinförselrestriktioner

införselnantingenicke-gemenskapsvaror,införseltredje land avavses
detmedlemsstat. Ivialand ellertredjefrånsker direkt senareannan

tullförfarande.placerad underfallet skall ettvaravaran

2§

införselrestriktio-nationellaendasttillämpligskalllagenEftersom vara
transiteringbarapunkten 2transitering ibestämmelserkan avseomner

Ändringen 3i punktentullområdet.svenskadeteller inom egnagenom
förfogande-medhemtagningförlämnaföljdândring. Attär ut varanen

saknasdeteftersomhanterbart,praktisktinteblirinskränkning en
Punkten 5uppfylls.inteinförselvillkorenfall dåför hanteraordning att

därför.utgår
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Ikmfttrâdandebestämnaelser

Lagen skall träda i kraft vid tidpunkten för svenskt medlemskap iett
EU.

10.12 Förslaget till lag ändring i tullregisterlagenom

1 och 3 §§

Ändringarna har karaktär följdändringar.närmast av

Ikmfttrâdandebestämmelse

skall träda i kraft vid tidpunkten för svenskt medlemskap iLagen ett
EU.

10.13 Förslaget till upphävande vissalag om av
tullförfattningar

Vad gäller författningskommentarer till förslaget lagtill upphävan-om
de vissa tullförüttningar hänvisas till vad i författningskom-sägsav som

till förslaget till förordning vissa tullför-upphävandementaren om av
fattningar.

till10.14 Förslaget tullförordning

Allmän anmärkning

Utredningen har inte lika mycket tid förslaget tillkunnat ägna ny
tullförordning förslaget till tullag. Förslaget till tullförordningsom ny

därför inte i alla Bland de frågor intelika genomarbetat delar. ärär som
för transportmedel,utredda finns frågan anmälningsskyldighethelt om

frånsärskilt fartyg och luftfartyg, ankommer till landet annatsom
ijfr i betänkandet och kommentaren till 56 §medlemsland, avsnitt 5
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kommentarensådan fråga gäller tullager,förslaget till tullag. En seannan
till 30 § nedan.

1§

ochbåde tullgälla förtullförordningentullagen skallLiksom uttag av
tredje land.vid import frånoch avgiftskattannan

2§

ivissa uttryck ochinnebördenParagrafen stort settmotsvararanger av
beteckningbehållshemtagningföreslår ordetVi2 § TF. att som

övergång till frividförfogandeochomhändertagande över varorav
i EG-förenklade förfarandedettillämpningomsättning med somav

262artiklarna 260deklarationsiörfarande,kallas förenklatreglerna se -
tillståndharföreslår vi denVidarei tillämpningskodexen. attatt som

till fri omsättningvid övergångklareringsförfamndelokaltanvända
mottagare börgodkändBenämningengodkänd importör.benämns

förenklat för-användahar tillståndför denanvändas endast attsom
artikel 406 itransitering enligtförbestämmelsetullanstaltfarande vid

konventionenbilaga tillartikel itillämpningskodexen eller lll ettom
transiteringsñrfarande.gemensamt

definitionmedtagits.inte Dencontainer hardefinitionNågon av
bör tillämpastillämpningskodexen även närartikel 670 ifinns i gsom

definitionendenbestämmelser. Eö.i nationellaordet används varasynes
särskilt prägladif.n. finns TF,adekvat den ärän avsomsommer

det behövs någoninte hellercontainersäkerhet. Vireglerna attanserom
bestämningar uttryckentill demed hänsyntransiteringdefinition avav

tullkodexen.finns itransiteringtransitering och internextern som
transitering icke-omfattartransiteringexternHärvid märks ävenatt av

inrikesland, s.k.imellan två platsergemenskapsvara tran-samma
sitering.
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3§

regleramed generell bestämmelsedenna bestämmelseGenom attavses en
skall utföra deti olika sammanhangfrågan vilken myndighet somom

och till-authorities enligt tullkodexenpåankommer Customssom
ärnpningskodexen.

4§

informerastullmyndigheten skallartikel i tullkodexen framgår40Av att
någon platstill tullkontor eller tillanländer ett somom varor som

föreskriftertullmyndigheten. Någraanvisats eller godkänts närmareav
i tullkodexen.underrättelse finns inteinnehåll i dennaform ochom

formellt nödvändiggöraartikel i tullkodexenFormuleringen i 4.19 synes
underrättelse skall ske.finns föreskrift hur sådandetatt om

5§

summariskskalli artikel 43 i tullkodexenEnligt huvudregeln en
underrättatstullmyndigheten hardeklaration lämnas så snart om varorna

kankommersiella dokumentFöreskrifter dels vilkaankomst. somom
artikelfall skall användas 44,blankett ianvändas och vilken annatsom

i fall dåsummarisk deklarationbefrielse från lämnadels att varaen
användningbestämmelse ellertill tullmässigomedelbart anmäls en

meddelas GTS.vår mening kunnaartikel 45 bör enligt av

6§

bemyndi-föreslås10 § TF,paragraf, delvisdennaI ettmotsvararsom
hänseenden rörandei skildaföreskrifterför GTS meddelagande att

tullforfaranden,allatulldeklarationtulldeklarationer. Begreppet avser
artikel i tullkodexen.omsättning, 4.17övergång till friinte bara se

bilagoma 37föreskrifter tillhand utfyllandei förstapunkt 1I avses
vilka uppgifterinnehåller reglertillämpningskodexen,och 38 till omsom

Jfrtullförfaranden.vid olikaEDi enhetsdokumentetskall lämnassom
omfattartill tullag. Punkten äveni förslagettill 18 §kommentarerna



289FärfattningskønønentarerSOU 1994:89

används, ATA-tullförfarande intedeklaration för ED närnär t.ex.ett
efter tillfälligåterinförselanvänds ñr tillfällig eller export,camet export

och 848 i tillämpningskodexen.jfr artiklarna 798 respektive 290797 och
ochoch 4 i lO § TFomfattar nuvarande punkterna 2Punkt l även

9 § TF.ersätter även
i huvudsak3 TF ochnuvarande 10 §Punkten 2 motsvarar avser

omsättning.övergång till fri
gemenskapsrättenytterligare frågor därPunkterna 3 och 4 geravser

för nationella bestämmelser, t.ex.:utrymme
ii artikel 205.3i fallfrån använda EDundantag att som avses-

tillämpningskodexen,
jfr artikel 207 ibehöver lämnas,antalet bladundantag från som-

tillämpningskodexen,
jfr artikel 211 till-vid ifyllandet,skall godtasvilka språk som-

lämpningskodexen,
215.6 i tillämp-blanketten, jfr artikelför tryckningvillkor avom-

ningskodexen.
handlingarföreskriver vilkai tullkodexenArtiklarna 218 221 somom-

föreskrivnatill tullförfarande. Utöverbifogas deklarationskall etten
ellertransporthandlingarhandlingar får tullmyndighetema kräva t.ex.att

samtidigtlämnastidigare tullförfarandenhänför sig tillhandlingar som
därför innefattasför börbemyndigandet GTSmed deklarationen. l

i olika fallhandlingar skall lämnasvilkamöjligheten föreskrivaatt som
punkt 5.

lämnasskall de handlingartillämpningskodexenEnligt artikel 200 som
intetullmyndighetemabehållassamtidigt med deklarationen omav

bemyndigas föreskrivabörbestämmer GTStullmyndighetema annat. om
tullmyndighetenskall behållassådana handlingari vilken utsträckning av

punkt 6.

7§

tullförordning medförs till13 § TFVi föreslår nuvarande överatt en ny
föreskrivsi tullkodexenartikel 65 andra stycketjustering.viss l att

få ändra elleransökanskall medgetullmyndighetema inte att enen om
tullmyndighetematulldeklaration efter detuppgifterna iflera attenav

eftereller detundersökadedeklarantenunderrättar ämnaratt vanornaom
efter detfelaktiga elleruppgifternade har konstaterat är attattatt

14-0873l0
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till tullmyndighetenupplysninghar frigjorts. Vi att ommenar envarorna
upplysningdennauppgift felaktig,tidigare lämnad änär näratt en

tull-ändring uppgift itillåtanågotlämnas, är änannat att enav en
förenligdärförbestämmelsenföreslagnadeklaration. Den synes vara

Även artikelnochbestämmelse,sådanmed nämnda artikel. trotsutan en
frivilligthelstf.ö. deklarant rättai tullkodexen, kan när ensomen

felaktig uppgift.
avseenden,har i olikaverkan rättelsesak vilkenDet är enen annan

Därvidlag kanolika slag.tillämpning sanktionerfrågait.ex. avavom
tillförhållanderättelsen sker, itidpunktbetydelse vid vilkendet ha

åtgärder.tullmyndighetens

8§

i alltbestämmelsernainnehållet iParagrafen 4 § TFmotsvarar gesmen
förfarandenförenkladetillämpningskodexeniväsentligt reglerna omav

i frågaoch 260 263artiklarna 253.2omsättning. Seövergång till friför -
och 263 267artiklarna 253.3deklarationsförfarande ochförenklatom -

klareringsförfarande.lokaltom

9§

§ TF.Paragrafen 5motsvarar

10§

artiklarnakompletterarBestämmelsen§ TF.Paragrafen 5motsvarar a
förfarandeförenklattillämpaangående vad tillståndet262 och 267 ettatt

innehålla.skall

11§

skallförenklade deklarationen6 § TF. DenBestämmelsen motsvarar
ellerenhetsdokumentetdeklarationofullständigantingenutgöras enav

åtföljt begärandokumentkommersielltadministrativt eller omav enett
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övergång till fri omsättning och skall innehålla åtminstone de uppgifter
behövs för identifieringsom av varan.

l2§

Bestämmelsen 6 b § genomgången kommissionenTF. Vid medmotsvarar
DG XXI EG:s sekundärrätt i april och maj 1993 på området förav
tullar och indirekt beskattning diskuterades möjligheten behållaatt ett
förfarande motsvarande hemtagning för räkning. Därvidannans uppgavs
från kommissionens sida det ligger inom för EG:s tullbe-att ramen
stämmelser tillstånd till företag uppträder ombudatt attge som som
tillämpa förenklat deklarationsförfarande för övergång till fri omsättning.

föreslår därförVi bestämmelse härom.en

13§

I fråga lokalt klareringsförfarande framträder den skillnaden jämförtom
med nuvarande 6 b § deklarationen för övergång till fri omsättningTF att
rättsligt sker den godkände importörens anteckning i sinsätt genom egen
bokföring jfrmottagandet artikel 76.3 i tullkodexen.om av varorna,
Skyldigheten tilllämna underrättelse tullmyndighetenatt varornasom
ankomst, på tid och skall i tillståndet, isätt närmare är stortsom anges

densamma f.n. i 6 b § TF. Tillstånd lokaltanvändasett attsom avses
klareringsförfarande i första hand för importörerär äravsett som
godkända enligt reglerna gemenskapstransitering eller detmottagare om

transiteringsförfarandet. Jfr tillämpnings-artikel 263 igemensamma
kodexen och till 2kommentarerna ovan

l4§

Gemenskapsreglema säkerhet tullParagrafen 15 § TF. Förmotsvarar om
utfyllnad eller nationella föreskrifter i vissakräver förutrymmeger

såsom föreskrifterhänseenden, om
för förvaring, artikel 51.2 i tullkocdexen,säkerhet villkor tillfälligsom-

suspensivtsäkerhet villkor för få tillämpa arrangemang,ettattsom-
artikel itullförfaranden i artikel och 88 tullkodex-dvs. 84.1som avses a

en,
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tullkodexen,itransitering, artikel 94vidsäkerhet-
artikelwaiver, 95transitering guaranteesäkerhet vidbefrielse från-

i tullkodexen,
artikel iställa, 104skalltullagerinnehavaresäkerhet avsom-

tullkodexen.

och 16 §§15

och 18nuvarande 17överförts frånändringBestämmelserna har utan
TF.

17§

meddelathar GTSi 20 § TFbemyndigandenuvarandeMed stöd av
anmälanlandetfår förasvissa slagsföreskrifter utanutatt urvarorom

vissa andrareseutrustning ochgällertullmyndigheten. Dettill varort.ex.
ochvärdevissttillgåvopaket ochresande,medförs uppvaruprovavsom

frågadettill utlandet äravgår i trafiktransportmedel utan att omsom
förutsättningundergällerBefrielsen atttransportmedlet.självaexport av

tullkam-inteochrestriktionersärskildaunderkastadeinte attårvarorna
bortfaller ochbestämmelsersärskilt fall. Dessaibestämmer annatmaren
tillämpnings-ioch 235artiklarna 231regler isakligtersätts sett av

blivithaskallberördainnebärreglerkodexen. Dessa att ansesvaror
gemenskapensförföras gränsenöverfördeklarerade utattexport genom

Punkttullmyndigheten.tilldeklarationuttrycklignågontullområde utan
mindrefallii allmänhetgällerartikeld nämndai avvarorsom

dockförutsätterimportanceeconomicnegligiblebetydelseekonomisk
Vitullmyndighetema.authorizedistillåtitsharförfarandet avatt

tillämp-föreskriftermeddelaför GTSbemyndigandeföreslår att omett
punkt.dennaningen av

118§

föreslårVi dettill tullag.förslagetitill 43 § attkommentarenSe
iföreskrifter behövsytterligaremeddela detill GTSdelegeras somatt
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fråni övrigtutförseltullförfarandet ochfråga export av varoromom
gemenskapen.

19§

GTSbestämmelsenGenom21 § TF.Bestämmelsen motsvarar ges
utarbetavisa sig uppkomma,behov därav skullemöjlighet att, enom

ipå basis denändamål,varuförteclming för nationellastatistisk av
inteF.n. kankombinerade nomenklaturen.gällandegemenskapen

statistisk uppdelningytterligarebehövasförutses det kommeratt att en
därtill bör finnas.möjlighetenvarorna, menav

20§

förslaget till tullag.till § ikommentarerna 44Se ny
det falletomfattatredje land äventill eller frånUttrycket ett avses

tredje land viaSverige frånankommer tillfartyg ett annatettatt ett
land,lastats i tredjegods ombordfortfarande harmedlemsland sommen
landtill tredjemedlemslandavgår viafartygoch omvänt annatatt ett

här.lastatslandet destinerat gods,med till det som

21§

behållas.och kunnanuvarande § TF24Bestämmelsen motsvarar synes
handelnomfattar statistikendast överså, denbör dock justerasDen att

lämnatullmyndighet skall kunnaFråganmed tredje länder. utom
ifårmedlemsstatermed andrahandelnstatistiska uppgifter tas uppom

före-Sverige och iitillämpningen lntrastat-systemetmedarbetet av
föreskrifter därom.nationellaregleras ikommande fall

22 §

f.n. i 60tulltaxeringsfrågor finns 55iförhandsbeskedRegler om -
delen ochbortfaller till ersättsbestämmelser störstaDessaTL. av

och 12i artiklarna 11klassiñeeringsbeskedbindandebestämmelser om



1994:89SOUFörfattningskommemarer294

tillämpningskodexen. Vad måsteoch artiklarna ii tullkodexen 5 15 som-
skallvilken eller vilka tullmyndigheterregleras nationellt är som vara

närvarande utfärdas förhandsbe-utfärda sådana besked. Förbehöriga att
vissa länderPraxis i medlemsländerna varierar. lsked endast GTS.av

Danmark,varje tullmyndighet iklassificeringsbesked t.ex.utfärdas av
eller vissa regionalacentrala myndigheteni andra länder endast den avav
behållas för svensk delordning börmyndigheter. Vi nuvarandeattanser

klassificeringsbesked utfärdas endast GTS.föreslår därföroch att av
enligt ochregeringens restkompetens RFBestämmelsen hör till

in i den tulltörordningen.därför bestämmelsenföreslår att tas nya

23§

delar den nuvarande 56 § TL.paragraf har överförts vissaTill denna av
upplysningar tullmyndighetemaKlassificeringsbesked andraoch av

artikel 11.2 ikostnadsfritt till sökanden. Ihuvudregel lämnasskall som
hossärskilda kostnader har uppståttemellertidtullkodexen sägs att om

analyser ellersynnerhet följdtullmyndighetema, i expertut-avsom av
sökanden, får hanåterlämnande tillellerlåtanden av vanornasom varor

tillämpliga beloppet.debiteras det
stödjas enbartkostnadsuttag kaninte helt klartframstårDet att ettsom

avgiftsförordningen fårEnligt 3 §ovannämnda bestämmelse.på en
tillhandahålleroch tjänster denavgifter förmyndighet utta somvaror
särskilt besluteller förordning ellerdet följer lagbara ettavom av en

stycketbestämmelsen i 56 § andraregeringen. Vi föreslår därför attav
torde liggabehålls. Bestämmelsenuttagande vissa kostnaderTL avom

bestämmelsenvarför vi föreslårregeringens kompetensområde,inom att
förordning.itas

begäranklassifnceringsbesked ochavvisning ansökanAngående av om
stycketi artikel andraövrigt finns bestämmelse 11.1upplysningar iom

förutseddfaktisktavvisas den intetullkodexen. Ansökan kani rör enom
skäl vid sidanVi det finnsexporttransaktion.import- eller attattanser

avvisa ansökanmöjlighetbestämmelse ha kvardenna att omom
tredje stycket TL,fall i 56 §förhandsbesked i de nämns t.ex. omsom

krävs förutförliga uppgifterkan såsökande inte ettattsomgeen
föreslårutfärdas. Virimligen skall kunnaklassiñceringsbeskedbindande

stycke i förevarandeandrabestämmelsedärför denna etttasatt som
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paragraf. sådant avvisnings-Det nuvarande förbudet överklaga ettatt
förslagetbeslut, förts till100 § andra stycket harTL, dock inte överse

till tullag, jfr artikel 243 i tullkodexen.ny

24§

paragrafen tullup-Bestämmelserna 25 såvitt§ TF denmotsvarar avser
artikel 185.1 i tillämpnings-plag. Med tillfälligt lager det iavses som

dvs. platser blivitkodexen kallas facilities,temporary storage som
godkända basis för tillfällig förvaringpermanent av varor.

godkännande plats förtillstånd inrätta tillfälligt lagerAtt att av
tullmyndighet framgår tullkodexen.tillfällig förvaring prövas av av
föreskrift. bör i verkställighetsföre-behövs ingen ytterligare GTSDärorn

skall tillstånds-skrifter bestämma vilka tullmyndigheterkunna prövasom
frågor.

25§

paragraf tagit in bestämmelse motsvarande andradenna har vi 27 §I
får föreskrivrasföreslår dock det gemenskapsvaror,stycket TF. Vi att att

påtullkontroll, skall förvaras tillfälligt lager.står under Dennasom
utnyttjas i fråga eftermöjlighet kan behöva Lex. exportvamrom. som,

efterexportdeklaration lämnats och eventuell transitering, lagrasdet att
transportlägenheti avvaktan på gemenskapenspå gränsort ut ur

icke-gemenskapsvarorendastdå anmärkas kantullområde. börDet att
tullkodexensitillfällig förvaring bemärkelse, ochföremål förvara

hänförs tillde bestämmelsei avvaktan tullmässigdetta endast att en
hindradock inte förvaras ianvändning. bör andraeller Detta attt varor

tillfälligt läger.lokaler eller utgörutrymmen som
stycket behövs inte.Någon TFbestämmelse motsvarande 27 § första

tillfällig förvaring intefårEnligt tullkodexen föremålär förvaror som
ägnad säkerställaför hantering sådanutsättas än är att attannan som

utseende eller tekniskai oförändrat skick,bevaras derasutan attvarorna
får hinderegenskaper förändras artikel 52. Iullmyndiglneterna utan

för tullen, blir föremålhärav medge så de har visatsatt snartvaror, upp
skall] kunna hänföras tillför och provtagning förundersökning deatt en

artikel Något ytterligareanvändning 42.tullgodkänd bestämmelse eller
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förvaringtillfälligunderärhanteraförbudetfrånundantag att somvanor
medge.intetullmyndighetemakan

26§

paragrafensåvitt den§ TF,28Bestämmelserna avsermotsvarar
5350artiklarnafinns iförvaringentillfälligadenReglertullupplag. om -

tillämpningskodexen.i187och 185tullkodexeni -

27§

TF.29 §Bestämmelsen motsvarar

28§

drivaskantillfälligt lagerTF. Att30 §Bestämmelsen avmotsvarar
gemenskapsbestämmelsema.iförutsestullmyndigheterna

29§

påförvarasfråga§ TF. I32Bestämmelsen sommotsvarar varorom
tillanmälstidföreskriveninte inomochtillfälliga lager,enskildas som

intedetantagitsharanvändning,ellerbestämmelse atttullmässignågon
auktion försäljas påfårdebestämmelsenationellnågon attbehövs om

gällerMotsvarandebetänkandet.iavsnitt 5.3tull,uttagande omseav
innehaslagertillfälligtpåskerförvaringentillfälliga avden som

ochtullsituationenreglerarparagrafen är attaktuellaVad denrullverket.
medgetts,utlämningochbetalatsavgift harochskatt menannan

säljasfårfalli sådantAttavhämtarändå intevaruägaren varanvaran.
dennaregleringennationellaDeni tullkodexen.bi artikel 75förutses av
någonpåfall förvarasmotsvarandeibehållas. Omsituation bör varan

i tullag-finnasinteföreskriftnågonbörtillfälliga lagerenskilds
mellanhavandecivilrättsligtärsituationdenna närmastdå ettstiftningen,

ochlagerinnehavaren varuägaren.mellan
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30 §

finns i i tullkodexen och 503 548Regler tullager artiklarna 98 113om - -
i tillämpningskodexen. regler behöver kompletteras med bestäm-Dessa

vissa frågor. gäller bl.a. regler vilka tullmyndighetermelser i Det om
utfärda tillstånd inneha tullager och tillstånd användaskall attattsom

förenklade förfaranden för uppläggning tullager och närmareav varor
regler bokföring lagerrörelsen.överom

tullagerformema provianteringslager.de nuvarande svenskaEn ärav
bl.a.Sådana avsedda för oförtullade skall användaslager är varor som

luftfartyg i utrikes trafik, jfr 35 § TF.för proviantering fartyg ochav
finns i gemenskapsbeståmmelsemaIngen de tullagerformer angessomav

nationell tullagstiftning i bådesärskilt avsedd för sådant ändamål. Ivara
inrättningarfinns utförliga regler dettaDanmark och Tyskland avom

medmåste tullager, tillsammansslag, gemenskapsrättsligt utgörasom
tagit några motsvarandesjälva provianteringen. Vi har interegler uppom

reglertill tullförordning. Frågan särskilda nationellaregler i förslaget om
samband med denför tullager för detta ändamål bör i översyntas upp av

s.k. provianteringskungörelsen 1957:123.

3l§

Bestämmelsen innebär36 § tredje stycket TF.Bestämmelsen motsvarar
enskyldighet för innehavare tullager Bdet skall gälla typ att taatt avav

Enligtske avsevärd olägenhet.oförtullade det kan utanemot varor om
sådan skyldighet innehavaresvenska bestämmelser åvilarnuvarande en

transitlagertransitlager. någon jämförelse kanOm göras motsvarasav
artikel 99 ipublic Warehouse enligtallmänt tullagernärmast av

enligt artikel 504och Btullkodexen. Allmänt tullager finns Atyp typav
vissa skyldigheter,utmärksi tillämpningskodexen, där Btyp att somav

skallenligt tullagertillståndet i ställetåvilar lagerhavaren,normalt
och 102 i tullkodexen.artiklarna 101enbart på upplåggaren,ankomma se

tullmyndighetema själva.tullager drivsIhllager F ärtyp avsomav
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32§

vilkakommissioneninformeraskyldigaMedlemsstaterna år att om
ochtullagertillstånd inrättafrågatullmyndigheter prövar att omomsom

548 iartikelrörande tullager,bestämmelservissatillämpningen seav
skyldig-denfullgöraåläggsföreslår GTSVitillämpningskodexen. att

heten.

33§

börfrihamnarfrågaLiksom iTF.38 §Bestämmelsen motsvarar om
gällabörGTS. Detsammabestämmasfrizonsområdenaförgränserna av
frånochtillövergångarandrautfarter ochin- ochplaceringen av

frizonema.
tullkodex-iartikel 167.3föreskrivs iinhägnadeskallfrizonerAtt vara

det lägeåtergång tillgemenskapsreglernainnebäravseendedettal enen.
Kravetfrihamnarna.de svenskafrågagällde i atti tidenförr omsom

reglerändradeföljdslopades 1985inhägnadeskalldessa avensomvara
i frihamn.förloradegårförtullskyldighet somvarorom

förskyldighetbestämmelsekompletterandeföreslåsHär omen
ochstängselombesörjabekostnadfrizoneninnehavaren att egenav

avspärrningar.andra

34§

skyldighettullmyndighetemasdet attinnebär ärGemenskapsreglema att
mellantrafikensynnerhetifrizoner,och frånvarutrañken tillövervaka

regeldärförföreslårtullområdet. Videlfrizon och somenavannanen
förvillkorendefår bestämma närmare atttullmyndigheteninnebär att

frizon.in i eller ut enurpassera

35§

föreslårdärtill. Vioch kommentarernatullagitill 49 §förslagetSe ny
anmälnings-föreskriftermeddelaregeringenförbemyndigandet att omatt
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skyldighet för förs till eller från frizon delegeras vidare tillvaror som
GTS.

36§

bör finnasDet uttrycklig regel visitera transportmedel vidrått atten om
inresa till eller från frizon, komplettering till enligträttenutresa en som
artikel 168.4 i tullkodexen kontrollera förs in i eller frånatt utvaror som
frizonen.

37§

Icke-gemenskapsvamr befinner sig i frizon får inte förbrukassom en
eller användas något inom för de tullförfarandensätt änannat ramen
och andra hanteringar i artiklarnasägs 173 och 174 i tullkodexen.som
Mot den bakgrunden bör det nuvarande förbudet detaljhandel medmot
otörtullade behållas andra40 § stycket TF. Detsamma bör gällavaror
sådana gemenskapsvaror uppläggningen i frizon omfattassom genom av
sådana åtgärder vanligen knutna tillär exporten t.ex.som av varor,

på jordbruketscxportbidrag område. detNär gäller andra bör detvaror
inte finnas något hinder detaljhandel. Det bör dock krävasmot ett
medgivande tullmyndigheten för detta. Bestämmelser liknandeav av
innehåll finns i den danska toldloven.

38§

Vi föreslår bestämmelse etablering i frizon industriellatten om av
verksamhet uthyrning förlokaler ändamåli frizon änsamt annatav
handels- och industriverksamhet efterfår endast medgivandeske av
tullmyndighetema, jfr kommentarerna i förslaget§ till tullag.till 50 ny
En bestämmelsemotsvarande finns toldloven.i danska Bestämmelsen
gäller sådan verksamhetäven endast gemenskapsvaror ochrörsom som
tull- och skattemässigt sker helt villkor inhemsk verksam-somsamma
het, ändå förlagts till frizon.men som en

frågaI tillståndsprövningden föreslårvi här det enligt vårårom som
mening fråga prövning utifrån allmänna låmplighetsöver-enom mera
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f.n.regeringenellerGTSslagdetprövninginteväganden och somaven
industriellbedrivatillståndfrågaiTF, attenligt 41 §kan göra om

tillsyftabl.a.tordetillståndsprövningsistnämndai frihamn.verksamhet
följdtillverksamhet,till gynnsammaretillståndinte avsomatt ge

verksamhetskada motsvaran-ägnad avsevärtproduktionsvillkor är avatt
dessafrånPrövningenmarknaden.inhemskabedrivs på dende slag som

tullmyndigheternapåankommatullkodexenenligtutgångspunkter synes
itullförfarandenvissatillämpautfärdastillståndsamband med atti att

tullkodexen.173 iartikelenligtfrizon
bestämmelsenågonfinnasbörintevi detbakgrunddenna attMot anser

ellerfriznnibedrivasfårverksamhetindustriellutsträckningvilkeniom
iregleraskanskebör kunnaändåviprövningfrilager. Den ansersom

GTS.meddelasförordning avsom

39 §

nuvarande 42 §ipunkterövrigaTF.42 § 4 synesParagrafen motsvarar
168,artiklarnajfrgemenskapsbestämmelsema, t.ex.bortfalla genom

tullkodexen.i176och172.2

40 §

fördelningenFrågan§ TF.från 44överförts avharBestämmelsen om
dentillhöratordefrizoniinrättningarolikaförkostnadsansvaret en

skyldighettullmyndigheternasbakgnmdMotkompetensen.nationella av
tullområdeEG:sochfrizonemamellantrafiken restenövervaka avatt

meningen.till i förstalagtstullbevakningordethar

§41

§ TF.nuvarande 43Bestämmelsen motsvarar
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42 §

and freefreemnesfrizoner och frilagerGemenskapsreglema talar om
det tills vidareVi föreslårtullrättsligt institut.warehouses attettsom

harfrilager. danska tullagenregler Isärskildainte införs några om
ochför tull- skattemyn-intagits möjlighetenjanuari 1994fr.o.m. den l

för vissa ändamål,inrättasfrilagerdighetema medge attatt som synes
haövervägandenViskatterättslig attnärmast attnatur. omanseravvara

föreslår därföranstå, ochför frilager böranvändningsområdesärskiltett
ñrgälla för frilagerregler skalltills vidare i settstort somatt samma

frizoner.

43§

tilluppgifter lämnasskalltillämpningskodexenartikel 840 iEnligt
och frilager.till frizonerutfärdade tillståndbl.akommissionen om

44§

behöverförordningi ochvi föreslår lagbestämmelserdeUtöver
bestämmel-nationellamed ytterligarekompletterasgemenskapsreglema

tullmyndighetervilkavilken ellerbestämmelserbl.a.gällerDet omser.
i frizonbyggnaderbyggauppföra ellerfrågaskall pröva att omomsom

tullmyndighetereller vilkavilkentillämpningskodexen,iartikel 803
i frizon ellerlagerbokñringgodkännandefrågaskall pröva avomsom

föreskriftereventuellatillämpningskodexen ochifrilager artikel 808.1
artikel 172.2verksamhetvillkor för vissarestriktioner eller typer avom

högbeskattadeförvaringdet gälleri tullkodexen, närLex. varor.av
meddelas GTS.kunnabestämmelse börSådana av

45 §

paragrafenså måttoTF i45 §Bestämmelsen attmotsvarar genom
tull- ochskattefritt ellersäljasfårvarusortimentvilketregleras som

behålls.sortimentetreglernuvarandeVi föreslårskattefritt. att om
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exportbutiker och pågällande § får inrättaI 45 anges vem somnu
inrättadetta får ske. bakgrund tillståndvilka platser Mot attattav

regeringsbeslut viexportbutik meddelas regeringen i särskilda anserav
författning exportbutikerinte dessutom behöver regleras idetatt var

spridasbutiksinnehavare. Information detta kanfinns och är omvem som
sätt.annat

berördaparagrafen också vilka kvantiteter del varorna somanges av
resande fårtill varje resande. Kvantiteterna vadfår säljas motsvarar en

enligt skattedirektiv,införa skattefritt vid inresa från tredje land EG:s
framgår kap. § imarginella anpassningar däri 3 4med de som av

kvantiteterfrihet från skatt vid import, Dessaförslaget till lag om m.m.
skattefria butiker till resande tillfår säljas skattefritt ide högstaår som

medlemsstater.andra
står det medlemsstaten frittfråga resande till tredje landI attom

praktiska skäl skallbegränsningar. Vi föreslår detföreskriva några att av
försäljning vid försäljning tillbegränsningar vid sådangälla somsamma

EG-resenärer.
till denrestriktioner vid ñrsäljninggäller särskildaF.n. som avreser

Finland eller 47 § TF. Dennamed bestämmelseort i Danmark, Norge
jfri nordiskt samförståndinfördes i början 60-taletbestämmelse av

intemotsvarande bestämmelse behövs1962:140. Någon ävenomprop.
medvi därför inte tagitFinland blir medlemmar i EU och harNorge och

båda länderna ställer sigvårt förslag. Om något ellernågon sådan i av
restriktionemai sak behålla de nuvarandeutanför börEU övervägas att

land.med berörtsåvida inte kan överenskommasannat

46§

medlemsstat, fårtillsäljs tillVaror, annanpassagerare som avresersom
punktskattedirektivet,skattefritt enligtfår säljasobeskattade menvara

från tredjebli trrllbelagda, de importeratstullbelagda ellerskall omvara
land.
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§47

exportbutikigäller åldersgränser för inköp vissaNär det synesvarorav
försäljningskattefrigällerviss frihet,ha detmedlemsstaterna även när

tillpunktskattedirektivetartikel iHänvisningen i 28.2till EG-resenärer.
nämligentredje landtullfrihetsbestämmelser för resande frånEGzs synes

i för-artikel 46.2och inte åldersgränsenendast kvantitetsgränsemaavse
naturligtdock91883. Vi detordning EEG att sammanr anser

föreslårexportbutiker ochförsäljning ividåldersgräns skall gälla även
och alko-tobaksvarorår för inköp bådeåldersgränsen 17därför av

holdrycker.

48§

49 § TF.Bestämmelsen motsvarar

49§

Enligti nuvarande 50 § TF.meningenandraBestämmelsen motsvarar
gemenskapstransitering, identitetenvidskall,tillämpningskodexen extern

försegling.regel säkerställasallmäntransiterade genomvaror somav
transportmedlettransportmedlets lastutrymme,skeFörsegling skall omav

avgångstullanstaltenellerandra reglergodkänts enligt transport-anserom
kollienskiltskall varjeförsegling. Iförlämpligtmedlet annatvara

möjligheten skall behållasVioch349.1törseglas, artikel attattanser
fordon demed och containrartransiteringvillkor förföreskriva attsom

enligt TIR-konventionen.besiktningvid särskildgodkändablivit Lex.
samband gemenskapstransiteringtull i medförfråga säkerhetI om

regelverk. det behövsden mångemenskapens Ifinns bestämmelser i
för skattsäkerhetbestämmelser, eller bestämmelserytterligare annanom

medmeddelasföreskriftertransiteradetull belöper kanän varorsom
förordning.14 § dennastöd av
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50§

Bestämmelsen 52 § andra stycket TF. regel vadEnmotsvarar om som
gäller efter till efter icke-ankomst bestämmelseorten transitering av
gemenskapsvaror finns i artikel i tullkodexen. Regeln innebär de55 att
vanliga reglerna för importerade summarisk deklaration,varor om
lossning lasten, tillfällig förvaring och skyldighet anmälaattav varorna
till tullmässig bestämmelse eller användning inom viss tid artiklarnaen

efter transitering.43 53 gäller även-
förslaget föreslår skeI till tullag vi den tillfälliga förvaringen skallatt

tillfälliga inrättatspâ lager med godkännande tullmyndighetema,som av
jfr artikel 185 i tillämpningskodexen, och det skall gälla skyldighetatt en
för den till tullområdet lägga den påtransporterat attsom en vara upp
sådant tillfälligt lager. En motsvarande skyldighet bör därför gälla på
bestämmelseorten efter transitering.

första stycket i nuvarande regler i tillämpnings-Det 52 § TF ersätts av
kodexen hur transiteringsdokument skall hanteras.om

51§

Med gemenskapsregler transitering åsyftas i första hand detom som
regleras i del avdelning tillämpningskodexen. avdelning2 Dennaav
omfattar inte bara transitering i tullteknisk bemärkelse reglerar ävenutan
vissa frågor iandra uppkommer samband med transportersom av vanor
inom såsom gemenskapssta-gemenskapen, regler styrkandeom av varors

kap. kap.,3 och regler kontrollexemplar T 5 12 etttus om
dokument används för kontrollera slutliga bestämmelse-attsom en varas

eller slutliga användning.ort
Bemyndigandet kan användas för eventuellt behövliga föreskrifter i de

frågor behandlas i artiklarna 315.2, 344.1, 349.4, 354.2, 358,som
359.5, 360, 362.1, 366, 367, 377.6, 375, 385, 389, 391.2, 396,372,

448.1 och400, 408, 410, 411, 419.4, 419.6, 434.6, 8 och 444. 9-11,
och 476, 479, 480, 485.4-7, 488, 491.211, 452.2 467.2, 473, 475,

och artiklar omfattar bl.a. regler tillstånd använda494. Dessa attom
förenklade godkänd avsändare,förfaranden vid avgängstullanstalt

godkänd mottagare,förenklade förfaranden vid bestämmelsetullanstalt
tullstatus gemenskapsva-förenklade förfaranden för styrkaatt varors som

fartyg eller luftfanyg.förenklade förfaranden för transitering medochror
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tillämpningskodexentullkodexen ochitransiteringsreglemaUtöver
rättsaktertransitering andragemenskapsregleruttrycketomfattar om

beslutrådetsmärkstransitering. Härutfärdat t.ex.EG-organen omsom
konventionen gemensamtgodkännande ett87415EEG omavom

tör-f.n.Sverige ärkonvention,transiteringsförfarande. Denna som
efterbetänkandet, kommer även4.3 iavsnitttilldragsslutande sepan

mellantransitcringargällerdetSverige närEG berörainträde i attett
tilltrådandeochEFTA-stater parter.kvarvarandeochSverige nyaev.

52§

transiteringsförfarandetlättnader isådanaBestämmelsen somavser
med-artikeln haripunktEnligttullkodexen.iartikel 97förutses i a

avtal eng.multilateralaellerbilateralalemsstater rätt att genom
trafikför vissförfarandenförenkladeinförasinsemellanarrangement
med-varjefårartikelnb ipunktenligtverksamhet ochför visseller

endast berörtransiteringarförfaranden förförenkladeinföralemsstat som
fallenbådailättnadernaför är attförutsättningEnmedlemsstaten.den

tillämpligagemenskapsåtgärder ärgenomförandet varornasomav
säkerställas.kan

fleraellermedavtalaskan kommaförenklingarSådana att ensom
detfrågorsådanasig attkomma röratordemedlemsstaterandra att om

föreskriva därom.till GTSdelegeraskan att
föreskrifterÄven särskildameddelakunnabör GTSfortsättningsvis om

inomhållethelt ochskertransiteringentransitering, dvs. närinrikess.k.
säkerhet.påkravetlättnader irörandetullområdet,svenskadet t.ex.

53§

TF.nuvarande 53 §Bestämmelserna motsvarar
ochgemenskapenimedlemsstaternanuvarandedeSverige,Både

till TIR-fördragsslutandeorganisation parterärgemenskapen som
rådetskonventionengodkäntharGemenskapen genomkonventionen.
delblivitdärmedKonventionen har211278. avEEG enförordning nr

blikonventionentordetill EUanslutningenGenomgemenskapsrätten.
föreskriftsärskildNågonbetänkandet.iavsnitt 4jfrSverige,igällande
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i nationell författning därför inte nödvändig för införlivasynes attvara
konventionen med svensk Virått. har därför inte tagit med någon
bestämmelse motsvarande första stycket i 53 § TF.

Bemyndigandet i andra stycket för GTS föreskriva ändringar iatt att
konventionen skall gälla här i landet böra behållas. Såvitt vi kunnatsynes
finna utfärdas inte några motsvarande rättsakter på gemenskapsnivå och
ändringarna offentliggörs inte heller på gemenskap-sättannat av
sorganen.

54§

Bestämmelserna 54 § TF och bör finnas kvar i nationellmotsvarar
författning, eftersom frågan behöriga myndigheter för godkännaattom
fordon och containrar enligt TIR-konventionen inte regleras på gemen-
skapsnivå.

Bestämmelserna torde komma ändras med anledning avveck-att av
lingen riksprovplatssystemet, jfr EES-propositionen,av

199192:l70, bil ll avsnitt 7.5 och 199394:l67prop. prop. om en
effektivare fordonskontroll. Vi dock den utformningennärmareattanser

bestämmelserna bör ske inom för arbetet med genomföra deav attramen
förslag finns i den sistnämnda propositionen efter godkännandesom ett

riksdagen, och lämnar därför inte något förslag till lydelse.av ny

55§

Även denna bestämmelse nuvarande 55 § TF bör finnas kvar- -
eftersom gemenskapsreglema inte behandlar frågan vilkaom organ som
nationellt utfärda och uppträdautses att enligt TIR-cameter garantersom
konventionen.

56§

Nuvarande bestämmelse i 57 § TF har överförts med i stort sett
oförändrad lydelse enligt förslaget. frågaI skyldighet för befälhavareom
på transportmedel anmäla ankomst till eller avgång från det svenskaatt
tullområdet, avsnitt 5.6 i betänkandet.se
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skallsådanaanmälningspliktigaTransportmedel är somsomsom
kanIullmyndighetemaföras till tullplats.utgångsregel endast

förutsestill. Dettaförasfårplatsellergodkänna som varorange annan
enligt vårbörundantagSådanai tullkodexen.in fineartikel 38.1i a

delsFöreskrifter börnormgivning.reglerasuppfattning närmare genom
transportmedel tillföravillkorvissagenerellinnebära råttkunna att

helstvilken platskantullplats,platsfråneller än somvarasomannan
kantullmyndighetlokalinnebäraplatser, delsangivnavissaeller att

Föreskrifterplats.vissförgenerelltsärskilt fall elleriundantagmedge
bemyndigande. NärstödmedGTSmeddelaskunnadetta bör avavom

land måstetredjetilldirektavgångfrån ellerdirektankomstdet gäller
bl.a.gränskontmllkonventionen,blivandebeaktas dendock somyttre

auktoriseradevidskall skeden gränsenallinnehåller yttreatt avpassage
förskall kunnaundantagdockförutsesgränsövergångar. Det att ges

artikelgränstrafik,lokalförfartygstrafik ochsärskilda setyper av
final.684COM93december 1993,10förslag denkommissionens2 i

föreskriftermeddelasbemyndigandet kanföreslagnadetMed stöd av
uttryckligenochvisasföras infår attbl.a. utan uppvaror somom

röd-dettillämpningendentullmyndigheten, närmarefördeklareras av
fårfall,förekommandebilförare, iresande,för attt.ex.gröna systemet

deklarera-etikettingetfästamedförda attdeklarera att engenomvaror
233 i230artiklarnaochtullkodexeniartikel 38.4jfrpå vindrutan, -

endastgivetvisbestämmelser skallSådanatillämpningskodexen. avse
tredjelandstraftk.

tullkodexen,till iartikel 60ansluterparagrafenistycketandra somDet
tullmyndighetemasde olikabestämmermedlemsstateninnebär att

trafik.slagsolikatullbehandlabehörighet att

57§

lydelse.oförändradmedöverförts från 58 § TFBestämmelsen har

58§

justeringenendadenmedTFfrån 59 §förtshar överBestämmelserna
frizon.3 byttsstycketi första motordet frihamn utatt
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59§

Bestämmelsen har förts från nuvarande någon ändring.60 § TFöver utan
bestämmelsen fårGenom GTS bl.a. bemyndigande föreskrivaatt attom

förhandsanmälan skall lämnas för ankommande eller avgående transport-
medel. Sådana föreskrifter har meddelats i fråga ankommande fartygom
och i fråga ankommande och avgående luftfartyg i vissa fall.om

60§

Bestämmelserna 61 § TF. Förslaget har utformats medmotsvarar
utgångspunkt i både och Finland också blir iNorge medlemmar EU.att
Om något dessa länder ställer sig utanför kommer Sverige haEU attav
landgräns tredje land. så fall bör i första stycket och i andraI 1mot
stycket orden landgräns tredje land in före ordeteller sättasmot
kuster.

ocheller Finland också i SverigeOm Norge blir medlemmar EU, och
fårsåledes landgräns inre kan viss tullverksamhetutgör gräns,en som

bli aktuell i trakterna invid rikets landgräns, någonävent.ex. om
regelrätt gränskontroll inte får ske. i samband med kontrollerDetta
riktade för friasådana vilka gäller begränsningar i denmot varor
rörligheten inre emellertidde i liggerEU. Detäven över gränserna
utanför vårt uppdrag tullmyndigheternas befogenheter iövervägaatt
samband därmed. frågor utreds utredningen Dir 1993: 131Dessa av om

former för narkotikabekämpning i EU-perspektiv. Detettnya m.m.
måste bli fråga tullmyndigheternas uppgifterregleringenen senare om av
och befogenheter i trafik vamförsel med-samband med och mellan
lemsstatema, såvitt gäller gemenskapsvaror, skall regleras i samma
författningar gäller tredjelandstrañkenför eller dessa ämnensom om
skall regleras i särskilt regelverk.ett

61§

överförts ändring från nuvarandeBestämmelsen har 62 § TF.utan
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§62

Norgeförutsättning ävenUnder§ TF.63 attBestämmelsen motsvarar
förekommerdär detgränsövergängardei EU kommermedlemblir

aktuelltblidå intekanDetinre gränser.tågtrafikgenomgående utgöraatt
gränsort.järnvägsstation ipåuppehålla tågtullagstiftningenenligt att

vårtmed itagitsdärför intebestämmelse harnuvarandedelenDen av
förslag.

ibestämmelsegällandetillhänvisningenbehållsstycketandraI
inträdepåverkasintesådanBestämmelsen ettluftfartslagen. avsynessom

i EU.

63§

tulltjänstemanföroch rätt att64 § TF,Bestämmelsen motsvarar ger
lämnadekontrolleraförtransportmedelialla attundersöka ettutrymmen

undersökning fårkontrolluppgifter, fördeföreslåruppgifter. Vi att vars
ochtransportmedletangåendelämnatsuppgifteruttrycksske, somsom

elleri lagförfattningsrumtillhänvisningvaror,medfördadetta utan
frågagivetvismästegemenskapsrättsakt. Deteller omförordning vara
ellerlämnaskyldigvaritbefälhavarenellerföraren attuppgifter somsom
uppgiftertullagstiftningen,enligtavkräva Lex.hafttullmyndighet rätt att

iuppgiftertullförordning ellertillförslag§i dettaenligt 57 som avses
tullkodexen.iartikel 14

tagitintetill tullagförslagetvi iskallsammanhang nämnasdetta attI
nuvarandeTL,nuvarande 65 §motsvarandebestämmelsemed någon som

intebestämmelsendenbedömtvieftersomtill,hänvisar att64 § TF
tullkodexen.iartikel 14tillmed hänsynbehövs

64§

tillsynspliktenföreslåsstycketandraTF. I65 § attParagrafen motsvarar
förseglingaromfatta ävenuttryckligentulltörseglingar somöver anges

EUimedlemsländerandra samtitullmyndigheteranbringats av
tullagstiftningenenligtanbringatsförseglingar personer somavsom

härmedhandförstadetta. Itullmyndighetema göra avsesgodkänts attav
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förseglingar på transportmedel ankommer hit från med-som annat
lemsland under transiteringsförfarande.ett

Reglerna i tillämpningskodexen innehåller förenklat förfarande vidett
avgångstullanstalten innebär godkänd avsändare kanatt fåsom en
medgivande själv anbringa förseglingaratt på eller transportmedelvaror
i samband med transiteringatt artiklarna 398 405.startar, Sammaen se -
regler gäller i redan i Sverigestort bestämmelsernasett genom ettom

transiteringsñrfarande. Tillsynspliktengemensamt bör gälla sådanaäven
förseglingar.

l detta sammanhang kan nämnas artikel 250 i tullkodexen åläggeratt
medlemsstat rättsliga verkanatt bl.a.en identifieringsåt-ge samma

gärder vidtagits tullmyndighet i medlemsstat,som av en annan som
åtgärden skulle ha i den medlemsstaten, i samband med tullförfaran-egna
den berör flera medlemsstater.som

65§

Bestämmelsen har överförts från 66 § TF någon ändring. Från vårautan
utgångspunkter har vi inte några skäl föreslå ändringsett i dessaatt
bestämmelser, jfr 66 § i förslaget till tullag och kommentarernany
därtill. Frågor samverkan mellan myndigheter i tullkontrollverksam-om
heten vid unionens behandlasgräns utredningenyttre Ju 1994:02av om
myndighetssamverkan vid grånskontroll i EU-perspektiv.ett

Vi har valt behålla uttrycket utrikesatt flygtrafrk i detta samman-
hang, med syftning på flygtrañkäven mellan medlemsstaterna, och inte
byta det flygtrafrk medut tredjemot t.ex. land. Vi föreslår detta mot
bakgrund förordningen EEG 392591 i vilkenav nr som anger
utsträckning myndigheterna får kontrollera incheckat bagage och
handbagage under olika omständigheter har beröring med tredje-som
landstrafik. Se artiklarnaäven 190 197 i tillämpningskodexen. Varor-

medförs luftfartyg ankommernärmast från ellersom avgår tillsom
medlemsland får inte förannat utsättas kontroll i andra fall än som

framgår nämnda gemenskapsregler.av

66§

Bestämmelsen har överförts från 67 § TF någon ändring.utan
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67 §

tillinnehålloförändratmedförsTFnuvarande 68 § överVi föreslår att
denåvilarvadtullförordningen. Vissa reglerden somsomomnya

oförutseddahändelseitullområdetill gemenskapensbefordrar avvaror
Dessai tullkodexen.artikel 39finns iforce majeureomständigheter eller

svenskadenräckviddgenerellaintedockbestämmelser är somsammaav
reglergällandeavvikelse frånanmälanVibestämmelsen. att omanser

kunnaskallframgentskältvingandeeller ävennödgrund annatav
underrättelse ellertill tulltjänstemanför vidaretill polismanlämnas

tullrnyndighet.

68§

Bestämmelsenstycket TF.§ första69Bestämmelsen synesmotsvarar
innebäri tullkodexen,38.4med artikel attväl överensstämma som

transportmedel tillochförafrån tvångetmedgeskan att varoravsteg
posttrafikgränstrafik,turisttrañk,gällerdetartikel 38.1tullställe när

bestämmelseliknandebetydelse.ekonomisk Enförsumbartrafikeller av
toldloven.danskafinns i

motsvarande andrabestämmelsenågontagit medintedockVi har
upplysningendast uppfattasstår kandärVadi 69 § TF.stycket ensom

innebärakanfolkrättsliga förpliktelseråtagit sigharSverige somattom
tullförordningen.tullageni ochföreskrivsvadfrånavvikelser som

bliravvikelseravfattad, sådanadensåmedför, ärBestämmelsen attsom
måsteinnebördenBestämmelser densvenskinförlivade med rätt. av

vi därförmissförståndundvikandelillförfattningar.andra tarsökas i av
inte stycke.med detta

69§

70 § TF.Bestämmelsen motsvarar
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70 §

Bestämmelserna förordningi EEG 33993 innebär bl.a. tullmyn-attnr
dighetema skall förtullningen dels allvarligstoppa utgörav varor som
och omedelbar fara för hälsa och säkerhet, dels inte åtföljsvaror som as
dokumentation eller inte märkta på föreskrivsär isätt gemenskaps-som

eller nationellarätt bestämmelser. Ihllmyndigheten skall omedelbar
underrätta nationell myndighet med för övervakningen ansvar ax
produktsäkerhetsregler rörande den aktuella Denna myndighevaran.
skall ställning i sak i fråga frigörandeta och underrättaom av varan
tullmyndigheten därom. Om något meddelande inte inkommer till i-
tullmyndigheten inom dagar skall tullmyndigheten frigöratre varan
förutsatt övriga villkor för övergång till fri omsättning uppfyllda.att är

Vi de nationella förfaranderegler behövsatt tullmyn-anser som om
dighetemas handläggning dessa ärenden bör in i tullförordningen.tasav

kan finnasDet skäl utformningen bestämmelsenomprövaatt när.av i.
erfarenhet vunnits tillämpningen förordningen, enligt EES-av av som savtalet skall tillämpas i Sverige fr.o.m. den julil 1994, se prop.
199394:203 Bilaga 95. Frågan införlivande förordningens. om av
med svensk enligträtt EES-avtalet faller utanför utredningens uppdrag.

71§

Denna paragraf 71 § TF. De punkter eller delar punktermotsvarar av
överträdelser bestämmelserrör i fortsättningen återfinns isom av som

tullkodexen eller tillämpningskodexen har tagits bort och regleras i stället
i 96 § tullagen. Det gäller nuvarande punkt l såvitt gäller änannat
överträdelse 57 § första stycket första meningen, punkt 2 delvisav samt
punkterna 3-5 och 12. Kvarvarande punkter har och dessanumrerats om
punkter således endast överträdelser bestämmelser finns iavser av som
förordningen.

72§

Vi föreslår bestämmelserna i nuvarande 72 och 73 §§ TF försatt
till paragraf.samman en
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73 §

tullag.till 66 i förslaget till§Se kommentarerna ny

74§

oförändrad.behållasoch torde kunna77 § TFBestämmelsen motsvarar

75§

78 § TF.Bestämmelsen motsvarar

76§

kunnaoch tordeförsta stycket TF79 §Bestämmelsen motsvarar
kantill tullag. Däremoti förslagettill 117 §behållas, kommentarense

avgiftsbelagdaf.n.motsvarande demför tillstånd äravgift inte tas ut som
andra stycket TF.enligt 79 §

ikraftträdandetsamband medi ärövergängsfråga uppkommerEn som
tullkreditenomprövningärendenför alla deavgift skall uttas om avom

för tull.säkerhetobligatoriska kravtullkodexensföranleds avsom
i det sammanhanget.avgift inteuppfattning bör någonEnligt vår uttas

77 §

jfr kommen-kunna behållas,och80 § TFBestämmelsen motsvarar synes
till tullag.till § i förslaget117taren

§78

tillstånd innehaföravgifterintemedgerGemenskapsrätten atttas utatt
intetorde hindereller frilager. Däremottullager, frizontillfälliga lager,

eftersom detexportbutik,innehavetavgiftsbeläggaföreligga synesatt av
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till exportbutiker huvudhöra nationell kompetens bestämma överatt om
tredje och fjärdeskall förekomma. Vi föreslår därför reglerna i 81 §att

förs till den tullförordningen.styckena, såvitt exportbutik, över nyaavser
exportbutik måsteOm icke-gemenskapsvaror skall förvaras i en

förbutiksinnehavaren tullmyndighet utfärdat tullagertillstånd.ha ett av
detta skall ingen avgift tas ut.

79§

s.k.såvitt avgift för ansökanBestämmelsen 81 §motsvarar oma avser
förekommer påtrañktillstånd. Eftersom benämningen trafiktillstånd inte

formuleras medförordningsnivå föreslår vi bestämmelsen närmareatt
anknytning till reglerna i 56

80§

behållas. UttryckenBestämmelsen 81 b § TF och kanmotsvarar
självfallet bara kommitimporterade och exporterade somavser varor

land.från eller förts för föras till tredjeut att

81§

paragraf.ändring till dennaBestämmelserna i 82 § har förts över utan

82§

såvitt här intresse, endastfråga förstöring i tullkodexen,I ärsägsom av
förväg till tullmyndigheten,skall underrättelse idet krävasatt seen

GTSSyftet bemyndigandet i paragrafenartikel 182.3. med är att ge
innehåll i sådan underrättelse.möjlighet föreskriva form ochatt om en

nationellahänvisas i detta avseende helt tillfråga överlåtelseI om
bestämmelser.



SOU 1994:89 Författningskønunentarer 315

83 §

Bestämmelserna 83 till i§ TF. Se kommentarerna 113 §motsvarar
förslaget till tullag.uy

Sista stycket i paragrafen iansluter till artikel 182.4 tullkodexen som
föreskriver töxstöring eller överlåtelse inte får medföra någon utgiftatt
för statskassan. Denna föreskrift bör enligt mening kompletteras medvår

föreskrift skall bekosta förstöringen.en om vem som

84§

Liksom gäller enligt 84 § bör ytterligare föreskrifter förTF verkställig-
heten den tullagen och föreskrifter för verkställighetenav nya av
tullförordningen kunna meddelas GTS.av

Övergångsbestämmelser

Punkt 3

anslutningsaktenEnligt övergångsbestämmelserna i får de med-nya
lemsstatema tillstånd ha tullagerlåta sådana har utfärdats föreatt som

villkor.anslutningen gälla på oförändrade Tnllstånden skall inomatt ett
år efter tillståndanslutningen med enligt gemenskapslagstift-ersättas nya
ningen. ÖvergångsbestämmelserVi ha rörande tullagerrättenatt attanser
skall utnyttjas.

Övergångsbestämmelsen anslutningsakten innebäri uppenbart icke-att
förtidpunktengemenskapsvamr, vid anslutningen förvaras påsom

enligtdär äldretullager, skall få fortsätta förvaras regler i år.högst ett
Så formuleradbestämmelsen även icke-gemenskapsvaxorär attavsessom

importeras efter tullageranslutningen skall få läggassom upp som
enligt äldreinrättats före anslutningen och förvaras högst årdär i ett

iregler för förvaringen. V1 föreslår övergångsregler den innebördenav
fråga skalltransitlager och provianteringslager. När tas utom en vara
från lagret måste tullmässig bestämmelse elleranmälas till någonvaran
användning enligt de reglerna.nya
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Punk

nuvarandesamband med densåTullagerformen tullkreditlager har nära
i praktikenintehemtagningssystemet det ärutformningen att genom-av

sådant lagericke-gemenskapsvaroruppläggningñrbart tillåtaatt av
tullkredit-för uppläggning påvillkorenanslutningen. nuvarandeefter De

deinom förtillämpagår intelager, 8 och 34 §§ TF, att ramense
föreslåsDärförfri omsättning.för övergång tillförenklade förfarandena

för lagtsövergångsvis endastfår beståtullkreditlageratt uppvaror som
reglernafrån lagret skall deVidföre anslutningen.där uttag nya

tillämpas.

Punkt5

ochfrizonerÖvergångsbestämmelserinnehållerAnslutningsakten om
inrättat ellermedlemsstaterna haroch frilagerfrilager. Frizoner gettsom

iuppfyller villkoreninteföre anslutningen,tillstånd till men som
undermedlemsstaternabehållas degemenskapslagstiftningen, får av nya

medinom årTillstånden skall ersättasefter anslutningen.högst år ettett
gemenskapslagstiftningen.tillstånd enligt

svenskatillämplig på deövergångsbestämmelsenVi ärattanser
skall utnyttjas.Övergångsbestämmelserhaochfrihamnarna rätten attatt

transitlager ochförmodellbestämmelser enligtVi föreslår somsamma
till punkt 3provianteringslager, kommentaren ovan.se
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10.15 Förslaget till förordning tullfrihetom m.m.

Inledande bestämmelser

1 §

första ochI andra styckena i gemenskapsrätten bestämmelseranges var
frihet från tull finns och kompletterande nationella bestämmelserattom

finns dels i denna förordning, idels lagen 1994:000 tullfrihetom m.m.

Ildlmhet m.m.

3 5 §§-

Bestämmelserna, tullfriheten förbehandlar främmande staterssom
internationella organisationer och knutna tillrepresentanter, personer

sådana organisationer förfarandetoch vid ansökan tullfrihet, återfinnsom
i nuvarande 2 4 §§ TFF.-

Bestämmelserna har ändring i sak tagits in i Nationella3 5 §§.utan -
regler kan behållas med stöd artikel förordning133.1 i EEGav a e-

91883.nr

6§

I fråga tullfrihet ñr förnödenheter fartyg,avsedda förärom som
luftfartyg och tåg i trañk tredje land proviant förmed besättningsamt
och på sådana transportmedel kan gällande nationellapassagerare
bestämmelser behållas med stöd artikel 139 b i förordning EEGav nr
91883, jfr 9 gällande bestämmelser tullfrihet i§ TFF. I dettaattanges

för i utrikes trafik. uppfattningfall gäller transportmedel Vår är att
tullfrihet för förnödenheter bör gälla då transportmedlet går i trafiketc.

tredje tullfrihetmellan Sverige och land. skall således inte medges i de
fall transportmedlet trafik inom gemenskapen.går i

tullfrihet bemyndigande för§ lagen 1994:000 finnsI 7 ettom m.m.
regeringen utfärda föreskrifter tullfrihet i vissa fall för fömöden-att om

proviant medförs eller ombord transportmedelheter och tassom som
land.går i trafik mellan Sverige och tredje
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7-8§§

för vissa förtullas harfråga tullfrihetI person somvaror som av enom
sitt arbete haSverige och återvänder hit efter på grundhemvist i att av

i principtid i tredje land kan nationella bestämmelservistats längreen
ändradartikel i förordning EEG 91883,behållas med stöd 136.2 nrav

jfr Beträffandeförordning EEG 131588, 10-11 §§ TFF.genom nr
hänvisas tillbl.a. återfinns i artikel 136.2,begreppet arbetstagare, som

till 1994:000 tullfrihetförfattningskommentaren 7 § lagen om m.m.

till utfyllnad gemenskapsrättenBestämmelser av

fallTullfrihet i vissa

9§

special-drivmedel för vissa fordon ochBestämmelser tullfrihet förom
116 i förordning EEG 91883.containrar finns i artiklarna 112 nr-

i vissamöjligheter för medlemsstaternaArtikel 113 i förordningen attger
liter fordon och Vitullfriheten för bränsle till 200fall begränsa per resa.

för högsta tillåtnanuvarande i 9 § TFFföreslår emellertid gränseratt
gäller nyttofordoninföras tullfritt behålls såvittkvantitet bränsle fårsom

artikel i förordning EEGfordon enligt definition i 112kommersiella
bestämmelser återspeglarNuvarande nationella91883. genom ennr

såsom dennaforordningsändring 1993:1428 gemenskapsrättenSFS
juli85347EEG den 8 1985.till uttryck i rådets direktivkommit avnr

avsedda försåvitt gäller nyttofordontullfrihet skall,Direktivet innebär att
föraren, medges för 600 liternio inklusivefler äntransport personerav
nyttofordon föreslår vi iandrafordon och Förbränsle attresa.per

kvantiteten färtillåtna tullfriaanförda, den högstaenlighet med somovan
frågaliter fordon och lbibehållas vid 400införas skall resa. omper

rådsförord-anledningbestämmelse, medspecialcontainrar införs aven
200 liter.kvantitet skall Iför högsta tillåtnaningen, gränsenatt vara

ingen gällaprivat bruk skall alltså änfråga fordon för gränsannanom
finnsbestämmelserstandardtank. gällande nationellafinns i Ibränsletatt

smörjoljor. Vikvantitet vad gällerangiven för högsta tillåtnaingen gräns
införs.sådan bestämmelseinte hellerföreslår att en
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10 §

I nuvarande nationella tullfrihetsbestämmelser finns ingen direkt
motsvarighet till denna paragraf. Enligt punkten 8 TFF medges12 §
emellertid tullfrihet för gåvor då värdet 400 kronor och dethögstär är
fråga gåva för personligt bruk enstaka försän-inkommerom som som
delse.

Artikel i förordning11.2 EEG 91883 värdet varjeattnr anger av
gåva inte får överstiga 000 ñrl tullfrihet skall medges. Vi tolkarattecu
denna bestämmelse så hinder inte nationell begränsningmöteratt mot. av
gåvans värde till belopp understigande denna Vad gällergräns.ett
motsvarande bestämmelser skattefrihet i direktivom anges nr
83 181EEG medlemsländerna själva bestämma denkan övreatt
värdegränsen till belopp motsvarande mellan 200 och 1 000 Viett ecu.
föreslår, i likhet med vad anförts beträffande skattefriheten, denattsom

värdegränsen fastställs tillövre 2 000 kronor gåva.per

11§

I förslaget har intagits bestämmelse anmälningsskyldighet i falldeomen
då förutsättningarna ñr tullfriheten har upphört gälla. Förordningatt
EEG 91883 innehåller ingen generell bestämmelse anmälnings-nr om
skyldighet skyldighet föreskrivsi dessa fall, denna ofta i direktutan om

tullfrihetsbestämmelse.anslutning till Himder dock intemöter motresp.
generelllti den nationella rättsordningen ha utformad bestämmelse.att en

12 16-

föreskrivs il 91883förordning EEG antal fallett stort attnr en
behörig myndighet får huvudregeln,vidta .12 §vissa åtgärder. l anges

med behörig tullmyndighet. Ihllmyndighetdvs. myndighet avses
inbegriper Generaltullstyrelsen tullmyndighet. 13-16 §§ haroch lokal I
speciñcerats fall dendå vi Generaltullstyrtelsen skall endaansett att vara
tullmyndigheten får vidta åtgärden i fråga.som

benuyndigandet i kanI enlighet med § 25 §12 och med stöd av
Generaltullstyrelsen, föreskriva vissa åtgärderså befogat, attom anses

Generaltullstyrelsen inte harskall vidtas viss tullmyndighet. Omav
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tull-lokalvidtasåtgärdeninnebär dettaföreskriftermeddelat att av
myndighet.

undantagmedgefall fårGeneraltullstyrelsen i vissa14 §I attanges
harfrågadettidsfrister ärtidsfrister. Debestämmelserfrån omsomom
Detoch brukandeägandekrav påtillfall kopplatsi vissa varan.ett av

brukatsochskall ha ägtsställsfall då kravförekommer även att varan
bestämmelsernaaktuellabosättningsort. Depå tidigareviss tidunder

38 i36 och21, 33,18, 19,12, 14,i artiklarnafinns intagna
91883.förordning EEG nr

17§

myndigheterbehöriga91883EEGförordningartikel 10 i attl angesnr
landtredjefrånmåste flyttadåundantagsärskildamedgekan personen
Vårförhållanden.politiskaexceptionellagnmdgemenskapentill av
vadbedömningenregeringenlämpligt gördetuppfattning ärär att avatt

förhållanden.politiskaexceptionellabetraktaär att somsom

medhandelsäverenskønvnelserEG:sanledningmedIidlfämiáner av
landtredje

18§

landtredjeochgemenskapenmellanhandelsöverenskommelserGenom
iuppfyllerförtull medgesnedsättningellerfår tullfrihet somvarorav

urspnmgsregler.fastställdaöverenskommelsema
enligtområdeiharstyrka ettFör urspnmgs-attatt ursprungvarorna

iföretesEUR.1blankettvarucertiñkatskallavtaletireglerna
styrksställetfall ii vissatillåterAvtalenimportlandet. att ursprung

avtalenEUR.2. lblankettellerfakturaexportörsdeklarationgenom
exportörsdeklarationema.användandei förvärdegrâns avecuanges en

förföretesbehöverinteursprungsintygvidaremedgerAvtalen att
enskildfråninkommerhandelssyfte personutansomurspmngsvaror

personligaresandesiingårellerenskildadresserade till somperson
utnyttjandeÄven förivärdegränserfalli dessa avbagage. ecuanges

börsvenska kronoriuttrycktaGällande belopplättnad.denna typ av
förordningen§§och 5finns i 4bestämmelserMotsvarandefastställas.
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1993:1648 frihandel i vamutbytet enligt avtalet Europeiskaom om
samarbetsområdet börekonomiska EES-avtalet. Värdegränserna

publiceras GTS i Tullverkets författningssamling.av

19§

vid import till gemenskapen skallUrspnmgsintyg avlämnassom
anledningkontrolleras stickprovsvis eller tullnryndighetema harnär

misstänka de oriktiga. kunna begära kontroll nämndaFöräratt att av
befogenhet utländska myndigheterursprungsintyg bör GTS hosattges

bestämmelserinhämta kompletterande uppgifter Motsvarandeom en vara.
förordningenfinns i 8 § 1993:1648.

20§

anspråk tullfrihet ellerParagrafen föreskriver den göratt som
handelsöverenskommelser medtullnedsättning med hänvisning till EG:s

anspråk deklareras tilltredje land skall framställa detta när ettvaran
deklarationen skriftlig,tullförfarande. gäller oberoendeDetta äromav

muntlig eller tillåtet handlande.görs annatgenom
ursprungsintyg. Artiklarna 218skall styrkas medVaromas ursprung

tillämpningskodexen föreskriver bl.a. handling,och 220 i att som
taxeringsbestämmelser eller andra be-erfordras för förmånligaatt

från gäller för skall, dåstämmelser de regleravsteg som varorna,om
deklaration för övergångdeklaration skriftligt, lämnas samtidigt medgörs

förädling,deklaration till tullñrfarandena aktivtill fri omsättning och
frågabearbetning tullkontroll eller import. Iunder temporär om

artikelelektroniskt bestämmer enligt 224deklarationer lämnassom
behövs för hänföratullmyndighetema hur de handlingar att en varasom

överföras elektroniskt och vilkatullförfarande skall framställas ochtill ett
bestämmelserför detta. Enligt nuvarande svenskavillkor skall gällasom
enligt avtalet1993:1648 frihandel i varuutbyteti 10 § förordningen om

EES-avtalet föreskrivssamarbetsområdetEuropeiska ekonomiskaom
tulldeklarerarfår medge tullskyldigtullmyndigheten attatt en varasom

in intyget påuppgiftslämnande endast behöverelektroniskt gegenom
regel med motsvarandeVi föreslårmyndigheten.begäran att enav

tullfrihetförordningenin i deninnebörd tas m.m.nya om

14-0873
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finns regler i artiklarna 237-fråga ankommer medI postsomom varor
brevEnligt artikel 237.1 b238 i förordning EEG 245493. A ansesnr

C1åtföljs de postala deklarationernaoch paketförsändelser, som av
för tullen,för de visasocheller C2CP3, deklarerade tullen när upp

för tullen.postbefordringsföretag visar Dettadvs. när ett varornaupp
innehållerinte vissa försändelsergäller enligt artikel 238 dock Lex. som

kommersiella ändamål.för Mottagare ansesav varor, somvaror
visar dem förför då postbefordringsföretagetdeklarerade tullen upp

vid dettaförete eventuellt ursprtmgsintygtullen, har inte möjlighet att
dåregel debiterastillfälle, intyget inte följer med försändelsen. Somom

i efterhand lämna inutgår. kan sedanden tull Mottagaren urspnmgs-som
ochi tullkodexenåterfå tull betalats. artikel 240intyget och den Avsom

återbetalning sker endastföljer dockartikel 898 i tillämpningskodexen att
fårThllmyndighetemaöverstiger 10 ca 90 kr.tullbeloppet ecuom

föreslårbelopp. Vii återbetala lägreenligt andra stycket artikel 240 även
postförsändelserifrågavarandeåterfå låga tullbelopp påför ävenatt att

från den dag då30 dagarursprungsintyget skall lämnas in senast
och30 dagarbokfördes. ursprungsintygettullbeloppet Lämnas änsenare

återbetalas det inte.understiger tullbeloppet 10 ecu

2l§

utförstillämpningen avtalenvidtas föråtgärder behöverDe somavsom
eller hosi gemenskapentullrnyndigheter antingen i medlemsstatregel av

skall vidtas kanexempel på åtgärder nämnasavtalsparten. Som som
från ochefter ansökanutfärdande varucertiñkat EUR.l exportörav

exportörsdeklaration faktura.tillståndsgivning för användande av
lokal tull-vidkommande utförasför svensktSådana åtgärder bör av

inte särskilt föreskrivs.myndighet annatom
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22 §

Innehållet i paragrafen har överförts i oförändrat skick från nuvarande
förordningen12 § i 1993:1648.

Skydd dumpad eller subventionemd inrporrmot

23 §

Undersökningar dumpad eller subventionerad import utförs i dag medom
stöd lagen4 § 1987:1069 tullfrihet och förordningenav om m.m.
1985:738 dumpnings- och subventionsundersökningar. Enligtom
förordningen utförs undersökningarna föreslårKK. Vi KK skallattav

den myndighet utför de undersökningar EG-kommissionenvara som som
begär Sverige med stöd förordning EEG 242388 samtav av nr
kommissionens beslut 242488EKSG.nr

Övriga bestämmelser

24 §

förordningI EEG 91883 på flertal ställen tullfrihetett attnr anges
medges för till visst belopp. Beloppen i Deettvaror upp anges ecu.
belopp erhålls efter omräkning till svenska kronor får enligt artikelsom

i132 förordningen avrundas på medlemsstaten bestämmer. Omsätt som
den årliga justeringen een-kursen, enligt artikel 18 i tullkodexen,av
medför förändringen beloppen i kronorsvenska understiger %5att av
får medlemsstaten behålla de först fastställda beloppen i nationell valuta.
Vi föreslår beloppde erhålls efter omräkning ecubeloppenatt som av
avrundas till högre hundratal honor ochnärmast publiceringenatt av
belopp uttryckt i svenska kronor överlåts till GTS.

25§

paragrafen bemyndigasI KK och GIS meddela föreskrifteratt om
verkställigheten lagen 1994:000 tullfrihet och denav om m.m.
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subventioneradellerdumpadsåvitt gällerñnordningen, KKföreslagna
övrigt.och GTS iimport

Övergångsbestämmelser

tullfrihets-1995 dåkraft den januariträda i lförordningen skallDen nya
Äldre bestämmelsergälla.upphöra1987:1289 skallförordningen att

tillanmältsbonde haanmälts elleri frågaskall tillämpas om varor som
författ-kraft,träder iförordningendag denförtullning före den senya

tullfrihet1994:000till lagenningskommentaren m.m.om

medtullförfarandenvissaförordningtill10.16 Förslaget om
ekonomisk verkan, m.m.

bestämmelserInledande

1§

förordningenbehandlas ivilka områdenParagrafen engenomsomanger
verkan,ekonomiskmedtulltörfarandenvissahänvisning till lagen om

m.m.

taxebehandlingGynnsam

2§

tillämpningskodexen16-34 iartiklarnaochtullkodexenArtikel 21 i
beskaf-grundtaxebehandling påföreskriver varasav engynnsamom

Enligtändamål.särskiltanvändning förgrundeller påfenhet en varasav
i tulltaxanoch 35 kap.2511,vissagällerdessa attt.ex. urvaror

medföri tulltaxan,särskiltenligtklassificeras gynnsammaresomnummer
livsmedel.blir otjänligaså dede denatureratstullsats, att somom

tillämpnings-ii artikel 16godkäntsDenatureringsmedel angessom
denatureringsmedel deänfår godkännamedlemsstatkodexen. En annat

tullkodex-tid till dessgäller vissgodkännandesådant attföreskrivna. Ett
medlettill fråganställningtagitförordningenartikel 18 ikommittén om
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General-godkännasdenatureringsmedel börSådanaanvändas.får av
myndighet.berördmedsamrådaskallvid behovtullstyrelsen, annansom

Varors ursprung

§3

falli vissatillåterförmånsberättigat attReglerna ursprungursprungom
iblankettsärskildpåellerpå fakturaexportörsdeklarationstyrks genom

exportlandet.imyndighetutfärdatursprungscertifikatförstället avgenom
beloppvisstöverstigervärde intevamsändningargällerDetta vars

behöverinteurspmngsintygvidaremedgerReglernauttryckt i attecu.
enskildfrånhandelssyfte inkommerförföretes utansomursprungsvanor

resandesingår iellerenskildtilladresserade sompersonperson
Även förivärdegränserfalldettaipersonliga bagage. ecuanges

publiceraskallGeneraltullstyrelsenlättnad.dennautnyttjande typ avav
svenska kronor.iuttrycktabeloppgällande

4§

tillämpnings-i6535artiklarnaochtullkodexen26 i22Artiklarna --
hänförföreskrifterurspnmgsregler ochallmännabehandlarkodexen som

import-särskildabestämmelserurspnmgscertiñkat. Närtillsig om
innehållerlandtredjefrånjordbruksvarorvissaförarrangemang

sådanaskalljordbruksvaror,förursprungscertiñkatföreskrifter om
finnsdetellerstickprovsvis närefterhandikontrollerascertifikat

certifikatet. Förriktighetenifrågasättatullmyndighetföranledning att av
kanjordbruksreglerpåmedcertifikatriktighetenkontroll avav

bestämmer.medlemsstatenmyndighetutföraskontroll även somannanav
i denregelverketjordbruksrättsligairegleras detböraDet synessenare

myndighet änbemyndigabehövligtdet kanmån att annananses
bestämmelsenföreslagnakontroller. Denutföra sådanatullmyndighet att

upplysningarkompletterandebegärabefogenhetGTS om3 kap.i attger
myndighet.utländskfrånvaraen

ursprungscertifikatkontrollomfattar även somBestämmelsen av
tullförmåner.erhållaförstyrka attanvänds för att ursprungvarasen
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Reglerna tullförmåner grund förmånsberättigat finnsom av ursprung
i artikel 27 i tullkodexen och artiklarna 66 i140 tillämpningskodexen.-

5§

Paragrafen innehåller föreskrifter anspråk på tullfrihet eller tullned-om
sättning med hänvisning till reglerna förmånsberättigat iom ursprung
artikel 27 i tullkodexcn och artiklarna 66-140 i tillåmpningskodexen samt
vissa regler avlämnande ursprungsintyg. Beträffande motiveringom av
i övrigt hänvisas till författningskommentaren till 20§ förslaget till
förordning 1994:000 tullfrihetom m.m.

Ildlvärde

6 §

Bemyndigandet för GTS det möjligt meddela föreskriftergör att av mer
generell angående omräkning utländskt myntslag.natur av

7§

artiklarnaI 173 i tillämpningkodexen177 föreskrivs förenklatettom-
förfarande för fastställande tullvärde på vissa lättfördärvligaav varor,
förtecknade i bilaga 26. Vid tillämpning det förenklade förfarandetav
skall tullvårdet beräknas med hjälp för varje varuslag EG-ettav av
kommissionen fastställt enhetspris. Enhetspriset skall baseras uppgifter

medlemsstaterna lämnar vissa genomsnittspriser och under årettsom om
importerade kvantiteter på vilka tull betalats. beräkningenFör av
genomsnittsprisema används priserna i vissa medlemsstaterna anmäldaav
marknadscentra underlag. Från dessa priser får avräknas vissasom
schablonavdrag enligt artikel kostnader173.3, för ochtransport
försäkring inom tullområdet importtullar och andra avgifter intesamt som
skall räknas in i tullvårdet. För avdragen beträffande ochtransport
försäkring får medlemsstaten fastställa standardbelopp. Fastställs sådana
standardbelopp skall kommissionen informeras dessa hur desamtom om
beräknats. Uppgifter skall lämnas medlemsstaten tillnär anmält
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uppgiftslämningenkommissionen de marknadscentra handelvars
från Sverige, börbaseras. I den mån uppgifter lämnaskommer att

Generaltullstyrelsen kommissionen.översända dessa till

8§

i tullkodexen skallVrd fastställande tullvärde enligt artiklarna 28 36av -
enligt huvudregeln särskilt formulär bifogastullvärdedeklaration påen

det inteden anmälan gjorts för de importerade Om ärvarorna.som
för tillämpning importtullar behöver tull-nödvändigt korrekten av

bl.a. då tullvärdet intemyndighetema inte kräva tullvärdedeklaration
överstiger för sändning och det inte sig5 000 i rörecu omvarorna en

uppdelad sändning eller sändningar i serie. i uttrycktaDet ecuen
föreskrifterna i artikel 18 i tullkodexen tillbeloppet omräknas enligt

nationell valuta. belopp erhålls efter omräkning till svenskaDet som
medlemsstaten bestämmer. Om denkronor får avrundas på sätt som

medför förändringen beloppet iårliga justeringen ecu-kursen att avav
% förstunderstiger får medlemsstaten behålla detsvenska kronor 5

fastställda bör publicera gällande värdegräns i svenskbeloppet. GTS
valuta.

9§

artikel 180skall enligt i tillämpningskodexenIullmyndighetema
tullvärduedeklarationerbestämma utsträckning eller andrai vilken

skall lämnasuppgifter tullvärde när tulldeklaration lämnas medenom
tulldeklarationhjälp eller allmän, periodisk ellerADB när en avav

paragrafenlämnas. Isammanfattande det GTS eller,ärnatur attanges
tüllrñyndighetefter bestämmande, dessastyrelsens prövarannan som

frågor.
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undantagsbestämmelserAutonoma

10 §

innehållaf i tullkodexenskall enligt artikel 20.3tulltaxaGemenskapens
befrielse frånellernedsättningangåendeundantagsbestämmelser av
önskartullsuspensioner. Företagför vissaimporttull att ensomvaror

behörigtillsin ansökantullsuspension lämnaromfattasviss skall avvara
och beslutaransökanbehandlarmedlemsstaten. Dennamyndighet i
till kommis-överlämnastullsuspension skallframställninghuruvida om

sronen.
tullsuspensioner 12 § TFLbestämmelsernuvarande svenskaEnligt om

1069lagen 1987:tullfrihet enligt 12 §förordningen 1993:369och om
samråds-GTSmyndighet ochhandläggandetullfrihet m.m. KKärom

tullsuspensioner ävenmed ansökanföreslår ärendenmyndighet. Vi att om
TillGTS.samråd medefterhandläggas KKfortsättningsvis skall av

iförekommerenligt § TFLfallet 12vadskillnad är gemen-mot som
ikap.enligt 24för 1viss måntullsuspensioner i ävenskapen varor -

DåfrågaäromsådanavarorbörKKsamrådamedannantulltaxan.
myndighet.berörd

tullsuspensionansökani anledningmeddelasbeslutEtt omenavsom
inte överlämnasframställningnågoninnebärochför viss attvara somen

fårbeslutföreslår sådantViöverklagas.kommissionen bör kunnatill att
regeringen.hosöverklagas

irgformationsskyldighetTillstånd, m.m.

första stycket§11

aktiv556artiklarna 555tullkodcxeni84 och 85artiklarnaAv samt -
692tullkontroll, 691underbearbetning652förädling, 651 --

med-följerförädlingpassiv750 751ochimport atttemporär -
ansökanfårtullmyndigheterdeskall emotlemsstatema ta omutse som

nämndatullförfaranden. Avnämndatillämpatillståndutfärda attsamt
bli denregel börmyndighettillståndsgivandeföljerartiklar att som

skallförädlingsprocessen ägadistrikttullmyndighet inom rum.vars
tullför-tilldeklarationenfåroch 760695568, 656,artiklarnaEnligt

Iullmyndighetertillstånd.ansökanfalli vissafarandet omsomanses
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bestämmastillstånd börutfärdafår tillstånd ochansökanta emotsom om
GTS.av

andra och tredje styckenall §

tullförfarandenaanvändafå tillståndgrundläggande villkor förEtt attatt
import ochtullkontroll, temporäraktiv förädling, bearbetning under

intressenväsentligafår skadaförädling verksamheten intepassiv är att
ekono-villkor. Fråganekonomiskatillverkare i gemenskapenhos om

i tullkodexen och,och 148i artiklarna 117, 133miska villkor behandlas
tillåmpningskodexen.554 iförädling, i artiklarna 552såvitt aktivavser -

inte enligtlämplighetsprövning förekommernäringspolitiskDenna typ av
formellatillfyllest vissadetsvenska bestämmelser därnuvarande är att

tillgodosedda.krav är
myndigheter vidandra nationellasamrådsförfarande medNågot

i gemenskapens bestämmelserföreskrivettillståndsgivningen inteär men
ordning.hindrar sådannågot i dessadet finns heller inte ensom
de ekonomiskanäringspolitiska karaktären hostill denMed hänsyn

medföreskrivas samråd skall ske Kom-Sverigevillkoren bör i att
förädling, passivi fråga aktivbör gällaDettamerskollegium. om

knappasttullkontroll. däremotbearbetning under Detförädling och är
f.ö. påpekasimport. kanfråga Detsamråd i temporärpåkallat med om

GTS med KK iföreskrivet skulle samråda1974tilldet fram attatt var
urllrestitution.tillfråga tillståndom

myndigheter, Jordbruks-från andrasynpunktermånI den t.ex.som
betydelse bör inhämta dessakunnaFiskeriverket, KKoch ärverket av

myndigheter.från berörda
tullförfarandcna ekonomisk verkannämnda medgäller deNår det tre

GTSgälla samråda med KK innanutgångspunkt skallbör således attsom
alltid med samråd.dock inte nödvändigttordetillstånd Detlämnas. vara

förordningartikel 552.1 iigäller aktiv förädling finnsdetNår Lex. a
förhållandenadärEEG 245493 uppräknat antal fallett synes varanr

vidsannoliktkommersådana samråd inte behövs. Erfarenheten attatt ge
får ankomma påsamråd. Dethanden ytterligare fall kan klaras utanatt

omfattningutformning ochlämpligmyndigheterna finnaberördade att en
föreskrifteri desamrådsskyldigheten. kan regleras närmareDetta somav

ståndfå tillmöjligheterHärigenom skapasi stycket. etttredje attavses
möjligt.smidigt förfarandeså som

IZ 14-0873
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fjärdell § stycket

Frågor rörande tullförfarandet lagring i tullager regleras i tullagen
1994:000.

12§

Förordning EEG 63682 innehåller regler särskilt förfarandeettnr om
passiv förädling konfektionsvaror. direktmed avseende textil- och Ingen

koppling till bestämmelserna passiv förädling i tullkodexenom synes
föreligga förfarandet förutsätter tillståndtillstånd användautöver att att

till passiv förädling enligt tullkodexen.även
Förfarandet enligt förordning 63682 han-EEG är ett rentm

delspolitiskt förfarande används för sådan lönsömnadsverksamhetsom
beträffande vilken gemenskapen överenskommit särskild behandlingom

förekommande fall innehålleri sina textilavtal med vissa tredje länder. I
förfarandet bl.a.avtalen särskilda kvoter. tillstånd använda krävsFör att

tillverkar liknande och de utförssökandenatt attvaror varor som ur
för gemenskapen och i frigemenskapen lönsömnaden har i ärursprung

tullförmån kan bestå tullnedsättningomsättning där. Den medgessom av
återinförseln tilleller tullfrihet. Lönsömnadsvarorna licensbelagda vidär

gemenskapen.
myndighet skallEnligt förordningen skall varje medlemsstat utse som

för vissbehörig ha hand bl.a. tillståndsfrågorna ochatt om svaravara
till frågornas han-rapportering till kommissionen. Med hänsyn rent

till licensverksamhetendelspolitiska karaktär och den anknytningennära
Sverige. Vidnaturligt den myndigheten iframstår det KK ärattsom

samråda med GPS.tillståndsgivningen bör KK

l3§

i vissa fallföreskriver medlemsstaten,Förordning EEG 245493 attnr
uppgifter till EG-komrnissionentullmyndigheterna, skall lämna om

bearbetningaktiv förädling,vissa bestämmelsertillämpningen omav
förädling återbetalningimport, passivunder tullkontroll, temporär samt

föreskrivs i följande artiklar:Uppgiftsskyldigheteneftergift tull.och av
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och 905.759, 786, 889 Den553, 588, 589, 590, 648, 668, 746, 749,
fullgöras GTS.bör av

14§

och 677artiklarna 674 676Tullforfarandet import får enligttemporär -
vetenskapligundervisningsmateriel,tillåmpningskodexen användas föri

endast de inutrustning, katastrofhjälputrustning, tas avomm.m.
uppfyller vissabehörig myndighetgodkänts samtmottagare som av

villkor i fråga användningen.om
samrådavid behov skallGodkännande myndighet bör GTS, somvara

med myndighet.annan

l5§

tullmyndighetema tillåtai tillämpningskodexen fårEnligt artikel 719.1 l c
import med hel befrielse från tulltullförfarandet temporäratt som avses

inomanvändas fysisk bosatti artikel 719.4 får årav en person som
sin normala bosätt-tullområde flyttagemenskapens attmen som avser

Frågan ñrfarandet skall tillåtas i Sverigeområdet.ningsort utanför om
ifrån fall till fall regleras generellt svenskbör inte avgöras utan

förordning.

Övriga bestämmelser

16 §

får meddelaGTS verkställighetsföreskrifter tillI paragrafen attanges
ekonomisk verkan,med1994:000 vissa tullförfarandenlagen m.m.om ,

med ekonomisk verkan,tullförfarandenförordningen 1994:000 vissaom
områdengemenskapsrätten påföreskrifter till utfyllnadsamtm.m. av

i 1 § nämnda lag.som avses
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Övergångsbestämmelser

Anslutningsfördraget till Europeiska unionen innehåller övergångs-
tullförfaranden ekonomiskbestämmelser rörande medursprung,varors

1994:000verkan återbetalning och eftergift tull se lagensamt av om
Sveriges anslutning till Europeiska unionen och SFS 1994:000.

kompletteras svenska Övergångsbestämmelser iNämnda regler med
behandlingenförordningen 1994:000 tullfrihet Dessa rörm.m. avom

förtullningförtullning bonde ha anmälts tillanmälts till ellervaror som
till för vilka ansökanföre anslutningen EU och temporäromvaror

in tullfrihet ansökantullfrihet lämnats eller vilka medgetts temporär utan
före anslutningen.

till förordning tullkontroll10.17 Förslaget om av
varumärkesintrång

1§

skall den tull-i förordningen EEG 384286Enligt artikel 5.1 nr
behörigakvarhållande eller denmyndighet verkställer beslutett omsom

Visökanden kvarhållandet.myndighet fattat beslutet meddela omsom
tullmyndigheten lämnar detden verkställandedet böratt somvaraanser

meddelandet.
enligtvarumärkesintrånget inleds börAnsvaret för att en process om

försökanden. Likaså bör denne bäravår mening ligga på ansvaret att
fårföreskrivna tidsfristeninom den i förordningentullmyndigheten

väckts.meddelande talanattom
utformatsökanden måste därförIhllmyndighetens meddelande till vara

vilken tidsfristförstå vad åvilar honom ochså sökanden kanatt somsom
gäller.

endast talankvarhällande vidare motiveratEnligt vår mening är ett om
eller bli föremål för någoninnefattar skall förstöras, ändrasatt varan

inteskadestånd finnsSkulle talan endastsådan åtgärd. t.ex. avseannan
skäl kvarhållaatt varan.

behörigväckts vidbeviset således talanparagrafen skallEnligt attavse
eller bli föremålskall förstörastalan omfattardomstol och attatt varan

föreskrivaalternativ skulle kunna ha varitför åtgärd. Ett attannatannan
frånbeslag eller kvarstadbevis beslutskulle krävasdet ettatt omom

__:_____1|
t
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överföras pådärefter skullebehörig domstol och föratt ansvaret varorna
intetalar äri dettabehörig myndighet inne landet. Mot att varan

innan misstankenoch törtullningen inte bör avslutasförtullad att om
frigöra Attförvarumärkesintrång upphör hinderutgöra attatt varan.

förutsättning förtillräckligupphör nödvändig intemisstanken är en men
måstehuvudregelfå i fri omsättning. ävenskall Somsättasatt varan

avslutas.förtullningen

2§

talanfått bevistullmyndigheten dendenna paragraf skall närEnligt att
hoskvarhållnafinnsmeddela domstolenväckts, myn-om varorna

digheten.
naturligtvis kvarhållasskallkommit in i tidbevisetOm rätt varorna

överflödig. kanbakgrunden Detdenbestämmelsen kanoch mot synas
upplyst domstolendär sökanden intefinns falldock inte uteslutas detatt

uppgifterna intelämnadesökanden ärkvarhållandet eller där de avom
Även värdelämnats kan detuppgifter harhelt korrekta. när rätt vara av

så fallet.bekräftelse påför få ärdomstolen attatt en
naturligtvis domstolen få kännedombörkvarhållandet har upphävtsOm

varit eller felaktigt. Harupphävandet riktigtdetta, oavsettom om
Även därefterupphävas. bevisetkvarhållandetskalltidsfristen löpt ut om

kvarhålla med stödintetullmyndigheteninkommer kan avvaran
bör kännedomDomstolen därför få384286.förordningen EEG omnr

upphåvts.kvarhållandet haratt

3 §

upplysningsskyldighet tull-domstolensreglerasI paragrafen mot
myndigheten.

4 §

till lag§ i förslaget5föreslås bemyndigandet iparagrafenI att om
ansöknings-Vi förelårvarumärkesintrång utnyttjas.tullkontroll attav

tillhänvisningreglerasavgiftens storlek av-engenomm.m.
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giftsförordningen 1992:191. Vilken avgiftsklass därvid börsom
vi till.tillämpas har inte ktmnat ställningta

Ikmjiträdandebestâmmelse

Förordningen i kraft vid tidpunkten för svenskt med-skall träda ett
lemskap i EU.

vissatill förordning upphävande10.18 Förslaget avom
tullförfattningar

tullagstiftningenkommer delar den svenskaVid medlemskap storaett av
nationella bestämmelserEG-förordningar. motsvarandeDeutgörasatt av

kvarståVissa bestämmelser kommer dockfinns skall upphävas. attsom
demindre förändrat skick. förändringarnai eller Sammantaget är avmer

upphävaförfattningarna så det i många fall bästnationella är attstora att
för de delarförfattningarna utforma helt författningarde gamla och nya

författningarna sådanaskall bestå. i förordningenDe ärupptagnasom
avsnittbör upphävas se 4.som

finns itullagstiftning skall upphävasHänvisningar till den ettsom
Motsvarande bestämmelserantal andra författningar.mycket stort

tullförfattningarna i de allra flestadock återfinnas i dekommer att nya
EG-förordningar ochvissa fall finnas ifall. reglerna kommer iDe attnya

redalåter sig intei fall i nationella författningar. Det görasandra attnu
behövs och hur densamtliga de fall där ändring detta slagut nyaav

utformningen bör ut.se
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Bilaga 1

Kommittédirektiv

1993:78Dir.

utformningen tull- ochUtredning om av
medlemskap i EGsvenskttullfrihetslagstifmingen vid ett

regeringssammanträde 1993-06-17vidBeslut

Lundgren anför.Statsrådet

Mitt förslag

särskildDinkelspiel,samråd med statsrådetförslår, efterJag att en
utformningen tull-förslag tilluppgift lämnautredare tillkallas med att av

medlemskap i EG.svenskttullfrihetslagstiftningen vidoch ett

Bakgrund

inställtsiktetmedlemskap i EG.ansökt årSverige har ettom
harjanuari 1993och med den 1januari 1995. Frånmedlemskap den 1

vilket bl.a. innebärmarknaden,införts den s.k. inreinom EG att
mellantörs direktoch tullkontrollerförtullning somav varorvarorav

landtredjeVidskall utföras.medlemsländerna inte längre gränserna mot
finnas kvar.fortfarande tullförfarandetskall däremot

skallmedlemsländernainnebärpå tullunion,grundar sigEG attsomen
förbudtredje landtulltariffha samt motettgentemotgemensamen

allmotsvarande verkanavgifter medexporttullar ochochimport-
Ihllrättenmedlemsländerna. ärmellanhandel med numeravaror

rad olikainom EG ioch reglerasomfattningharmoniserad i stor en
förutomtulltaxan,denviktigträttsakter. Ett utgörsteg somgemensamma

och stati-för tull-kombinerad nomenklaturinnehållertulltariffen en
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stikändamål. rådsförondningenGenom 291392 tullkoden antogssom
den och i januari12 oktober 1992 huvudsak träder i kraft den 1som
1994 kommer huvuddelen de centrala tullbestäm-av gemensamma
melsema samlas ställe. Till tullkoden kommer knytasävenatt ett att

detaljerade tillämpningsföreskrifter i förordning skall utfärdasmer en som
kommissionen. förordningDenna bli klar inom kort.väntasav

EG:s handelspolitik medför också till viss delgemensamma en gemen-
och exportreglering olikaimport- och regleringarsam gemensamma av

tullnedsättningar, förslag tullfrihet och tullpreferenssystemLex.av varor
från utvecklingsländerna. EG:s regelverk dessa områdengemensamma

ibestår till del förutom de grundläggande bestämmelsernastor av-
Romfördraget sekundära rättsakter i form förordningar.av av-

Vid svenskt medlemskap i EG kommer EG:s bestämmelser i storett
utsträckning bli direkt tillämpliga i Sverige. reglerar dock inteDeatt
tullförfarandet nationell lagstiftning nödvändig ochuttömmande. Viss är
förutsedd i flertalet de aktuella rättsakterna.av

bl.a.Generaltullstyrelsen har i Tullen och EG IVrapporten
kompletterande nationell tullagstifningöversiktligt redovisat behovet av

tredje land.vid medlemskap i EG avseende varuförsel till eller frånett
Generaltullstyrelsen i skrivelse den maj 1993 hemställt denhar 7 atten

initierasnödvändiga lagstiftningsproceduren på de nämnda områdenanu
nöjligt.snarast

Uppdraget

särskild utredareföreslår bakgrund vad jag anförtJag mot attav nu en
förslag till de nationellatillkallas med uppdrag lägga framatt

författningar vid svenskt medlemskap i EG behövs EG:sutöverettsom
för upprätthålla tullförfarandet vidtull- och tullfrihetsförordningar att

införsel från och utförsel till tredje land.
den februariUtredaren redovisa resultatet sitt arbete 15bör senastav

1994.
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Hemställan

Med hänvisning till vad jag anfört hemställer jag regeringenattnu
bemyndigar det statsråd tillhar uppgift föredra ärendenattsom om
tullagstiftning

tillkalla särskild utredare omfattad kommittétörordningenatt en av-
1976:119 med uppdrag lämna förslag till den nationella lagstiftningatt-

vid svenskt medlemskap i EG behövs för komplettera EG:sett attsom
tull- och tullfrihetstörordningar,

besluta sakkunniga, och biträde utredaren.att experter annatom
Vidare hemställer jag regeringen beslutaratt

kostnaderna skall belasta sjunde huvudtitelns anslag Utredningaratt
m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till fönedragandens överväganden och bifaller
hans hemställan.

Finansdepartementet
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Bilaga 2

Förteckning EG-rättsakteröver

förordning juli ingåendeRådets EEG 211278 den 25 1978 omnr av
tullkonventionen internationell gods i TIR-transport upptagetavav om

i GeneveTlR-konventionen den 14 november 1975camet av

ömsesidigtRådets förordning 146881 den 19 maj 1981EEG omnr av
medlemsländernas administrativa myndigheter ochsamarbete mellan

och jordbruksfrågorsamarbete mellan dessa och kommissionen i tull-

inrättandeRådets förordning EEG 63682 den 16 1982nr av mars om
ekonomisk passiv förädling avseende vissa textil- ochförfaranden förav

bearbetning i vissakonfektionsvaror återinförs till gemenskapen eftersom
tredje länder

91883Rådets förordning EEG den 28 1983av mars om upp-nr
förgemenskapssystem tullbefrielserättandet ettav

200684 den juli 1984 direktRådets förordning EEG 9nr av om
medlemsländernas för förhin-samarbete mellan myndigheter ansvariga

behörigaSchweiz myndighetdrande bedrägeri ochav

384286 medförordning EEG den december 1986Rådets 1avnr
förfalskade till friförhindra märkesvaror övergårbestämmelser för attatt

omsättning

juli tulltaxe-23 1987förordning EEG denRådets 265887 omnr av
tulltaxanstatistisknomenklaturen ochoch Gemensammaom

skyddjuli 198811förordning EEG 242388 denRådets motomnr av
inte medlemmarländerdumpad eller subventionerad import från ärsom

Europeiska ekonomiska gemenskapeni
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december 1991den 19392591EEG attförordningRådets omavnr
ochför handbagagegällerformaliteterkontroller ochavskaffa de som

flyg inommedtillhörbagageincheckat som reserpersonersom
med fartygtillhörför bagagegemenskapen, resersamt personer somsom

gemenskapeninom

1992oktoberden 12291392förordning EEGRådets omavnr
gemenskapenförtullkodexinrättandet enav

kontroll1993februari833993 denEEGförordningRådets avomav
medöverensstämmelseitredje landfrån ärimporterasprodukteratt som

produktsäkerhetförreglerna

januari 19892622689 denförordning EEGKommissionens omavnr
omfattasprodukteriköttinnehålletbestämmaförmetoden avsomatt

19, 16021602 491602 49 15,49 13,16021602 49 11,KN-nummren
501602 4930 och49

1989juniden 7158389EEGförordningKommissionens enomavnr
grisköttsproduktervissafettimrehållet iochkött-metod för bestämmaatt

november 198916den347089EEGförordningKommissionens avnr
tilläggs-tillämpninganvändas vidskallanalysmetodvilken avsomom

i KNtill kapitel 7anteclming 2

med1993juliden 2245493EEGförordningKommissionens avnr
291392förordning EEGrådetsverkställighetförföreskrifter omnrav

gemenskapenförtullkodexinrättandet av en

harmoniseringmaj 1969den 28169EEGdirektiv 69Rådets avomav
ivid importskatterindirektabefrielse frånavseendebestämmelser

internationellasamband med resor

biståndömsesidigt1976den 1576308EEGdirektivRådets ommarsav
delåtgärdermed utgörsambandifordringarindrivningvid en avsomav

garantifondenochutvecklings-Europeiskafinansieringförett system av
mervärdesskattoch tullarjordbruksavgifterjordbruket samtför samt av

punktskattervissaoch
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harmoniseringmaj 1977direktiv denRådets 77388EEG 17 avomav
omsåttningsskattbestämmelsermedlemsstaternas gemensamtettom -

enhetligmervärdesskattesystem: skattebasen
frihet från1978decemberRådets direktiv 781035EEG den 19 omav

kommersiell karaktärvid import små försändelserskatt utanvarorav av

bestämmande198328direktiv 83 181EEG denRådets marsav
frånfrihet77388EEGi direktivomfattningen artikel 14 1d omav

vid slutlig import vissamervärdesskatt varorav

generellafebruari 1992 dendirektiv 9212EEG den 25Rådets omav
omsättningoch lagring,produkterpunktskattepliktigaordningen för om

produkterkontroll dessaöversamt

ingåendedecember 1972den 19beslut 722838EEGRådets avomav
och Kunga-Ekonomiska gemenskapenEuropeiskamellan denavtalett

riket Sverige

denapril ingåendeden 7 198787369EEGRådets beslut avomav
Varubeskrivningför harmoniseradkonventioneninternationella systemet

ändring densammaprotokolletkodiñering ochoch avom

juni ingående87415EEG den 15 1987Rådets beslut enom avav
Österrike,RepublikenEuropeiska gemenskapen,konvention mellan den

Island, KungariketKungariket Norge,RepublikenFinland,Republiken
transiterings-EdsförbundetSchweiziskaSverige och gemensamtettom

förfarande

28den april ingående87267EEG 1987Rådets beslut av enav om
Österrike,Europeiska gemenskapen, Republikendenkonvention mellan

Island, KungariketRepubliken KungariketFinland, Norge,Republiken
formalitetemaförenklingoch SchweiziskaSverige Edsförbundet avom

vid handel med varor

skydd1988den 29 juliKommissionens beslut 882424EKSG omavnr
intefrån länder ärdumpad eller subventionerad importmot som

stålgemenskapen.i Europeiska kol-medlemmar och
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3Bilaga

hänvisningarinnehållerförfattningarFörteckning över som
tullförfattningarvissatill

används.förkortningarFöljande

1973:6701973:670: Pullagen
1987:1065Ihllagen1987:1065:

1987:1068Ihlltaxelagen1987:1068:
tullfrihet1987:10691987:1069: Lagen m.m.om

1987:1114lhllfömrdningen1987: 1 14:1
1987:1289Ihllfrihetsñrordningen1987:1289:

tull-AndramllagPara-Författning
förfgraf

22519§Kommunalskattelag -1973:6701928:370
34 §
1987:1065

76 §511957:123 medKk sär- - 1987:1114skilda bestämmelser om
vissa obe-utförsel av

såsomskattade varor
resgodsproviant eller

1987:10658 §1957:262 allmänLag om -
energiskatt

85 §22införsel-Veterinär -1987:10651958:551kungörelse

1987:11141987:1065Majas kungörelse 9 §Kungl.
66§10§1959:591 gränstull-om - 1987:1114med Norgesamarbete

1987:1065,1960:418 straff 19 5Lag om -§8323a§varusmugglingför -1987:1065
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Författning tull-Para- mllag Andra
förtgraf

ñrsâlj- 1987:1068Lag 1961:181 1§om
ning teknisk sprit ochav
alkoholhaltiga preparat

1961:372 bensin- 1987:1068Lag om 1987:1065skatt

1987:1068Lag 1961:394 nobaks-om 1987:1065skatt

Majas 75 §Kungl. kungörelse
1987:11141962:62 angåendeinförsel

levandebin 8 5av
1987:1065

1987:1114Kungl. Majzts kungörelse 1987:1065
66§l963:2 gränstull-om .Finland 1987:1114samarbetemed

1968:430 46 §Lag mervär-om
1987:1065deskatt
1987:1065 1987:1068

1987:1069

Polisregisterkungörelse 1973:670
1969:3 1987:1065

39 §Lag 1971:1072 om
förmånsberättigade 1973:670
skattefmdringar m.m.

1972:266 på 265 1987:1065 1987:1068Lag skattom
och reklamannonser

Lag 1973:980 25 8 §tran-om
förvarmg 1987:1065och tör-sport,

mförselregleradestönng av
varor, m.m.

169 8 iVhpenlag1973:1176
1987:1065

Majzts instruktionKungl. 1§ 98 §
1974:210 för allmänna 1987:1065
ombudet

1987:1289Kungörelse 1974:270 om
kontroll vid införsel §5av
livsmedel 1987:1065

1987:1114
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tull-AndrahrllagPara-Författning
törfgraf

80-82 §§10,1951975:994Förordning om
1987:1065införsel växter m.m.av 1987:111423§

1987:111424§

1973:6701§Bevissåkringslag
1987:1065skatte- och1975:1027 för

avgiftsprocessen

1987:1068tillverk- 551977:292Lag om
drycker,ning m.m.av

8 §17§handel1977:293Lag om 1987:1065dryckermed
1987:106918§

1987:106515§1977:306Lag om
dryckesskatt

80-82 §§10,1977:945Förordning om
1987:1065sundhet,trådgårdsvâxters

kvalitetochsonäkthet

1987:1065försälj-1978:69Lag om 1987:106911 §motorfordonpåningsslratx
1987:1065
100 5
1937:1055

1987:11141987:1065Bötesverkställighets-
1979:197förordning

8 §1979:288Förordning om
10651987:djurspemrainförsel av

m.m.
10651987:1979:1088 gräns-Lag om

i krig,m.m.övervakningen

1987:1065Sekretessförordning
1980:657

1973:6701981:400 medFörordning
vissabestämmelser om

injektionavseddaförmedel

1987:10656kap1981:774Utsökningsbalk
10a§
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Författning Para- Ilrllag Andra tull-
graf förf

Lag 1982:188 1§ 1973:670om
preskription 1987:1065av
skattefordringarm.m.

Förordning 1982:914 26§ tullstadganom
lotsavgifter 1973:571 [66

§ 1987:1065]

Förordning 1983:847 1987:1068om
avgift vid införsel 1987:1065av
aluminiumburkar 1987:1065 1987:1069
Förordning 1983:870 8 §om
förbud införsel 1987:1065mot av
krigsmateriel

Förordning 1984:53 1987:1068om
import- och exportreglering 1987:1289

Lag 1984:283 med vissa 1987:1065
bestämmelser för Scan-
dinavian Airlines systems
tlygpassagerarterminal i
Malmö

Lag 1984:409 avgift 1987:1068om 1987:1065gödselmedel

Förordning 1985:79 1987:1065om
tillämpning överens-av en
kommelse mellan Sverige
och Frankrike ömse-om
sidigt administrativt bistånd
i tullfrågor

Lag 1985:146 avräk- l§ 1973:670 1987:1069om
ning vid återbetalning 1987:1065av
skatter avgifteroch

Förordning 1985:835 23§ 8 §om
kemiska produkter 1987:1065

Förordning 1986:89 3§ 115 §§om
förbud viss utförsel 1987:1065mot

Förordning 1986:674 med 5§ 8 §
bestämmelser vissa 1987:1065om

injektionmedel avseddaför

Förordning 1987:864 2§ 1973:670 1987:1114om
tullverkets register för 1987:1065
brottsbekämpandeverksam-
het
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tull-AndramllagPara-Författning
förtgraf

1987:106818 2§Förordning 1987: 1l om
sprit-till införselrätt av

starköl ivin ochdrycker,
fallvissa

1987:10681191987:1Förordning om
farledsvaniavgiñ

1987:10681142Förordning 1987: om
kaffeochimport export av

§751987:1231Lag auto-om
1987:1065databehandling vidmatisk

taxeringsrevision, m.m.
8 §1988:220Strålskyddslag

10651987:

1987:111426-29,19,for-1988:328Lag om
107 §§105,utländskapådonsskatt
10651987:fordon

59 §1988:561Förordning om 1987:1114utförselförbud mot av
krigsmateriel, m.m.

3 §1988:1145Förordning om
1987:1065explosivaochbrandfarliga

varor
1987:10651371990:Ihllnegisterlag 1987:1068
11a §
1987:1065

1987:10681990:582Lag om
koldioxidskatt

1987:10681§svavel-Lag 1990:587 om
skatt

§81990:885 14 §Förordning om
1987:1065Iraksanktionervissa mot 1987:1068bil

§71991:914 3 §Förordning om
1987:1065vissa jordbruk-påavgifter

sprodukter m.m.
§9812§1991:1524Förordning

1987:1065instruktion tull-förmed
verket
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Författning Para- Ihllag Andra tull-
graf förf

Förordning 1992:470 14§ 8 §om
vissa sanktioner 1987:1065mot
Förbundsrepubliken
Jugoslavien Serbien-
Montenegro

Lag 1992:860 kontroll 35 8 §om
narkotika 1987:1065av

Lag 1992: 1438 diesel- 3§ 1987:1065om
oljeskatt och användning av
vissa oljeprodukter

1992:1602Lag valuta- 7§ 1987:1065om
och kreditreglering

1993:649 mark- 2 § 1987:1068om 7sreglering på fiskets 5
område i bil 1987:1065

Mervärdeskattelag lka 1987:1065
1994:200 2 o

7kap 1987:1069

2kap 1987:1068
31 5
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4Bilaga

tullagenförParagrafnyckel

högerTilltullag.tillförslagetiparagrafnummret nyTill vänster anges
någonfinnsmån deti dentullagen,nuvarandeimotsvarande nummer

motsvarighet.ungefärligellerdirekt

83 §83404211
4st432 - 83§8444453,7§3st3
546 st7 §45 st54 8485347 §46 st65 86 855047§26 7 st 8687484887 87§8852§2st4912§2st8 1-3 st§25150 st9 - 8758951l0§3st10 - 4 st25211 3 a 889053531112 a 89916154b13 11
9092625514 11 c 919356 311 d15 9294635716 13 § 1 st 93956458§21317 st 949666593,14518 959767602 st 9698686119 16 a 9799696220 17
98100706321 19 199 §101 st716422 - §2102 99 st7265§21, 2323 10373662424 -10474672525 -105756826 26 -10699§2st75a692727 10010775b7028 - 102108767129 28

10977722930 -110 10577733031 a 10711177h743132 10811277753233 c 10911376 783334 11411079773435 11111579783436 aa 116 11279h793537 11311779e803638 11411881 803739 11511983 §823840
1-339 st41
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Bilaga 5

mellanisambandet stortFörteckning angersom
ochtullfrihet10691987:i lagenbestämmelserna m.m.om
ochsidanå1987:1289tullfrihetsförordningen ena

sidanå andralagstiftningnationellochgemenskapsrätten ny

ochTFLtullfrihet1987:1069i lagenBestämmelserna m.m.om
gemenskapsrättdelsTFF ersätts12891987:tullfrihetsförordningen av

tullfrihet. Iförordningochlagibestämmelsernationella omdels nyav
tullfrihetsbestämmelse.motsvarandegemenskapsrättensaknarfallnågra

någonintehargemenskapsrätti TFL ersättsBestämmelserna avsom
ibestämmelser. Degemenskapensi angesmotsvarighet somexakt

i TFLbestämmelsernatillmotsvarigheterjämförbaraförteckningen är
tullförmänåtnjutertullfri ellerärinteTFF. Häroch tas en varaupp om

tillämpamöjligtvad man deti äreller atttulltaxagemenskapensenligt
import.tullförfarandet temporär

används:förkortningarFöljande

91883EEGförordningrådets om91883: nr
förgemenskapssystemupprättandet ettav

tullavgifterbefrielse från

291392EEGförordningrådets om291392: nr
gemenskapstullkodexinrättandet enav

242388EEGförordningrådets avnr242388:
dumpadskydd1988juli motden 11 om

länderfrånimportsubventioneradeller
EECimedlemmarinte ärsom

242488EKSGbeslutkommissionens242488EKSG: nr
dum-skydd1988juli29 motden omav

län-frånimportsubventioneradellerpad
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der inte medlemmar i Kol-är ochsom
stålunionen

1994:000: lag 1994:000 tullfrihetom m.m.

Tullfrihetslagen Ihllfrihets- Kommentar
1987:1069 förordningenm.m.

1987 1289:

3 §

4 § 2423 88
242488EKSG

5§

65 2-4 4 § 1994:000
artikel 133.1 ia-e
91883

7 §p. l
yrkesutrusming

studerande artikel i24 91883

7§p2 artikel lll i
91883

7§n3

7§p.4 artikel 118 i
91883

7§p.5 artikel i91 91883

7§p6 artikel 109 i
91883
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KommentarTullfrihets-Tullfrihetslagen
förordningen1987: 1069 m.m.
1987 1289:

5§w%om7§p.7
i135gartikel

91883

87 § p.

5-8 §§8-10 §§

1994:0006 §11§

fartikel 20.3 ijfr12§
291392

iartikel 1139§st113 §p.l
91883

1994:0007 §9§st2
139 b iartikel

91883

i 91883artikel 45B§p2

artiklarna 2 ochl0§13 § 3
i 91883;11somperson-

flyttar in
somperson-

1994:000§7efteråtervänder
iartikel 136.2vistelse ilängre

91883landtredje
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