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Till statsrådet och chefen för

Finansdepartementet

Genom beslut den december19 1996 dir. 1996:103 bemyndigade
regeringen det statsråd hade till uppgift föredra tullärendenattsom

tillkalla särskild utredare uppgift skulleatt överatten vars vara se
huvuddelen den tullagstiftning faller inom Finans-av som
departementets ansvarsområde.

Med stöd detta bemyndigande tillkallades särskildav som
utredare f.d. regeringsrådet Bertil Voss från och med den 1 mars
1997.

Till förordnades från den februari25 juristenexperter 1997
Elvy Svennerståhl, Sveriges lndustriförbund, vilken entledigades
från den 31 maj 1997, från den 1 1997 chefsjuristen Permars
Kjellsson, Generaltullstyrelsen, kammarrättsassessorn Johan
Montelius, tullrådet Ulf Rolander och chefsjuristen Carin
Lindunger, Svensk Handel, vilken entledigades från den januari1
1998, från den 3 1997 hovrättsassessorn Hans Levén, frånmars
den aprill 1997 professorn Hans-Heinrich Vogel, från den juni1
1997 Rune Henäng, Sveriges lndustriförbund, vilken entledigades
från den ljuni 1998, från den 1 augusti 1997 Sören Sundberg,
Transportindustriförbundet, vilken entledigades från den januari1
1998, från den 1 oktober 1997 Bo Svensson, Svensk Handel, från
den 27 oktober 1997 Carl Ström, Sveriges lndustriförbund, samt
från den januari1 1998 Holger Gustavsson, Transport-
industriforbundet.

Till sekreterare förordnades från och med den maj1 1997
kammarrättsassessorn Lena Gustafson.

Utredningen har antagit Tullagsutredningen.namnet



utredningen skalloktober beslöt regeringenDen 1 1998 iatt
förslag till b1.a. bestämmelserdelbetänkande lämna omnya
1994;15501.överklagande i tullagen

delbetänkandet 1998:127Utredningen överlämnar härmed SOU
omorganisationTullagens överklaganderegler vidm.m. en av

Tullverket.

Stockholm i oktober 1998

Bertil Voss

Gustafson/Lena

Dir. 1998:86.
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Sammanfattning

Tullagsutredningen har i uppdrag allmängöra översynatt en av
huvuddelen den tullagstiftniitg faller inom Finans-av som
departementets ansvarsområde. dettal delbetänkande lämnas
förslag till bestämmelser överklagande i tullagennya om
1994:1550. bestämmelser har i enlighet med detDessa uppdrag-
utredningen fått tilläggsdirektiv utformats utifrån förut-genom -
sättningen Tullverkets organisation ändras så verket utgöratt att en
enda myndighet. Vi lämnar också vissa andra förslag till
lagändringar nödvändiga för genomföra sådanär attsom en
omorganisation.

tänkta omorganisationenDen Tullverket innebär bl.a. detattav
inte längre kommer finnas regionala tullmyndigheter.att
Generaltullstyrelsen central förvaltningsmyndighet kommersom
också försvinna. Detta begreppen Generaltullstyrelsengöratt att

tullmyndighetoch inte längre kan användas. Begreppen används
i antal paragrafer i tullagen. Med hänsyn till i vårtett stort att
huvudbetänkande, skall lämnas före utgången april månadsom av

kommer1999, lämna förslag till tullag till denatt samten ny
begränsade tid vi har haft till förfogande för utarbetandet dettaav
delbetänkande, har vi valt inte ändringar allai berördagöraatt
paragrafer. Vi föreslår i stället det i ingressen till lagenatt om
ändring i tullagen vad Generaltullstyrelsensägsattanges som om

tullmyndighetoch i paragraferna i stället skall gälla Tullverket. Vi
har heller haft möjlighetinte ändringar i de många andragöraatt
författningar där orden Generaltullstyrelsen eller tullmyndighet
förekommer. Vi föreslår detta tills vidare regleras i över-att
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gångsbestämmelserna så hänvisning till Generaltullstyrelsenatt
och tullmyndighet i andra Författningar skall gälla Tullverket.

I tilläggsdirektiven det inte ingår i uppdraget lämnasägs att att
förslag till hur den organisationen Tullverket skallnya av vara
utformad. Vi har dock funnit det i vissa framgåfall måsteatt av
lagtexten huruvida befogenheten ligger regional eller central
nivå inom Tullverket. Vi har dessai sammanhang använt oss av
begreppen regional tullenhet och central enhet inom
Tullverket.

Vad gäller instansordningen vid överklagande Tullverketsav
beslut kan den nuvarande ordningen, enligt vilken beslut av en
regional tullmyndighet överklagas hos Generaltullstyrelsen, inte
behållas Tullverket blir enda myndighet. linje med dennär len
allmänna regeln domstolsprövning förvaltningsbeslut,om av som
nyligen infördes 22 § förvaltningslagen 1986:223,genom a
föreslår vi beslut Tullverket, beslutsnivå, skallatt oavsettav
överklagas hos länsrätten, vad beslut i administrativautom avser
ärenden och beslut i 20 § första stycket 5som avses
förvaltningslagen. Eftersom domstolsprövningen enligt förvalt-
ningslagen föregåsskall omprövning hos myndigheten,av en

föreslagnavi den ordningen inte oförenlig med kravetatt ärmenar
tvåstegsförfarande vid överklagande i artikel 243 iett

förordning EEG 2913/92 den 12 oktober 1992nr av om
inrättandet tullkodex för gemenskapen tullkodexen, varvidav en
det första skall ligga hos tullmyndigheten. Vi föreslår docksteget

särskild ordning för omprövning överklagandeviden av
Tullverkets beslut; normalt skall den regionala tullenhet fattatsom
beslutet omprövningen, beslutet frågagöra rörmen om en av

betydelseprincipiell eller skallvikt,störreannars av om-
prövningen central enhet inom Tullverket.göras av en

vidareVi föreslår möjlighet till dröjsmålstalan skall införas;att
Tullverket i ärende har enskildväckts skriftligenettom som av

inte har meddelat beslut inom månader från det ärendetattsex
väckts eller inom den förlängda tidsfrist kan medges enligtsom



SOU 998:l l 27 Sanzmanfatlrzing 9

artikel 6.2 tredje stycket i tullkodexen. skall det attanses som
framställningen har avslagits. Rätt till överklagande föreligger då.

Institutet allmänt ombud fyller enligt vår mening ingen funktion
i den organisationen Tullverket och bör därför bort. Detnya tasav
allmännas talan kommer då i stället föras Tullverket.att av

För närvarande får tullmyndighets beslut revision inteen om
överklagas. Vi detta inte förenligt med tullkodexensatt ärmenar
krav varje beslut tillämpningatt tullagstiftningen skallom av
kunna överklagas. Upphör förbudet måste emellertid tullagens
bestämmelser revision vilket inte haftöver, möjlighetom attses

i detta delbetänkande.göra Vi återkommer till frågan i vårt
slutbetänkande.

Vi föreslår det klarare skall komma tillatt uttryck i
överklagandebestämmelserna dessa gäller beträffandeävenatt
beslut skatt tull och avgiftän skall vid import.om annan tas utsom

Vi föreslår slutligen frågor utdömande vite skallatt av av
allmän förvaltningsdomstol.prövas av
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Författningsförslag

Förslag till

lag ändring i tullagen 1994:1550om

Härigenom föreskrivs beträffande tullagen 1994: 1550
dels vad Generaltullstyrelsensägsatt och tullmyndighet isom om
9-16. 19-21. 23. 25, 26, 31. 37, 40, 41, 47, 48, 52, 55-57a, 58-62, 66-
71, 75. 77, 78, 94, 96. 98,111,113,118 och 119 skall gälla
Tullverket,
dels 100 och 107 skall upphöra gälla,att att
dels 57 57 64, 91, 99,101-105 ochatt 108-110 skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §
l denna lag förstås med
det svenska tullområdet: Sveriges landområde och sjöterritorium

luftrummet däröver,samt
EGzs tullområde: de områden i artikel 3 i förordningsom anges
EEG 2913/92,nr
EG:s skatteområde: det område inom vilket gemenskapens
bestämmelser viss skatt tillämpliga,ärom en
tullklarering: tullmyndig- tullklarering: Tullverketsen
hets åtgärder i fråga åtgärder i frågaom en om en vara

till tillangetts godkändvara som angettsen som en
godkänd tullbehandling, tullbehandling,
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lydelse Föreslagen lydelseNuvarande

Tullverketstullmyndighers förtullning:förtullning: en
frågaåtgärder iåtgärder i fråga varaom enom en vara

för övergångdeklareratsdeklarerats för övergång somsom
till fri omsättning.till fri omsättning.

innebörddennaÖvrigt har uttryck används i lagI sammasom
förordning 2913/92.i EEG nrsom

for-tullagstiftningenMedVid tillämpning av
såväl EGzs bestämm-tullagstiftningen förstås med stås

tullförfatt-svenskaGeneraltull- elsertullmyrzdighet som
ningar.och zmdersIál/clastyrelsen

Med tullagstift-myndigheter.
förstås såväl EG:sningen

bestämmelser svenskasom
tullförfattningar.

57b§
med stödöppnandeBeslutöppnande med stödBeslut omom

andraochbrevbrev och andra 57 §§57 av a avavav a
kansådana försändelserförsändelser kansådana somsom

förtroligainnehållainnehålla förtroliga antasantas
endastmeddelanden får fattasfår fattas endastmeddelanden

regionala tal/enhetensdenIullmyndigheleizs chef eller avav
efter denneschef ellerförordnandeefter dennes av

förordnande någontjänsteman vidnågon annanavannan
vid tal/enheten.tjänstemanmyndigheten.

57d§
förutsättningarUnder deförutsättningarUnder de somsom

fårandra stycketistycket fåri andra angesanges
regionalchefen förtal/myndighetförchefen enen

beslutaul/enhetpostförsändelsebesluta post-attatt
tillförsändelsetill viss väntasväntas post- somsom

postanstalt, ochfrån visskommeranstalt, och somsom
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

tredje land, skall hållas kvar kommer från tredje land, skall
postbefordringsföretaget hållas kvar postbeford-av av

försändelsen kommernär ringsföretaget försänd-när
till postanstalten. Ett beslut elsen kommer till post-
skall meddelas gälla viss anstalten. beslutEtt skallatt
angiven, kortare tidsrymd. meddelas gälla vissatt

angiven, kortare tidsrymd.
Förutsättningarna för beslut kvarhållandeett ärom

det finns anledningatt sådan postförsändelseanta att
innehåller narkotika kan i beslag enligt lagen 1960:418tassom

straff för varusmuggling,om
sådant beslut nödvändigt för detatt ett är avseddaatt

resultatet skall uppnås.
Ett beslut kvarhållande beslutEtt kvarhållandeom om

får verkställas omedelbart får verkställas omedelbart,
skall skallprövassnarastmen prövassnarastav men av en

Generalullstvrelsen. central enhet Tullverket.inom

64§
Om det finns anledning Om det finns anledningatt att

uppgiftanta att uppgiftanta atten som en som
lämnats enligt tullagstift- lämnats enligt tullagstift-
ningen inte riktig, fårär ningen inte riktig, fårär
tal/myndigheten anlita Tullverket anlitasär- särskild sak-
skild sakkunnig för få fram kunnig för få fram denatt att
den upplysning behövs. upplysning behövs. Omsom som
Om uppgiften visas uppgiften visas oriktig, ärvara vara
oriktig, den lämnatär den lämnat uppgiftensom som
uppgiften skyldig stå för skyldig stå för kostnadenatt att
kostnaden för den sakkunnige. för den sakkunnige. Sådan
Sådan skyldighet föreligger skyldighet föreligger dock
dock inte, den oriktiga inte, den oriktigaom om upp-
uppgiften tull- giften tull-avser varans avser varans
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Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

skattepliktiga värde ocheller skattepliktiga värde och eller
fastställda värdetslutligen fastställda värdet det slutligendet

det uppgivnainte överstiger uppgivna inte överstigerdet
tiomed tio med änän procent.procent.mer mer

anlitaTullverket fårtullmyndighet får, medEn
sakkunnigGeneraltztllstyrelsens med- särskild näräven

lämnagivande, särskild sak- uppmaninganlita atten
rörandeeller handlingkunnig uppgiftäven när upp-en

följts.maning uppgift eller inte har Denlämnaatt en vara
skulle hainte rätteligenhandling rörande somen vara

hand-uppgiften ellerföljts. rätteligen lämnathar Den som
för kostnaden,uppgiften lingen skall ståskulle ha lämnat

for beslutarskall stå verket inteeller handlingen annat.om
kostnaden, intestyrelsenom
beslutar annat.

haftTullverketTullverket haft OmOm
första ellerenligtforsta eller kostnadkostnad enligt somsom

någonandra stycketandra stycket någon annanannan
beslutaverketenligt skall stå för, fårskall för, skall dennestå

skalldennebeslut tullmyndighet ersättaersätta statenattav
iVaddess kostnad.dess kostnad. Vad sägsstaten somsom

tullindrivningindrivning 37 §i 37 §sägs avav omom
sådanskall gällagälla sådantull skall ävenäven

ersättning.ersättning.

9l§
ochtulltilläggoch FrågortulltilläggFrågor omom

förseningsavgiftförseningsavgift prövasprövas avav
regionala tullenheten.för- dentullmyndigheten. Allmän

förvaltningsdomstoldock, Allmänvaltningsdomstol prövar
dock, talandet allmännatalan prövar enavom-av

Tullverket,central enhetbudet 100 inomisom avses
tulltillägg grundpågrund frågorfrågor tulltillägg omom



SOU 1998:127 Färfattningsförsilag 15

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

oriktiga uppgifter i mål oriktiga uppgifter i målav om av om
tull. Sådan talan får föras, tull. Sådan talan får föras,om om
den oriktiga uppgiften inte har den oriktiga uppgiften inte har
godtagits efter prövning i sak godtagits efter prövning i sak
eller inte har i målet. eller inte har i målet.prövats prövats
Talan skall väckas inom år Talan skall väckas inom årett ett
från utgången den månad från utgången den månadav av
då domen eller det slutliga då domen eller det slutliga
beslutet i målet har vunnit beslutet i målet har vunnit
laga kraft. laga kraft.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Den tzill.slcylclige.s&#39;yrkande i

fråga tiil/tillägg ellerom
förseningscivgift skall utan
hinder vadav sam annars
gäller Överklagandeom

beslutet denprövas, om om
tull tal/tillägget ellersom

förseningsavgifteti intecrvser
har laga kraft.vunnit
Detsamma galler, detom
allmzinrta ombudet fanns/allt

.sådant yrkande till förmånett
för den tullskyldige. Om
yrkandet fatnställs först i
domstol, kan danLsto/en
förordna det skallatt tas upp
och vidare handlägga av
tullmyndigheten.

Innan beslut fattas påföring tulltillägg ellerom av
förseningsavgift skall den tullskyldige möjligt tillfälle attom ges

sig.yttra
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

Tull-Underrättelsetull-Underrättelse attatt omom
påföraverketmyndigheten överväger attöverväger att

försenings-ellertulltilläggtulltillägg eller för-påföra
avgift får skeseningsavgift får ske över-genomgenom

doku-elektronisktföringelektronisktöverföring avav
dokument. ment.

99§
stödTullverket medstödtal/myndighet med NärNär aven

föreläggertullagstiftningeiitullagstiftningen föreläggerav
tullskyldig ellertullskyldig eller attatt annanannan

förbehövsåtgärdför vidtaåtgärd behövsvidta somsom
tull-ellerförtullningeller tull-förtullning annanannan

Tullverketseller förklareringför Tullverketsklarering eller
vitekontrollverksamhet, kanvitekontrollverksamhet, kan

föreläggas.föreläggas.
uppgiftlämnaunderlåtitnågonkan föreläggas,Vite attäven om

ellertullagstiftningenföreskrift ihandling enligteller inge att
med stöd 65i § ellerskyldighet föreskrivs 62fullgöra avsom

kronorfemhundralägre beloppinte fastställas tillVite får än
femtusen kronor.eller högre än

utdömandeFrågor avom
Generaltull-vite prövas av

styrelsen.
viten.i frågai tillämpasBestämmelsen 36 § även om

l0l§
enligtTullverketbeslutnågon EttBeslut, avannansom

eller enligttullagstiftningeriGeneral-tullmyndighet än
meddelatsbestämmelserhar meddelattullstyrelsen som

tullagstiftningenmed stödellerdenna lag enligtenligt av
allmänhosöverklagasmeddelats fårbestämmelser som

förvaltningsdornstol.eller enligtstöd lagenmed av
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

til/lagstiftningen fåri övrigt,
överklagas hos Generaltull-
.styrelsen

Tullmyndighets beslut Beslut administrativaiom
enligt 70 § fårrevision ärenden och ärendeninte i som

överklagas. § första20 stycketi 5avses
förvaltningslagen 1986:223
överklagas dock hos rege-
ringen.

Tullverkets beslut om
enligt §70 fårrevision inte

överklagas.
Har Tullverket ärendei ett

har väckts skriftligensom av
enskild meddelat beslutinteen

månader från detinom attsex
ärendet väckts eller deninom
tid artikeli 6.2som avses
tredje stycket förordningi
EEG 2913/92, skall detnr

framställningenattanses som
har avslagits. tillRätt över-
klagande föreligger då enligt
första stycket.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammar-
rätten.

102§
Om överklagande enligt överklagandel0l § Om enligt l0l §
gäller beslut vid tulltaxering i gäller beslut vid tulltaxering i

fråga kan ha betydelse fråga kan ha betydelseen som en som
för fastställelse tull skall för fastställelse tull ellerav av
överklagandet ha kommit beslut fastställelseom av
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

avgift.xkall tullden myndighettill an samtInnansom
skall.styckenandraenligt vlllbeslutet inom årmeddelat tre

kommitöverklagandet hatullskyldig-dag dåfrån den
meddelattullen/tettull- till denuppkom. Omheten som
från deninom årbeslutetmeddelatstaxeringsbeslutet tre

ellertullskyilclighetcndahalvt år dagtvå ochän ettsenare
mnictlningslrilcliyglietentullskyldig-dåefter den dag upp-

tulltaxerings-kom.överklag- Omfårheten uppkom
enligteller beslutetbeslutetförtidenandet dock, 0m

.stycket har med-andrablir §llöverklagandet därigenom
ochtvådelatsinom två änkomma ettlängre, senare
dag dåefter denhalvt årdendag dåfrån denmånader
emmal-ellertullskyldighetendelficktullskyldige av

uppkom, fårningsslrldiglzetenbeslutet.
dock. tidenöverklagandet om

därigenomöverklagandeför
inomkommablir längre.

dag dådenmånader fråntvå
runnit/-ellertullskyldigeden

delfickningsvlçylclige av
beslutet.

ibesluti OmbeslutOm avses50mavsessom
stycket harförstafår omprövatsxstycketförsta omprövats

tids-de dargaller utgivnaomprövning.sbe.slzttetäven
förfiislernci:lar Över-ivenöverklagas angiveninom

klagande omprötreårsjfrist. 1prv1ing.s-Om av
beslutet.Ineddelatvbeslutet ansenare

denefterhalvt årochtvå ett
tal/skyldigheter:dådag upp-
Överklagande dock.fårkom,

Överklagandetidenom
kommablir längre.därigenom

elenttzåtzaclerjiciiitvåin inom
tullslçyldigejiclcdå dendag
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

del omprövnittgssbeslzttet.av
tullskyldigcas ellerDen

anmalningsskyldiges yrkande
fråga tal/tillägg elleri om

firseningsairgift skall, oavsett
tidsfristerna första ochi
andra styckena. provas. om
beslutet den tullom som
tulltillägget eller forsenings-
avgiften harinte vunnitavser
laga kraft. Detsamma gäller,

Tullverket Aframställt ettom
sådant yrkande till förmån for
den tullskyldige. Om yrkandet
framställs fors donzstol, kani
domstolen förordna detatt
skall och vidaretas upp
handläggas Tullverket.av

tal/skyldige fårDen En ful/skyldig eller anmäl-över-
klaga tulltczxeringsbeslut ningsskyldig får överklagaett ett

det inte gått honom beslut i förstaäven ochom som avses
andra styckena detemot. även om
inte gått denne emot.

l03§
Beslutsmyndighet i ullenhetT i 102 §som avses som avses

skall102 § den skall den tullskyl-pröva prövaom om
tullskyldiges överklagande har diges eller den artmal-
kommit i tid. Har ningsskvldiges överklaganderätt över-
klagandet kommit för har kommit i tid. Harrättsent,
skall myndigheten avvisa det, överklagandet kommit för

inte följer andra skall enheten avvisa det,annat sent,om av
eller tredje stycket. inte följer andraannatom av

eller tredje stycket.



l 271998:SOUFötfattningsförslag20

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

ÖverklagandetÖverklagandet skall inteskall inte
berorförseningenavvisas,förseningen beroravvisas, omom

tal/enheter: har lämnatharbeslutsmyndigheten attatt
underrättelsefelaktigden tullskyldigelämnat omenen

överklagar.hur hurunderrättelsefelaktig manom
överklagar.man

ÖverklagandetÖverklagandet inteskallskall inte
inomdetheller avvisas,inomavvisas, detheller omom

kommitöverklagandetidenöverklagandetiden kommit
dentullenhettilltullmyndighet äntill än en annanannanen

Över- tillellerbeslutetfattatfattat beslutet.den somsom
förvaltningsd0n1st0l.allmänomedelbartskall dåklagandet

Överklagandet skall dåden tull-översändas till
till denöversändasomedelbartbeslutetfattatmyndighet som

meddelatful/enhetdåuppgift den dagmed somom
denuppgiftbeslutet medtull-tillhandlingen kom om
tillkomdå handlingendagmyndigheten.

domstolen.tullenheten eller

104§
inteöverklagandetOmöverklagandet inteOm av-av-

skall denenligt 103skall visasenligt 103visas
meddelattullenhetbeslutsmyndigheten snarast som

detbeslutetöverklagade omprövadet snarastompröva
Harbeslutet.överklagadebeslutet.

regionalfattatsbeslutet enav
frågadetul/enhet och rör en

ellerbetydelseprincipiellav
skallvikt,störreannars av

omprövningen göras enav
Tullverket.central enhet inom

förfaller,överklagandeöverklagande förfaller, EttEtt
vidbeslutettullmyndigheten ändrar omprövningen0mom

den tull-ändras såden tull-beslutet så somsom
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

skyldige begär. skyldige eller amma/nings-
skyldige begär.

myndighetenOm indrar Om beslutet ändras på
beslutet på den vad begärts.si/tt änannat sätt änannat som
tullskyldige begär, skall skall överklagandetöver- anses
klagandet omfatta det omfatta det beslutet. Finnsanses nya

beslutet. Finns skäl för skäl för det, får den tull-nya
det, får :Myndigheten lämna skyldige eller anmälnings-
den tullskyldige tillfälle skyldige lämnas tillfälleatt att
återkalla överklagandet. återkalla överklagandet.

105§
Om överklagandet inte Ett överklagande intesom
avvisas enligt 103 § eller avvisas enligt 103 § eller
förfaller enligt skall104 förfaller enligt 104 skall§
tullmyndigheten överlämna tillsammans med handling-
överklagandet, isitt ärendet överlämnas tillompröv- arna
ningsbeslut och övriga behörig allmän förvaltnings-
handlingar i ärendet till Gene- domstol. det finnsOm sär-
raltullstyrelsen. Om det finns skilda skäl, får överklagandet
särskilda skäl får överklag- överlämnas föregåendeutan
andet överlämnas till General- omprövning.
tullstyrelsen föregåendeutan
omprövning.

108§
Om har överklagat Om har överklagatpart etten part etten
beslut sådant mål elleri beslut enligt § första101ett
ärende enligt §100 detvari stycket får också motparten,
allmännas talan skall föras mål gäller elleriutomav som

allmänt ombud får också har samband med inskränk-ett
överklaga beslutet. förfoganing imotparten rätten överatt

den för honomäven överklaga beslutet,om varor,
föreskrivna tiden för den föröver- även motpartenom
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

tiden förföreskrivnahar ;Vot- Över-klagande gått ut.
hur gåttklagandeskall ha.skrivelse ut.partens

skall ha.skrivelse.ll/Iotpartenstill den myndighetkommit in
tullenhetdentillkommitmeddelade beslutet ininomsom

beslutetmeddeladeöirerklctg-månader.två .somom
månadertvåellerenligt 12 § inomande 1görs om

l2enligtöverklagandetmålvecka görsi106 inom omen
eller 106klasxsificerings-bindande

målvecka itvå inombesked och inami Övrigt omen
klct.s.sijic&#39;eri1g.s-bindandehandag dåfrån denveckor

ochbeskedden förstfck del ingivnaav
veckortvåöverklagande övrigt inomiskrivelsen med

dådagfån dendelfickhan motparteneller, inte avom
förstdenfek del ingivnatiddenföre utgångenden avav
Överklagandemed.skrivelsenskulledenvilkeninom senast

fåtteller, inteutgångenfrånkommitha :no/partenin, om
utgångenden föredeldenna tid. avavav

denvilkenden tia inom .senast
frånkommitskulle ha in,

tid.dennautgången av
överklagandet,Återkallas förstadetförfallereller sättannat

förfallet.överklagandetdetär även senare

l09§
kap.i 6Bestämmelsernakap. l3i 6Bestämmelserna

15-24 §§och12-139-10,taxeringslagenoch 18-24
l990z324taxeringslagentillämpligaigäller1990:324

viddelartillämpligagäller iöverklagandeviddelar av
beslutöverklagandeochi 102beslut somavavsessom

Vadoch 106 §§.i 102nämndaiVad106 §§. avsessom
bestämmelsernämndaiRiks-bestämmelser sägs somom

skallRiksskatteverketgälla detskallskatteverket sägs om
central enhet inomgällavadombudet ochallmänna en

vadochTullverket sägslänsrättensägs somomsom
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

General tul lst skattemyndighet skallvre en. om
galla regional tullenhet.

l 10 §
Beslut enligt 20. och21, 23 Enligt artiklarna och7 244
2-1 §§ beslut första stycket förordningenisamt om
tiil/tillägg och försenings- EEG 2913/92 skall ettnr
avgift skall gälla onzedelbart. Överklagande medförainte att
Detsamma gäller beslut verkställigheten det ifråga-annat av

tullmyndigltet. med- beslutet uppskjuts. Avsattaav som
delats enligt denna lag eller artikel 244 andra stycket
enligt föreskrifter utfärd- framgår dock tullmyndig-attsom

med stöd lagen och heterna fall skalli vissaats av som
innebärinte målet eller uppskjuta verkställigheten heltatt

ärendet eller delvis.avgörs.
Beslut skönstulltaxering,om

tulltillägg och jbrsenings-
avgift skall gälla omedelbart.

gällerDetsamma beslutannat
Tullverket meddelatsav som

enligt til/lagstiftningen eller
enligt föreskrifter ut-som
färdats med stöd tull-av
lagstiftningen och intesom
innebär målet eller ärendetatt
avgörs.

Övergångsbestämmelser

ÄldreDenna lag träder i kraft den bestämmelser gäller dock---.
beträffande överklaganden kommit till Generaltullstyrelsensom

Överklagandeföre ikraftträdandet. har kommit tillsom



l 271998:SOUÖrfaltningsförslag24 F

inomenhetcertraladenhandläggasskallGeneraltullstyrelsen av
i 91Tullverket avsessom

tillhänvisasförfattnngeller någonlagidetOm annanen
ihänvisningenskalltullmyndighet.ellerGeneraltullstyrelsen

Tullverket.gällastället
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l Inledning

Utredningens tilläggsdirektiv dir fogas1998:86 bilaga tilllsom
detta betänkande.

Tullagens regler överklagande innebär beslutatt ettom av en
regional tullmyndighet överklagas hos Generaltullstyrelsen
lOl §. Vissa beslut Generaltullstyrelsen överklagas hos allmänav
förvaltningsdomstol medan dess övriga beslut överklagas hos
regeringen, inte särskilt föreskrivetär 107 §. Lagenannatom
innehåller också bestämmelser tullmyndighets skyldighet attom

överklagat beslutompröva 104 och lO5 §§.ett
Vid tillkomsten tullagen uttalades bl.a. rättssystematiskaattav

skäl talade för ordning liknande den genomförts föratt en som
omprövning och överklagande helapå området För inrikes
beskattning genomfördes beträffande tulltaxeringsbeslut i samband
med tullkodexens omprövningsregler blevatt gällande för tull

l994/95z34.prop. 109.s.
Ordningen för överklagande enligt tullagen skiljer sig från den

ordning gäller enligt lagen22 § 1996:701 Tullverketssom om
befogenheter vid Sveriges landgräns inommot ett annat
Europeiska unionen inregränslagen bl.a. så till vida beslutatt ett

regional tullmyndighet enligt den paragrafen skall överklagasav en
hos allmän förvaltningsdomstol och inte hos Generaltullstyrelsen.
Enligt Lagrådets mening det inte tillfredsställande attvar
ordningen för överklagande inte likartad i de lagarna.tvåär
Lagrådet förutsatte denna fråga i samband medatt togs upp en
kommande tullagenöversyn prop. l995/96: 66,l 159.av s.

Som framgår tilläggsdirektiven påbörjade utredningenav en
tullagensöversyn överklagandebestämmelser redan innanav
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utredarenSkälet härtillutfärdades.direktiven att avvar
tänktadenhand underrättatsunderFinansdepartementet om
kunnadenna skulleTullverket ochomorganisationen attav

uppdrag. lslutredovisat sittutredningeninnangenomföras
organisationenuppgifter hur denavsaknad närmare nyaomav

grundadesutredningsarbetetblev det nödvändigtskulle attut,se
framläggstilläggsdirektivenorganisationen. Enligtnuvarandeden

kommerfrån Tullverketförslag utgår utgöraattatt ensomnu
utred-skallöverklagandereglertullagensmyndighet. Förutom

lagändringarandraförslag till ärockså lämnaningen som
iförslagenorganisation;genomföra sådanFörnödvändiga att en

i meningenfullständiga dendock intedelen behöverden attvara
Vi vill betonabli aktuella.lagändringar kanallade omfattar som
delbetänkandedettatill buds förståtttidden att.att avgesom

med denlagändringarsådanamöjligtvaritdet intehar övervägaatt
önskvärd.noggrannhet voresom

andraändringar i vissakrävsFörslag godtas,våraOm
ochframgår bilagorna 2dessaVilkaförfattningar. är av
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Gällande2 rätt

Enligt artikel 243 i tullkodexen skall varje ha rätt attperson
överklaga beslut fattats tullmyndigheterna i frågasom av om
tillämpningen tullagstiftningen och berör denne direkt ochav som
personligen. Vidare skall varje hos tullmyndigheternaperson som
gjort framställning beslut i fråga tillämpningenettom om av
tullagstiftniiigeii också ha överklaga, beslutet inte fattatsrätt att om

Överklagandetinom den tid 62.i artikel skall isom anges ges
den medlemsstat där beslutet fattats eller framställningen gjorts.
Överklagandet sker i första instans hos de tullmyndigheter som

för detta medlemsstaterna och i andra instans hosutsetts ettav
oberoende kan rättslig myndighet eller ettorgan som vara en
motsvarande specialiserat enligt gällande bestämmelser iorgan
medlemsstaterna.

Enligt artikel i tullkodexen244 skall överklagande inte medföra
verkställigheten det ifrågasatta beslutet uppskjuts.att av

Tullmyndigheterna skall dock uppskjuta verkställigheten av
beslutet helt eller delvis. de har goda skäl beslutet äratt anta attom
oförenligt med tullagstiftningen eller den det gälleratt person
riskerar åsamkas skada inte kan detOmatt som repareras.
ifrågasatta beslutet medför import- eller exporttull skallatt
debiteras, får verkställigheten beslutet uppskjutas, förutsatt attav
säkerhet ställs eller har ställts. Säkerhet behöver emellertid inte

dettakrävas, krav sannolikt skulle medföra allvarligaom

artikell 6.2 bl.a. beslut tillämpningen tullagstiftningenattanges om av
skall fattas och underrättelse beslutet till sökanden så snartom ges som
möjligt. avsnittSe vidare 3.3.
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ekonomiska eller sociala svårigheter grund gäldenärensav
förhållanden.

artikel 245 i tullkodexenI de bestämmelsernasägs närmareatt
överklagande skall fastställas medlemsstaterna. Vidareom av

skall, enligt artikel i tullkodexen,246 ovannämnda bestämmelser
inte tillämpas överklagandet givits i syfte beslut,att ettom

tullmyndigheterna fattat grundval straffrätten,som av
ogiltigförklarat eller ändrat.

tullagen finnsl l0l l lO bestämmelser överklagandeom av-
beslut enligt tullagen.

fårEnligt l0l beslut,§ någon tullmy1dighet änsom annan
Generaltullstyrelsen har meddelat enligt tullagen eller enligt
bestämmelser meddelats med stöd tullagen ellersom av
tullagstiftningen i övrigt, överklagas hos Generaltullstyrelsen.
Tullmyndighets beslut revision får dock inte överklagas.om

finnsl 102 § bestämmelse överklagandetid. Omen om
överklagande enligt beslutl0l § gäller vid tulltaxering i frågaen

kan ha betydelse för fastställelse tull, skall överklagandetsom av
ha kommit till den myndighet meddelat beslutet inom årtresom
från den dag då tullskyldigheten uppkom. tulltaxeringsbeslutetOm
meddelats två och halvt efterår den dag dåän ettsenare
tullskyldigheten uppkom, får överklagandet dock, tiden forom
Överklagande därigenom blir längre. komma inom två månader
från den dag då den tullskyldige fick del beslutet. gällerDettaav

omprövningsbeslut. tullskyldige får överklaga tull-Denäven ett
taxeringsbeslut det inte gått honomäven emot.om

framgår§ denAv 103 det beslutsmyndighet iäratt avsessom
skall102 rättidsprövningen. kommit§ överklagandetHargörasom

för skall myndigheten avvisa det, förseningendåsent, utom
beror beslutsmyndigheten har felaktiglämnatatt er
besvärshänvisning eller överklagandet inom tid kommiträttom
till tullmyndighet.en annan

finnsI 104 § bestämmelse omprövning. Omen om
överklagandet inte avvisas enligt skalllO3 tullmyndigheten

det överklagade beslutet. Ett överklagandeomprövagenast
förfaller tullmyndigheten ändrar beslutet så denom som
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tullskyldige begär. myndigheten ändrar beslutetOm sätt,annat
skall överklagandet omfatta det beslutet. Finns förskälanses nya
det får myndigheten denlämna tullskyldige tillfälle återkallaatt
överklagandet.

överklagandetOm inte avvisas eller förfaller. skall enligt 105 §
tullmyndigheten överlämna överklagandet, sitt omprövningsbeslut
och övriga handlingar i ärendet till Generaltullstyrelsen. Om det
finns särskilda skäl. får överklagandet överlämnas till General-
tullstyrelsen föregående omprövning.utan

Det i 102-105 gäller enligt§§ 106 § ocksåsägssom
överklagande beslut dröjsmålsavgift, tulltillägg ochränta,av om
förseningsavgift.

finnsl 107 § bestämmelse vilka Generaltullstyrelsensen om av
beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. övrigt1som
överklagas Generaltullstyrelsens beslut enligt tullagstiftningen hos
regeringen. inte föreskrivet.särskilt krävsDetärannatom
prövningstillstånd vid överklagande till kammarrätten.

finnsl 108 § bestämmelser överklagande. Ommotparts partom
överklagat ibeslut sådant mål eller ärende vari det allmännasett
talan skall föras allmänt ombud, dvs enligt de mål och100 §ettav
ärenden i första stycket, får107 § också motpartensom avses
överklaga beslutet, den för honom föreskrivna tiden föräven om
överklagande har gått skrivelseMotpartens skall ha kommitut.
till den myndighet meddelade beslutet inom två månader,som om
överklagande enligt 102 eller inom mål106 vecka igörs en om
bindande klassificeringsbesked och i övrigt inom fråntvå veckor
den dag då han fick del den först ingivna skrivelsen medav
överklagande eller, han inte fått del den före utgångenom av av
den tid inom vilken den skulle ha kommit in, från utgångensenaste

denna tid. det förstaOm överklagandet återkallas eller förfallerav
det överklagandet förfallet.sätt, är ävenannat senare

l 109 § bestämmelserna i kap.6 13 och 18-24sägs att
taxeringslagen 1990:324 gäller i tillämpliga delar vid
överklagande beslut i 102 och Vad i de106 §§.av som avses som
nämnda bestämmelserna Riksskatteverket skall gälla detsägs om
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General-länsrättenvadombudet ochallmänna sägs omsom
tullstyrelsen.

211§§3 beslutoch23beslut enligt 20, 2l,skallEnligt l0 § samtl
omedelbart. Detsammagällaförseningsavgifttulltillägg ochom

tullagenenligtmeddelatstullmyndighet.beslutgäller annat somav
ochlagenstödutfärdats medföreskrifterenligteller somavsom

ärendetmålet ellerinnebär avgörs.inte att
denreglerastullmyndighetsbeslutöverklagafårVem ett avsotn

i tullkodexen.artikel 243bestämmelsen iåtergivnaovan
beslutbestämmelsersärskildafinnstullagen91 §l omom

framgårstycketförstaförseningsavgift. Av atttulltillägg och
tuIl-förseningsavgiftochtulltillägg prövasfrågor avom

allmännadetdomstol talanallmänmyndigheten, att avmen
uppgifteroriktigagrundtulltilläggfrågorombudet prövar avom

prövningstillståndandra styckettulltillägg. lmåli attangesom
finnstredje stycketkammarrätten. löverklagande tillvidkrävs en

i frågayrkandetullskyldigesdenöverklagandebestätnmelse; om
vadhinderskallförseningsavgiftellertulltillägg utan somav

tulldenbeslutetöverklagandegäller prövas, omomomannars
kraft.lagavunnitinte haravgiftenellertillägget avsersom

framställtombudet hardet allmänna ettgällerDetsamma om
yrkandetOmtullskyldige.för denförmåntillyrkandesådant
skalldetförordnadomstolendomstol, kani tasframställs först att

tullmyndigheten.handläggasvidareoch avupp
paragrafensvite. Avbestämmelserfinnstullagen99 §l om

viteutdömandefrågor prövasframgårstyckefjärde avatt avom
Generaltullstyrelsen.

sådant beslutomprövning3 tulltaxering, samtbeslutvillDet säga avom
skönstulltaxering.beslut om
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överväganden och förslag

3.1 Instansordningen

Grundläggande for tullagens överklaganderegler artikel 243 iär
tullkodexen. Enligt punkt skalll varje ha överklagarätt attperson
beslut fattats tullmyndigheterna i fråga tillämpningensom av om

tullagstiftningen och berör denne direkt och personligen. Iav som
punkt 2 överklagandet sker i förstasägs instans hos deatt
tullmyndigheter för detta medlemsstaterna och iutsettssom av
andra instans hos kan rättslig myndighetett organ som vara en
eller motsvarande enligt gällande bestämmelser iett organ
medlemsstaterna. Ordalydelsen vid handen första-attger
instansprövningen undantag skall ske hos därtill utseddutan en
tullmyndighet. Tullkodexen EG-forordning ochär sådanen som
gällande svensk 101 § tullagenrätt. med artikelöverensstämmer
243; Generaltullstyrelsen första instans vid överklagandeär av en
regional tullmyndighets beslut. Däremot det tveksamt lO7 §är om

förenlig med artikeln;är Generaltullstyrelsens beslut i ickeett
överklagat ärende överklagas hos allmän förvaltningsdomstol eller
regeringen.

kan emellertidDet ifrågasättas artikel 243 skall såom ges en
strikt tolkning ordalydelsen vid handen. Eftersom det ärsom ger
fråga EG-rättsliga bestämmelser finns det inte några förarbetenom
eller motsvarande dokumentation, visar skälen for första-attsom
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utsedddärtillhosskeskallalltidinstansprövningen en
tullmyndighet.

denmellanjämförelsesammanhangeti ärintresseAv en
språk. landralydelseoch dess243artikeltillsvenska texten

appealofrightthepunktunderversionenengelska sägsden
aJthoritiesbefore theinitially,exercised a customsbemay
beforesubsequcntly,bthatdesignated for anpurpose - --

dedroitLelyder:franska-. Denbodyindependent texten-- -
devantphase.premieredansexercé: aêtrepeut unerecours

secondedanseffet bdésignée adouanierelautorité cet une-- - -
lydertyska-. Påindépendanteinstancedevantphase, une -- -

aufwerden:eingelegt aRechtsbehelf kannEinartikel 243.2:
dafurMitgliedstaatendenbei derStufeeiner ersten von
einerbeiStufezweiteneineraufbZollbehörde;bestimmten

-.unabhängigen lnstanz -- -
takultativspråkversioner hardessahävdaskanDet en meratt

be"mayinstansi förstaöverklagandetsvenska;denkaraktär än
werden.eingelegtkannrespektiveexercépeutexercised, être

ideovissttullkodexen dettillkommentartysk oml ansesen
förstaiöverklaga stegetmöjligheternalämnadeartikel 243.2 att

domstolhosandraiochtullmyndighetbestämd stegethos enen
Å sidanandraundantag.utesluterordalydelsesinredan genom

ordalydelsentyskadenföljer attdet inteframhålls ävenatt, avom
franskadenengelska ochdenmåstevarje steg passeras,

begreppetanvändningenentydiga. Genomordalydelsen är av
dentydligt. ltidsförloppetblirversionenfranskai denphase
detinitialljø förbeteckningenbetonasversionenengelska genom

starkareandradet ettsubsequently för änoch stegetförsta steget
kommentarenEnligtirättsmedelsförfarande steg.enhetligt

endastdenbakgrundförsvarbartdetframstår mot avsom
idettullkodexenirättsmedlen att, trotsregleringenrudimentära av

avslutandeinte krävatvåstegsförfarandet,bestämda243.2artikel

Beck,AufLVerlag C.H.2Zollkodex Kommentar,Witte,Peter
Verlag Wien. 1998.LindeMünchen,
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förförfarande den vanliga rättegångsordningen förett utomav
alla rättsmedel.

tillgängligt material kan det inte med säkerhetAv avgöras om
artikel 243.2 i tullkodexen innebär överklagandeatt ett
undantagslöst skall ske hos bestämd tullmyndighet förstaen som
instans. sådan precisering ankommer i sistaEn hand på EG-
domstolen. Vid analysen artikelns innebörd bör emellertidav
beaktas bestämmelsen i artikel Enligt denna skall244. ett
överklagande inte medföra verkställigheten det överklagadeatt av
beslutet uppskjuts. Tullmyndigheterna skall dock uppskjuta
verkställigheten helt eller delvis, de har goda skäl att anta attom
beslutet oförenligt med tullagstiftningen eller den detär att person
gäller riskerar åsamkas skada inte kan Föratt attsom repareras.
kunna ställning till sådant inhibitionsbeslut skallta ettom
meddelas, tullmyndighetenmåste givetvis beslutet och depröva
skäl anförts i överklagandet. borde tillgodoses,Detta kunnasom

överklagandet ställs till domstol tillom gesmen
beslutsmyndigheten skyldighetmed för denna detomprövaatt
överklagade beslutet. skulle med andra hävdasDet ord kunna att
den egentliga innebörden artikel tullmyndigheten243.2 är attav
skall få tillfälle beslutet, vilket förutsättning förompröva äratt en

inhibitionsbeslut enligt artikel skall meddelas.244 kunna Underatt
alla förhållanden måste det finnas tvåstegsförfarande förett
prövningen tullmyndighets överklagade beslut. Hurav en
tvåstegsförfarandet utformas bör dock medlemsländerna själva
kunna bestämma med stöd artikel i tullkodexen.245av

Vad så angår svenska förhållanden bör uppmärksammas detatt
inte inomendast tullväsendet besvärsordning inomär som en
myndighetsorganisationen förekommer, fallet inomså detär t.ex.
statliga lantmäteriet, 3 och 24 förordningen medl995zl4l8se
instruktion för det statliga Iantmäteriet. hindrar dock inteDetta
verksledningens strategiska ledningsfunktioner. omständig-Den

Generaltullstyrelsen besvärsinstans därförheten kan inteäratt vara
anledningen till den påstådda olikheten regionalai de tullmyndig-

rättstillämpning. Medheternas organisation där Tullverketen
består chefsmyndighet och tolv självständiga regionalaav en
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naturligt Gcneraltullstyrelsenmyndigheter det ärär att
beslut. Vidi fråga överklagande regionalabesvärsinstans enom av

Tullverket blir enda myndighetomorganisation så dettaatt enav
läge. då inte enkommer saken i Det går utseannat attett

besvärsinstans. heller skulle det kunnatullmyndighet" till lnte
besvärsinstanscentral inom Tullverkettänkas enhetatt ges enen

myndighet.funktioner, hela tiden frågadet är om samma
ellerTullverket regionaldet inget hindrarDäremot är attsom

till allmäncentral beslut överklagatsnivå omprövar ett som
medhelt i konsekvens 22 §förvaltningsdoinstol. Detta är tvärtom

förvaltningslagen.
fall inteSammanfattningsvis det i ärvartattmenar

hinder beslutuppenbart det finns något EG-rättsligt mot ettattatt
allmän förvalt-tullenhet överklagas hosregionalav en

till Tullverket harningsdomstol, omprövaattges sommen
vidarecentral nivå:antingen regional ellerbeslutet, se

får dettillforfattningskommentaren 104 Tvärtom anses
välskäl för ordning detta slagföreligga övervägande äratt aven

sådanoch Enförenlig grundtankarna i artiklarna 243 244.med
regelväl förenlig med den allmännaordning också över-är om

itill uttryck 22 §forvaltningsbeslut kommerklagande asomav
det,vidare undanröjasHärigenom skulleförvaltningslagen. som

ochtullagenotillfredsställande iLagrådet påpekade, att
överklagande.olika regler förinregränslagen har

sådanaföreslårdessa övervägandenbakgrundMot av
förstainstans-i överklagandereglerändringar tullagens att

beslutregional tullenhetsvid överklagandeprövningen ett av en
hos allmäntullagstiñningen skall skemeddelas enligtsom

förvaltningsdomstol.
vidbestämmelse måste översynenEn övervägas avsomannan

deöverklaganderegler den i § sista stycket107tullagens är att
hos allmänGeneraltullstyrelsen, inte överklagasbeslut somav

inteöverklagas hos regeringen.forvaltningsdomstol, ärannatom
föreskrivet.

förvaltningslagen skall interegeln inämnda 22 §Den aovan
Regeln inte avseddsärskilt föreskrivet.gälla, något ärärannatom
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de Föreskrifter överklagande till allmänersättaatt om
förvaltningsrättsligaförvaltningsdomstol finns i densom

förvaltnings-lagstiftningen; särskilda regler överklagande tillom
därför bibehållas i fortsättningen föras idomstol bör och även

förvaltningsrättslig lagstiftning. innebär denDäremot nyany
författning fallregeln det i måste i vilka talanatt ettmotanges

beslut hos allmän förvaltningsdomstol skall uteslutenvara
grund överklagandeförbud eller i vilka fall beslutet i stället skallav

regeringen.överklagas hos
tullagstiftningen finns särskilda föreskrifter beträffande1

överklagande. regeln kommer därför inte gällaDen där. Detattnya
dock skälfinns vid tullagens överklagande-översynenatt av

bestämmelser beakta de grundläggande principer ligger tillsom
grund för den regeln i förvaltningslagen. iBestämmelsernanya

inte hindertullkodexen torde lägga i 1vägen, tvärtom.snarare
ifrågasättasstället bör den nuvarande ordningen enligt vilkenom

vissa beslut får överklagas till domstol och övriga till regeringen
bibehållas. artikel b i tullkodexenkan l 243.2 stadgas att

överklagandet i andra instans sker hos oberoendeett somorgan
rättslig myndighet ellerkan motsvarande specialiseratettvara en

enligt gällande bestämmelser i medlemsstaterna. Domstol ärorgan
givetvis rättslig myndighet. Däremot kan regeringen inteen anses

oberoende och mindre rättslig myndighetänett ett motvara organ
svarande specialiserat Artikel b243.2 därför krävaorgan. synes

alla överklaganden Tullverkets beslut, deävenatt av som
meddelats central nivå, skall allmän förvaltnings-prövas av
domstol. Beslut i administrativa ärenden och nonngivningsärenden
bör dock liksom för närvarande överklagas hos regeringen.

Vid införande instansordning vid Överklagandeett av en ny av
Tullverkets beslut måste också Iänsrätternas forumregler beaktas.

Älvsborgsjanuari lades Göteborgs och BohusDen l 1998 län,
och delar Skaraborgs län till län,län Västraettav samman

Götalands Bildandetlän. det länet aktualiserade bl.a. fråganav nya
Iänrätternas verksamhetsområden i eftersomSverige,västraom

länsindelningen låg till grund för länsrättsorganisationen. Detta
ledde till bl.a. bestämmelserna ochi 14 lagen 1971:2891att
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möjligtså det blevförvaltningsdomstolar ändradesallmänna attom
stycket denna lagfjärdeflera länsrätter i varje län. l l § sägshaatt

kanregeringenvarje län,finns länsrätt idet attatt menen
finnas fler länsrättvisst län kandet ibestämma än samtettatt en

14 §domkretsar. lförordnar Iänsrätternasregeringenvidare att om
överklagas till den länsrättbeslut skallandra stycket sägs att ett

förinte regeringenförstdomkrets ärendetinom prövats, omvars
mál föreskriver någotslagvisst annat.ett av

beslutöverklagandesagda torde innebäraDet ettatt ett enavav
domkretsden länsrätt inomtullenhet skallregional prövas varsav

föreskriverregeringeninteligger,regionala tullenhetenden om
beroendegivetvislämpligastordningVilkennågot är ärannat. som

Tullverket kommerorganisationenhur ut.att seavav

revisionbeslutTullverkets3.2 om

beslutfår tullmyndighetsstycket tullagenandraEnligt 101 § om
iBestämmelsen kommenterasöverklagas.enligt interevision 70 §

följande.enligt1994/95:34 s.159prop.

nuvarandedenrevisi0n...börbeslutdet gällerNär om
kan diskuterasTill börjanbehållas.bestämmelsen tullageni en
tillämpningenbeslut rörandeskallsådana beslut anses somom

ochartiklarna Iden"tu/lagstiftningen " imeningi som avsesav
skullesådana beslutöverklaga intetullkodexen. En243 i rätt att

artikelenligt 7Besluten inågon praktisk betydelse.ha är
överklagande skallverkställbara ochtullkodexen omedelbart ett

medföratullkodexenstycketartikel första inteenligt 244 i att
uppskjuts. Denbeslutetdet ifrågasattaverkställigheten av

inhibitiondock medgeöverklagandet kaninstans prövarsom
artikelandra stycke 244under de förutsättningar iisom anges

tullkodexen.i

tullagstiftningen beståskalltullkodexenartikel iEnligt l av
ellergemenskapsnivåpåbestämmelsertullkodexen och de
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för genomföra den. Enligt artikelnationell nivå 243.1antas attsom
varje överklagaförsta stycket i tullkodexen skall ha rätt attperson

fattas tullmyndigheterna i fråga tillämpningenbeslut som av om av
tullagstiftningen denne direkt och personligen.och berörsom

tullagen sådana bestämmelserBestämmelserna i den svenska utgör
tullagstiftningen inationell nivå omfattas begreppetavsom

artikel i tullkodexen. beslut revision enligt 70 § tullagenl Ett om
därför beslut i fråga tillämpningen tullagstiftningen.är ett om av

följer enligtdetta beslut revision överklagbart artikelAv äratt om
243.1 i tullkodexen. Redan denna anledning kan förbudet motav
överklagande inte behållas.revisionsbeslut i 101 § tullagen Vadav
så gäller den i propositionen uttryckta uppfattningen att ett
överklagande revisionsbeslut inte skulle ha någon praktiskettav
betydelse, kan först konstateras tullmyndighets beslutatt en om
vitesföreläggande överklagbart, överklagbarheten iär trots att

proposition hainte ansågs någon praktisk betydelse. Detsamma
frågan överklagapraktisk betydelsegör rättenatt attsom om av

kommer bestämmelsen i artikel första stycket244 iärupp
tullkodexen; överklagandet skall inte medföra verkställighetenatt

beslutet uppskjuts. gäller emellertid alla slag beslutDettaav av
meddelas enligt tullagstiftningen. Artikel andra stycket244som

medger dock verkställigheten uppskjuts, tullmyndigheternaatt om
har goda skäl oförenligtbeslutet medäratt attanta
tullagstiftningen eller kan förmedföra irreparabel skada den som
revisionen berör. revisionsbeslut överklagbart,Om inte skulleärett
inhibitionsfrågan komma endast den tullenhetprövasatt av som
meddelat beslutet. den enskildeFör måste det väsentligt såattvara

möjligt kunna få inhibitionsfrågan prövad rättsligsnart som av en
instans. Så skulle bli fallet, revisionsbeslut blir överklagbara.om
inhibitionsfrågan skulle då föreslagnamed den ordningenav oss
för överklagande förvaltningsdomstol,allmän inteprövas av om
tullenheten vid omprövningen återtar beslutet eller meddelar
inhibition.

Vi med stöd det anförda förbudet i tullagenlOl. §attanser av
överklaga revisionsbeslut bör upphävas. skerInnan så börmot att

emellertid detta medför behov ändringar iövervägas om av



Överväganden38 ochfönslag 1998:127SOU

tullagens revisionsbestämmelser, fråga inte bör behandlasen som
isolerad från övriga regler rörande Tullverkets kontrollverksamhet.
Vi inte i förevarandedock sammanhang kunna taanser oss upp
denna fråga, tillåterkommer den i det fortsatta utrednings-utan
arbetet. föreslår därförVi förbudet överklagaatt mot att
revisionsbeslut behålls tills vidare.

3.3 Dröj smålstalan

finnsDet inte bestämmelse beträffande överklagandenågon av
myndighets fatta tid i denunderlåtenhet beslut inom föreskrivenatt
svenska anfördetullagstiftningen. Tullanpassningsutredningen i
sitt betänkande Tullagstiftningen EG1994:89 och s. 152SOU
följande denna rättsfigur.om

möjlighetSvensk förvaltningsrätt tillhandahåller någoninte att
det."överklaga" myndigheters och har aldrig Denpassivitet, gjort

med myndighets hänvisad tillmissnöjd passivitet ärär attsom en
myndighet eller tillframföra klagomål till överordnadsina ex. en

åtJustitieombudsmannen eller offentlighet på sinsättannatge
uppfattning.

den överord-Vad sådant "överklagande" skulle gå på,utett om
dennade skall fatta beslut sak i passivainstansen iett

den överordnademyndighetens ställe, eller vilket beslutannat som
gemenskapsreglerna.skulle fatta kan utläsavi inteinstansen ur

förvaltningsrättSannolikt finns det regler detta nationell iiom
nuvarandede medlemsstaterna.vissa av

anledningnationella bestämmelser medföreslårVi inga av
"överklagandetullkodexen. rättsfgzirennyssnämnda regel Omi

skall införas svenskmyndighets underlåtenhet fatta beslut" iattav
berör hela förvaltningsrätten och endastfråga interätt är en som

utanförtullrätten. utreda den frågan liggaAtt vianser ramarna
formelltför direktiv. Vårt ställningstagande kanvåra även

försvaras de återgivna artiklarna innebärmed sammantaget attatt
gällandebeslut skall fattas tid fastställs enligtinom en som

beslutet denbestämmelser" för underlåtenheten fatta inomatt att
till någratiden skall överklagbart. känner emellertidVi intevara
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område,ul/verksamhetenspå"ga/lande bestämmelser"sådana
bestamnzelser.svenskagemenskapsbeslämme/ser ellervarken
tillämpningdar/ör saknaartikel kommer ide 6.2Denna attav

Sverige.

regeringenendast 110i denna del s.l994/95z341 sägs attprop.
nödvändigtlämpligt ellerinte finner detliksom utredningen att

underlåtelsemyndighetsöverklaganderättsfigureninföra attav
fatta beslut".

frågan talanbehandladeoch RättighetskommitténFri- motom
slutbetänkande SOU 1994:117i sittmyndighets passivitet

benämndesförvaltningsärenden.Domstolsprövning Härav
denstudiumhade vid"dröjsmålstalaifÅ Kommitténinstitutet av

RiksdagensJustitiekanslern,bedrivstillsynsverksamhet som av
förvisst underlagKonstitutionsutskottet funnitombudsmän och ett

inte fattar beslutmyndigheterna iblandkonstaterakunna attatt
lagregleradocksårimlig Kommittén konstateradeinom tid. att en

Frankrike ochTyskland,dröjsmålstalan fanns igenerell tillrätt
Österrike. i svenskkommitténVidare påpekade rättatt man

itill dröjsmålstalaninförtgrund EG-direktiv nyligen rättenav
iexempelvisfinansiella området,lagar detvissa

föreslog enskildKommitténbankrörelselagen 1987:617. partatt
sådanadröjsmålstalan imöjlighet tillskulle ha generellen
avsågochförvaltningsärenden hade väckts parten somavsom

avgjort detinte hademyndighetsutövning. myndighetenOm
väckts, skulledet detaktuella månader frånärendet inom attsex

ärendet onödigtfå länsrättenbegära prövarparten att om
denfallet, skulleuppehållits. fann sådomstolenOm att var

bestämd tid.ärendet inomförelägga myndigheten avgöraatt en
domstolenskulleinte följde föreläggandet,myndighetenOm

överlämnades förärendetfå förordnabegäran attpartenav
skulle hatill den myndighetavgörande prövat ettsom

domstolenficköverinstans saknades,överklagande. sådanOm
skulleförordna detärendet ellersjälv prövas annatöverta att

sätt.
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tilldel har inte lettFri- rättighetskommitténs förslag i dennaoch
Förslaget.remissinstanser avstyrktelagstiftning. Flera tunga

följande.i 1995/96:l33 3Regeringen yttrande s. lprop.

skall handläggasvensk finns krav på myndigheternaI sinarätt att
§ förvaltningslagenmed skyndsamhet. Enligt 7ärenden

någon enskildskall förvaltningsärende där1986:223 är partett
nzojligtså snabbt och billigthandläggas enkelt, attutansom

Även finnsspecialfötfattningarsäkerheten eftersätls. i vissa
medsambandskyndsam l1andläggning. Ibestämmelser om

konstitutionsutskottetuttaladetillkomsten förvaltningslagen attav
råderförhållandendet med hänsyn till de skiftande inomsom

införaförvaltningslagentorde vanskligtförvaltningen iattvara
hand-tidsfristerbestämmelsernågra preciserade iommera

artikel Europa-läggningen bet. 985/86sKU2l 10. l 6./l avs.
handläggning mål,domstolarnaskonventionen, gesavavsersom

krävs varken enligt EG-till förhandling skälig tid. Detinomrätt
allmänEuropakonventionen det skall finnaseller rätträtten att en

grundläggandeförvaltningsärenden.till drojsmålstalan Eni
dettill drojsmålstalanförutsättning för införa ärrätt attatt en

flerasådant Såsomfinns behovverkligen institut.ett ett avav
har medelhar påpekat, Sverigevi iremissinstanserna mot

ochJO.s JKJShandläggning, främstlångsam genom
tillsyns-redogörelse förtillsynsverksamhet. Kommitténs vissa

och förkonstitutionsutskottetärenden hos ochJO, JK visar i sig
handläggningstideroacceptabelt långadet ibland förekommeratt

hosoch Däravhos förvaltningsmyndigheterna regeringen.även
ärende-långsamdra den slutsatsenkan dock inte attman

problem. de fall långaomfattande lhandläggning är ett
det klarlagt vad dettahandläggningstider förekommer iinteär

Är myndigheternaarbetsbelastning hosallmänhet beror på. hög
handläggningstiderna totalthuvudorsaken, det tveksamt settär om

skulletill drojsmålstalan.kortare, det Detblir rättom ges en
handläggningstider både hoslängrekunna resultera itvärtom

skalloch hos de länsrätterförvaltningsmyndigheterna prövasom
uteslutas bestämdadrojsmålstalan. kan hellerDet inte att

fådröjsmålstalan skulle kunnahandläggningstider och tillrätten
ärendehandläggningen.inverkan på noggrannheten inegativen

kostnadseffekter införandeosäkert vilkaDet även ettär enav
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till detMed hänsynskulledrá/Ãsniålvtalantillgenerell ratt
anfördabakgrund detremiszsut/allet ochnegativa mot anserav

härdrQ/svtiålstalanförslag intekommitténsregeringen att om
geimmjörczs.

generellnågonbedömningensåledesgjordeRegeringen att
bordeförvaltningsärenden inteidröjsmålstalanmöjlighet till

enligt EG-varkendethärvid bl.uttaladeRegeringeninföras. atta.
skall finnasdetkrävsEuropakonventionenenligteller atträtten en
Konstitutions-förvaltningsärenden.dröjsmålstalan itillallmän rätt

utskottsbetänkandebedömningregeringensdeladeutskottet
därförhardröjsmålstalantillgenerellNågonl995l96zKU25. rätt

områdetfinansielladetdet i vissa lagarharinte införts. Däremot
klagaenskildinförts bestämmelser atträtt attgersom

kap. §Enligt 25viss tid. 7fattats inomförvaltningsbeslut inte
regeringen isökanden i de fall dåfårbankrörelselagen 1987:617

deteftermånaderbeslut inomfattatärende oktroj inteett sexom
ärendetkammarrättenförklaringin. begäraansökan attatt avgavs

beslut inommeddelatharregeringen inteuppehålls.onödigt Om
skall detavgivits,förklaringsådanefter detmånader att ensex
generelladeHärvid skallavslagits.ansökningen harattsomanses

motsvarandefinnstillämpas.överklagande Detreglerna om
1982:713,försäkringsrörelselageni kap. 13bestämmelser 19 §a

kap. 2 §värdepappersfonder och 6lagen 1990:111446 § om
bestämmelserkreditmarknadsbolag. Dessalagen 1992:1610 om

åtagit sigEES-avtaleteftersom Sverigeinfördes år 1992 attgenom
77/780/EEGdirektivrådetsEG-direktiv, bl.a.införliva vissa av

och andralagarsamordningdecemberden 12 1977 avom
iverksamhetoch drivaförfattningar rätten att startaom

i dettaArtikel 13banksamordningsdirektivet.kreditinstitut första
rådsdirektiv lyder:

kreditinstitutbeslut,skall förMedlelnsstaterna röratt somsvara
författningar,andraochmed stad lagaroch fattas avsom

domstol. Endirektiv, kanenlighet med dettautfärdade i prövas av
förfall dåocksåskall finnas ingetdomstolsprävningnzojlighet till

från detmånaderbeslut har fattats inom att ensex
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auktorisationsansökan, innehåller alla de uppgifter krävssom som
enligt gällande bevtä/mnelser. har givits in.

iOckså konkurrenslagen finns bestämmelse1993120 atten om
beslut i vissa fall skall fattas företag kan,inom bestämd tid. Etten

det vill undantag från förbudet konkurrensbegränsningarattom om
skall beviljas, anmäla avtal innehåller konkurrens-ett som
begränsningar till Konkurrensverket. Enligt konkurrenslagenl3 §
skall, fattat anledningKonkurrensverket inte har beslut medom av

sådan anmälan inom månader från det anmälan komtre atten
till verket, från förbudet enlighet medundantag beviljat ianses
anmälan för fem dåtid år räknat från tidpunkten avtaleten av
ingicks. bestämmelse har sin förebild i EG-rättensDenna
invändningsförfarande. konkurrens-Avtal innehållersom
begränsningar inte uttryckligen tillåts i gruppundantags-som
Förordning till EG-kommissionen harkan anmälas som sex
månader ingensig invändning avtalet. Görsgöraatt mot

omfattasinvändning inom denna tid avtalet avanses
gruppundantaget och undantag därmed beviljat.är

finns artikel andra stycket i tullkodexeni 243.1Det en
bestämmelse varje hos tullmyndighet gjortger person somsom
framställning beslut i fråga tillämpningenettom om av
tullagstiftitingen överklaga, inte fattats inom denbesluträtt att om

Artikel i tullkodexen lyder:tid i artikel 6.2. 6.2som avses

beslutet till sökandenBeslutet skall fattas och underrättelse gesom
så nzöjligt.snart som

skriftligen, skallframställning beslutOm görsetten om
gällandebeslutet tid fastställs enligtfattas inom en som

bestämmelser med början den dag då framställningen mottas av
Sökanden skall skriftligen underrättastullmyndigheterna. om

beslutet.
kanfår dock överskridas tullmyndigheternaDenna tid inteom

fall skall dessafullgöra uppgift denna tid sålinomsin
tiden gåttmyndigheter underrätta sökanden detta innan ut.om

och dende skäl berättigar till överskridande angeange som
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fattanödvändig för kunna,vtlerligare tid de bedömer ettattsom
framställningen.beslut rörande

1994/9534 110regeringen i s.Som anfördenämnts prop.ovan
särskiltnödvändigt dålämpligt ellerregeringen inte fann det attatt

myndighetsför rättsfiguren överklagandetullområdet införa av
tullkodexenbeslut. Bestämmelserna iunderlåtelse fattaatt

gällandefor blibehöver dock inte och får inte heller införas rätt;att
artikelde direkt tillämpliga i medlemsstaterna. Dessutom ärär

dröjsmålstalantill243.1 inte fakultativ bestämmelse. En rätten
omöjligbestämmelsenfinns således redan. sakEn ärär attannan
svenskainte i dentillämpa i Sverige eftersom detatt

vilken tidtullagstiftningen finns bestämmelser inomnågra om
tordekan kommabeslut skall ha fattats. Det närmaste varaman

ärendevilken varjebestämmelsen i forvaltningslagen, enligt§7
enkelt, snabbt ochdär enskild skall handläggas sånågon är part

billigt säkerheten eftersätts. Denmöjligt utan attsom
for den i artikel 6.2bestämmelsen uttryck tankesamma somger

i artikelns andra ochförsta stycket i tullkodexen. Bestämmelserna
framställning beslut hartredje stycken tillämpliga,är när etten om

normala. Beslutet skall dågjorts skriftligen, vilket torde detvara
fastställs gällande bestämmelser.meddelas inom tid enligtsomen

gällandeharFrågan blir då Sverige, inte någrasomom
bestämmelser for beslutfattande tullområdet,tidsgränsom

tredje styckena,införa eller artikel andra ochmåste sådana 6.2om
tillämpliga iTuIlanpassningsutredningen inteansåg, ärsom

uttrycketSverige. det första alternativet kan invändasMot att
sådanafastställs enligt gällande bestämmelser attsynes avse

abestämmelser finns. engelska och franskaredan De texterna -
provisionsexistingperiod laid down accordance with the

dispositionsñxé conformémentrespektive un délai enaux
andravigeur sådan invändning. Tolkas artikel 6.2stöder en-

överklaganderegeln i artikel 243.1stycket på det skullesättet,
bli tillämplig i länder inte har någonandra stycket inte som

tullområdet.tidsgräns för beslutsfattande Dettabestämmelse om
förena tullförfarandet imed tullkodexens syftesvårt attattsynes
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tillgrundläggande frågor,enhetligt imedlemsländerna skall vara
överklagandereglerna bör hänföras.vilka

redovisadekonstitutionsutskottetsochRegeringens ovan
idröjsmålstalaninföra möjlighet tillinvändningar mot att

möjlighet. frågasådan lförvaltningsärenden avsåg generell omen
interegeringen dettainom tullområdet ansågdröjsmålstalan att var

emellertiddröjsmålstalan harnödvändigt. Institutetlämpligt eller
till följdkonkurrenslagenområdet och iinförts det finansiella

Även i artikel 6.2ordalydelsenbestämmelser.EG-rättens omav
handendirekt vidtullkodexen inteandra stycket i att enger

det dockbeslutsfattande finnas, kantidsfrist För måste antas att
bestämmelsens innebörd.detta är

bestämmelser dröjs-sammanhangetkan iDet noteras att om
rättighets-Fri- ochlagstiftningi de ländersmålstalan, utöver som

nederländskochi bl.a. dansknämnde, också finnskommittén
tullagstiftning.

medförenligtmening bästenligt vårsåledesDet synes
skriftligen,har skettframställning besluttullkodexen näratt, omen
ochbestämd tidbeslut inomskall meddela sittTullverket att omen

föreligga. Viskallöverklagandeförsitts, tillden tiden rätt
utform-dentilli Författningskommentarenåterkommer närmare

sådan bestämmelse.ningen av en

skattbeträffandeBeslut3.4 änannan

tull

tilltullagen den,meningenförsta stycket förstaEnligt 9 § är som
liggerfrån områdeför eller låter föralandet ett somen vara

skatteområde, skyldigutanför EG:stullområdeinom EG:s attmen
skall skattenvissa falltullmyndigheten.införseln till lanmäla

tullskyldigedentullagenEnligt 10 §tullmyndigheten.betalas till är
vidskallavgiftellerbetala skattskyldig uttasatt somannan

anmälan eller bortVidare den lämnarimport eller ärexport. som
avgiftellerbetala skattenligt skyldiganmälan 9 §lämna att annan
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enligt §avgift 10ochutförsel. Skattellervid in-skall tas utsom
tull,förgällerordningi denbetalasochskall fastställas omsom

skall fattaTullverketsåledesföreskrivits. Detinte är somannat
skall ske.intetulltaxeringfall.dessataxeringsbesltnt i trots att

kunnaskalltaxeringsbeslutdessatordeAvsikten attvara
tullagen. l10enligt l0l-lgällerordningi denöverklagas som

bl.a.gällertulllageni ävenvadtullagen sägs§l sägs att omsom
framgårelleruttryckligeninteskatter,andra avannat angesom

detsåutformatstullagen har sätt attsammanhanget. l02 §
omfattar allaintedensammanhangetframgåmåste attavanses

skall gälla102 §fördet måstetullagen;enligt lO §beslut att vara
förbetydelsehakanfrågatulltaxering ibeslut vidfråga somenom

överklagandefortreårsfristeninnebärtull.fastställelse Detta attav
Överklagandetiden vidtulltaxering.beslutendast gälleri §102 om

enligtbeslutmedförainte.regleras Dettaandra beslut attsynes
veckoröverklagasskalltulltaxeringinte senast trel0 § avsersom
Skatte-gäller.förvaltningslagendvs. 23 §delfåendet,efter

ochpunktskatteroch lagen1997:483betalningslagen om
ochskattertillämpligaintel984:l5lprisregleringsavgifter är
kortsådanTullverket. Entillskall betalas extremtavgifter som

tulltaxeringsbeslutöverklagandefristen fortidsfristjämfört med av
punktskatteroch lagenskattebetalningslagenenligtoch beslut om

rimlig.inteprisregleringsavgifteroch synes
ibestämmelserna 103-förvidaretullagen§102 utgör ramen
paragrafer.for dessadärförgällerbegränsningen§§; även105

kunnatullagen,§med hjälp ltorde,Bestämmelserna ansesav
beslutdessaskall utgå;fall tullskatt i deomfatta beslut annanom

fall tull intevissaskall i§-fallenl0tulltaxeringsbeslutet. lingår i
Bestämmelsernatulltaxeringsbeslut.frågadet då inteutgå, är om

deframgårdetsåutformasöverklagande bör attsätt attom
vidgäller ocksåtullageni 102-105 §§finnsbestämmelser som nu

tullageni §l0i falltaxeringbeslutöverklagande avsessomomav
inte sker.då tulltaxeringsituationeri
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ombud3.5 Allmänt

finnas för detEnligt tullagen skall det allmänt ombud100 § ett som
allmännas i mål och ärenden i första stycket.talan 107 §som avses
dvs. sådana Generaltullstyrelsens överklagas till allmändär beslut
förvaltningsdomstol. för sådana mål ochUndantag dockgörs

inskränkning iärenden gäller eller har samband med rätten attsom
enligtförfoga ombudet bedömer §Det allmänna 13över varor.
tullmyndig-instruktionen för Tullverket beslut någonav annanom

Bestämmelserna ihet Generaltullstyrelsen skall överklagas.än
överförts från tullag. skäl för100 § tullagen har 1987 års Som att

anfördes 109behålla det allmänna ombudet i 1994/9534prop.
förslagGeneraltullstyrelsens roll besvärsinstans. vårtOm attsom

överklagas hos allmänbeslut regional tullenhet skalläven av en
finnas någonförvaltningsdomstol godtas, kommer det inte att

ombudbehov allmäntbesvärsinstans inom Tullverket. Något ettav
inte finnas. 7 §för det allmännas talan torde Av asom

följer Tullverket denFörvaltningsprocesslagen 1971:291 äratt
förs allmännas talanenskildes Efter omorganisationen detmotpart.

förbör kunna ske antingenTullverket, vilket genom enav
i detskulländamålet inrättad enhet, för enkelhetenssom

delegationför prövningsenhet, eller efterfortsatta kallar genom en
till kap.jämför hänvisningen i 109 § 6regional tullenhet;

§ taxeringslagen.15
föra talan förtullagenombudet får enligt 100 §allmännaDet

allmäntinstitutettullskyldige eller enskild Omden part.annan
Tullverketsmöjlighet läggas påombud upphävs, bör denna

för Riksskatte-gällerprövningsenhet motsvarande sätt som
taxeringslagen.enligt kap.verket 6 17 §
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3.6 Utdömande viteav

Enligt 99 fjärde§ stycket tullagen skall frågor utdömandeom av
vite Generaltullstyrelsen.prövas Detta innebär avvikelse frånav en
lagen 1985:206 viten; enligt 6 § denna lag huvudregelnär attom
frågor utdömande vite länsrätt. ochl med denprövasom av av
tänkta omorganisationen Tullverket och Förslagvåra det inteattav
längre skall finnas någon besvärsinstans inom Tullverket framstår
det inte längre lämpligt ha ordning denatt änsom en annan som
gäller enligt lagen viten. Vi föreslår därför frågorattom om
utdömande vite skall enligt huvudregeln i lagenprövasav om
viten.
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4 Kostnader

förslagVåra instansordning medför givetvis vissom en ny en
kostnad för länsrättema. l gengäld innebär de minskningen av
kostnaderna för Tullverket. Det svårt deär exaktaatt ange
kostnaderna för förslagen. Generaltullstyrelsen har dock gjort

beräkning de ekonomiska effekterna den föreslagnaen av av
ändringen instansordningen. Styrelsen har härvid utgått ifrånav

antalet överklaganden regionala beslut inteatt påverkasav av
förändringen. Som underlag för beräkningen har styrelsen tagit
fram statistik antalet besvärsärendenöver inkommit tillsom
styrelsen hur många därav överklagats vidaresamt tillsom
länsrätt under åren 1995-1997.

Tariffbyrån Trañkbyrån Jur. sekr.
Summa
1995 77 30 12 l 19
1996 125 39 20 184
1997 150 14 84 248
Summa 352 83 116 551

För år har antalet inkomna besvärsärenden hos detsamma
allmänna ombudet varit 29, 44 respektive det79, vill totaltsäga
152 Det således 152är ärendenst. inkomna551av som
överklagats till länsrätt. 399 ärenden, eller i snitt 133 ärenden

år, har inte gått vidare till länsrätt. Som har antaletper synes
besvärsärenden ökat markant från år till år. Detta anses
sammanhänga med Sveriges inträde i den Europeiska unionen.
Generaltullstyrelsen räknar med läget har stabiliserats ochatt
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beräkningen gjort antalet besvärsärendenför antagandethar att
år. Styrelsen också antagandetkommer 200 gör attatt pervara

för handläggningen ärendena densamma vidtidsåtgången ärav
vid styrelsen. det juridiska sekretariatet harFörlänsrätten som

utdömande vitebesvärsärenden och ärendenantalet om av
tillfor år 1997 beräknats l 800. Antaletnedlagda timmar

och ärendena vitesutdömandebesvärsärenden 84 81.var om
innebär nedlagd tid ärende ltotalt 165 Detta lattst. per var ca

period det allmänna ombudetstimmar. harFör samma
Antalet ärendenberäknats till 800 arbetstimmar.arbetsinsats

ombudet totalt 104 Detta åttahos allmänna år 1997 st. gervar
Tariffbyrån har under åri nedlagd tid ärende. Vidtimmar per

timmar lagts ned 193 avgjorda ärenden.1997 totalt 7675
tidsåtgång timmar ärende.innebär 30Detta perom caen

för forsta halvåret 1998beräkning detMotsvarande ger en
förtidsåtgång timmar ärende 2 838 timmar 6543 perom ca

avgjorda ärenden.
Generaltullstyrelsen påpekar de överklagade ärendena äratt

och det finns felkällor i beräknings-olika svårighetsgrad attav
i beräkningarmaterialet. Styrelsen har sina fortsatta siganvänt

timmargenomsnittlig tidsåtgång 32 besvärsärendeav en per
och hos allmänna ombudet.16 timmar ärende detper

har således beräknats tillKostnaden för länsrättema 200
arbetstimmar/ärende arbetstimmarärenden 32 6 400 4x

årsarbetskrañer. Tullverket skulle motsvarande vinstgöra en
företrädaredock skall reduceras med det antal timmar somsom

läggafor Tullverket måste ned besvärsärendena, 200
timmar/ärende arbetstimmar.ärenden 16 arbets- 3 200x

för Tullverket blir således arbetstimmar 3 200Vinsten 6 400 -
årsarbetskrafter.arbetstimmar 2

Generaltullstyrelsen har också gjort beräkningen
förslaget skall frågorbeträffande länsrätt prövaatt om

istället for Tullverket. Antalet ärendenutdömande vite om
vite år ochutdömande 239 år 1995, 102 1996 81st st stvarav

i snitt 146 ärenden år. Antalet ärendenår 1997; hosper
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ombudet.allmänna dvs ärenden överklagades till länsrätt.som
Ökningenoch eller snitt4 i14. 7 ärenden år.var per av

hos länsrätten skulleärenden således bli 146 7 l39. eller-
avrundat l-lO. Detta skulle innebära kostnadsökning Foren
länsrätterna 140 ärenden 32 arbetstimmar/ärende 4804om x
arbetstimmar 2.8 årsarbetskrafter. Besparingen för Tullverket

beräknas tillkan 4804 140 l6 arbetstimmar/ärende 2 240x-
arbetstimmar årsarbetskrafter.1.4

Sammantaget skulle kostnaderna för länsrätterna 7vara ca
årsarbetskrañer och vinsten för Tullverket årsarbets-3.5vara ca
krafter. Beräkningarna dock gjorda utifrån uppskattningarär
och kan inte anspråk exakthet; de indikerar dengöra större
ungefärliga storleksordningen För kostnaderna.

Vid beräkningen har Generaltullstyrelsen inte beaktat det
ofta omfattande arbete läggs ned laboratoriet vidsom av
General- tullstyrelsen avseende undersökningar iav Varuprover
samband med tulltaxeringsärenden. harDet förutsätts dessaatt
uppgifter i fortsättningen kommer utförasäven att av
Tullverket.
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Ikraftträdande5

föreslagnaDen ordningen för överklagande sammanhänger
med den tänkta omorganisationen Tullverket. dennaHarav
inte beslutats innan utredningsarbetet har avslutats, torde skäl
saknas ställning till förslagen; dessa kan då ingå i vånatt ta
slutbetänkande. Sker omorganisationen tidigare, bör de
föreslagna lagändringarna, de godtas i sak, träda i kraftom
samtidigt med den organisationen genomförs.att nya
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6 De generella direktiven

Regeringen har i dir. 1996:49 uppdragit samtliga
kommittéer och särskilda utredare redovisa hur derasatt
förslag, direkt eller indirekt, kan förväntas påverka
brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet. Regeringen
har vidare givit direktiv till samtliga kommittéer och särskilda
utredare beskriva lämnade förslags effekteratt
jämställdhetspolitiken dir. l994:l24 och regionalpolitiken
dir. 1992:50. Enligt vår uppfattning påverkar våra förslag
inte dessa områden.
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Förününngskonnnenun

Förslaget till lag ändring i tullagenom

1994:1550

förslagVårt främst ändringar i tullagens överklagande-avser
bestämmelser. förslagDessa kommenteras nedan. Dennärmare
planerade omorganisationen Tullverket kräver dock ytterligareav
ändringar i tullagen. Samtliga bestämmelser där begreppet

ÄvenGeneraltullstyrelsen förekommer måste ändras. bestäm-
melser där begreppet tullmyndighet förekommer måste över.ses
Vi har emellertid, med hänsyn till vårt huvudsakliga uppdrag,att

skall redovisas före utgången april 1999, skrivaärsom attav en ny
tullag, valt föreslå så ändringar möjligt.att Det ärsom
exempelvis inte meningsfullt i detta sammanhangatt överväga att
skriva alla de bestämmelser där begreppet tullmyndighetom
används. Vi föreslår i stället definitionen tullmyndighet i 2 §att av
tredje stycket utgår det i ingressen till den här föreslagnasamt att
lagen ändring i tullagen vad beträffandesägsattom anges som
Generaltullstyrelsen och tullmyndighet i lagen skall gälla
Tullverket.

finnsDet emellertid några paragrafer där ändring måste göras
detta. b1 57 och§ d första57 § styckettrots talas om

tullmyndighets chef och tjänsteman vid myndigheten,annan
respektive chefen för tullmyndighet. Tullmyndighet bör hären
bytas regional tullenhet. dl 57 tredje§ stycketut harmot en
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organisationenföreslagnaföranleds dengjortsändring nyasom av
beslutbestämmelsen skallnuvarandeEnligt denTullverket. ettav

General-postförsändelserkvarhållande prövassnarast avavom
skallprövning i ställetVi föreslår dennatullstyrelsen. görasatt av

Även ändringari föreslås64 §inom Tullverket.central enheten
i dagomorganisationföreslagnahar med Tullverkets göra;attsom

får, med General-tullmyndighetandra stycketisägs att en
visst angivet fall.sakkunnig ianlitamedgivande.tullstyrelsens

Generaltullstyrelsen ochföreslår detEftersom sägsatt som om
redaktionell ändringgälla Tullverket, måstetullmyndighet skall en

fårTullverket anlitabestämmelse; det bör ståi denna attgöras
sakkunnig.

3§

förstås medI denna lag
landområdetullområdet: sjöterri-ochSverigesdet svenska

luftrummet däröver,torium samt
områden 3 itullområde: i artikeldeEG:s angessom

2913/92,EEGförordning nr
områdeskatteområde: gemenskapensinom vilketdetEG:s

tillämpliga,viss skatt ärbestämmelser om en
frågaåtgärder iTullverketstullklarering: vara somom en

tullbehandling,godkändtillangetts en
frågaåtgärder iTullverketsförtullning: en vara somom

övergång omsättning.till frifördeklarerats
laganvänds i dennauttryckövrigt harI sammasom

2913/92.EEGi förordninginnebörd nrsom
förstås såväl EG:s bestämmelsertullagstiftningenMed som

tullförfattningar.svenska

defini-tullmyndighet ienTullverketFörutom ersätteratt
förtullning föreslåstullklarering ochtionerna nämnts ovansomav

enligtTullmyndigheterutgår.tullmyndighetdefinitionen äratt av
förharbl.a.tullkodexen myndigheteri4 3art. ansvarsom
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tillämpningen tullagstiftningeii. Tullverket har såväl centralav
regional nivå givetvis för tillämpningen tullag-som ansvar av

stiftningen. Detsamma gäller regeringen, enligt RF ärsom en
myndighet, dock inte förvaltningsmyiidigliet. Regeringen fåren
efter bemyndigande riksdagen förordning meddelaav genom
föreskrifter tull införsel kap.8 9 § RF. Någraom av vara
andra myndigheter skulle kunna ha för tillämpningensom ansvar

den del tullagstiftningen behandlas i tullagen torde inteav av som
finnas.

91§

Frågor tulltillägg och förseningsavgift prövas denom av
regionala tullenheten. Allmän förvaltningsdomstol prövar

pådock, talan frågorcentral enhet inom Tullverket,av en om
påtulltillägg målgrund oriktiga Sådanuppgifter i tull.av om

fårtalan föras, den oriktiga uppgiften inte har godtagitsom
efter prövning i målet.sak eller inte har iprövats Talan skall

år från utgångenväckas inom månad dåden domenett ellerav
måletdet slutliga beslutet i har vunnit laga kraft.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammar-
rätten.

Innan beslut påföringfattas tulltillägg ellerom av
förseningsavgift skall den tullskyldige möjligt tillfälleom ges

sig.att yttra
Underrättelse påföratullenheten övervägeratt attom

tulltillägg fåreller förseningsavgift ske överföringgenom av
elektroniskt dokument.

Frågor tulltillägg och förseningsavgitt i dag deprövasom av
regionala tullmyndigheterna. framstårDet naturligt dessaattsom
frågor i den organisationen Tullverket deprövasnya av av
regionala tullenheterna. befogenhetDen det allmännasom

allmänombudet har i dag i förvaltningsdomstol föra talanatt om
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centrallämpligförseningsavgift böroch övertulllillägg tas av
lullv&#39;erket.inomenhet

styckettredjenuvarande över-ärBestämmelsen i det en
tillflyttats l02harklagandebestämmelse; den

99§

tullagstiftningen föreläggermed stödTullverketNär av
åtgärd förbehövsvidtatullskyldig eller att somannan

Tullverketsförellertullklareringellerförtullning annan
vite fdreläggas.kontrollverksamhet, kan

underlåtitnågon lämnaföreläggas, attVite kan även om
tullagstiftningenföreskrift ienligthandlingingeuppgift eller

stöd62 § eller medföreskrivs iskyldighetfullgöraeller att som
65av

femhundrafår belopp änfastställas till lägreinteVite
kronor.femtuseneller högre änkronor

fråga viten.ii 36 § tillämpas ävenBestämmelsen om

Huvudregeln i 6 §har Litgått.fjärde styckenuvarandeParagrafens
Äventillämplig.dåblirlänsrättvite utdömsviteslagen att av

övrigaViteslagensutgå.stycke föreslåssistaparagrafens
här.det behövertillämpligablirbestämmelser attutan anges

101§

enligtellertullagstiftningenenligtTullverketEtt beslut av
fårtullagstiftningenmed stödmeddelatsbestämmelser avsom

förvaltningsdomstol.hos allmänöverklagas
ii ärendenärenden ochadministrativaiBeslut avsessom

1986:223 överklagasförvaltningslagen5första stycket20 §
regeringen.dock hos

får inte70 §enligtrevisionbeslutTullverkets om
överklagas.



SOU 1998: l 27 ärfatrningskorizrøzentczrF 6 l

Har Tullverket i ärende har väckts skriftligenett som av en
enskild inte meddelar månaderbeslut inom från det attsex
ärendet väckts eller inom den tid i artikel 6.2 tredjesom avses
stycket i förordning EE 2913/92, skall det attnr anses som
framställningen har avslagits. Rätt till överklagande föreligger
då enligt första stycket.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammar-
rätten.

Skälen till den föreslagna ordningen för överklagande har
utvecklats i avsnitt 3.1. De beslut i nuvarande l0l §som avses
första stycket sådana har meddelats enligtär denna lag ellersom
enligt bestämmelser med stöd lagen eller enligt tullagstifftningenav
i övrigt. Eftersom med tullagstiftningeii förstås såväl EG:s
bestämmelser svenska tullförfattningar 2 § tredje stycket. fårsom
hänvisningen till beslut har meddelats enligt denna lag"som anses
överflödig.

Bestämmelsen i andra stycket har hämtats från 22 §a
förvaltningslagen i dess lydelse den oktoberl 1998.per

Bestämmelsen i paragrafens tredje stycke behandlasi avsnitt
3.2.

detGenom föreslagna fjärde stycket införs föra s.k.rätt att
dröjsmålstalan. Detta förutsätter det också, i enlighet medatt
artikel 6.2 i tullkodexen. införs tidsram för beslut i anledningen av

skriftlig framställning beslut. För närvarande detetten om synes
inte finnas någon lämplig plats för sådan bestämmelse ien
tullagen. Vi föreslår därför den i l0l § och utformas såatt tasnu

försummelse iaktta tidsramen skall innebära detsammaatt atten
avslag framställningen och därmed tillett rättsom ge

överklagande i frågasätt meddelat beslut.ettsamma som om
Visserligen följer sådan redan artikel 243.1rätt andra stycketen av
i tullkodexen, för tydlighetens skull får det lämpligt attmen anses
på detta markera underlåtenhetsätt meddela beslut iatt att
överklagandehänseende skall ha verkan avslags-ettsamma som
beslut.
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frånhämtatsbeslutsfattande harförtidsramenföreslagnaDen
i dessamfl. Denbankrörelselagenibestämmelsermotsvarande

först skall begärasökandeninnebärordningenlagar gällande att
sådanuppehålls ochonödigtbeslutetdomstolsförklaring att,att om

därefter,månadermeddelas inominteoch beslutförklaring sexges
sådanavslagits. Vihaskallansökningen att enmenaranses

blikandetbeträffande de beslutmotiveradinteordning är som
ickeskulle medföradentullområdet ochfråga att enom

domstols-förbli föremålärendet kaninnantidsutdräktönskvärd
behandling.

behövsöverklagandeförordningenföreslagnaMed den nu
tullag.nuvarandetillmotsvarighet 107 §ingen

l02§

tulltaxering ivid§ beslutenligt 101 gälleröverklagandeOm en
besluttull ellerfastställelsefråga betydelse förhakan avsom

§enligt 10avgifttullskatt änfastställelse samtannanavom
denkommit in tillöverklagandet haskallstycket,andra

dåår från den dagbeslutet inommeddelattullenhet tresom
Omuppkom.anmälningsskyldighetenellertullskyldigheten
har§ andra stycketenligt 10beslutettulltaxeringsbeslutet eller
dåårtvå dagefter denhalvtochmeddelats än ettsenare
fåruppkom,anmälningsskyldighetenellertullskyldigheten

blirdärigenomöverklagandetiden fördock,överklagandet om
dåfråntvå månader dendagdenin inomlängre, komma

beslutet.anmälningsskyldige fick delellertullskyldige av
gällerhar omprövats,i första stycketOm beslut som avses

överklagandeförtidsfristerna ävenangivnade där av
omprövningsbeslutet.

frågaiyrkandeanmälningsskyldigestullskyldiges ellerDen
tidsfristerna ifdrseningsavgift skall,eller oavsetttulltilläggom

tulldenbeslutetstyckena, prövas,och andraförsta somomom
vunnit lagaförseningsavgiften inte harellertulltillägget avser

sådantframställtTullverketgäller, ettkraft. Detsamma om
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förmånyrkande till för den tullskyldige. Om yrkandet
framställs först i domstol, kan domstolen förordna det skallatt

och vidare handläggas Tullverket.tas upp av
En tullskyldig fåreller anmälningsskyldig överklaga ett

beslut i första och andra styckena även det intesom avses om
gått denne emot.

Tullkodexen innehåller inga bestämmelser tidsfrister förom
överklagande. iDen nuvarande angivna102 treårsfristen§ är
enligt författningskommentaren 1994/9534,prop. 160s.
densamma gäller för omprövning tull enligt artiklarnasom av

och221.3 236.2 i tullkodexen. Utgångspunkten för beräkning av
treårsfristen emellertid inte densamma i de artiklarna,tvåär som

behandlar frågorandra omprövning tull.närmast än av
Artikel behandlar återbetalning236 import- och exporttullar iav

den fastställtsutsträckning det tullbeloppet, då tullenattsom
betalades, inte lagligendet skulle betalas eller beloppetattvar som

Återbetalningbokförts i strid bokföringsreglerna.med skall ske
ansökan skall ha kommit inom år från den dag dåtresom
gäldenären underrättades tullbeloppet.om

Artikel underrättelse221 reglerar tullbeloppet tillnär om
gäldenären skall ske. således inte frågaDet tidsfrist förär om
omprövning tull. Gäldenären skall enligt zirtikelns punkt lav
underrättas så tullbeloppet bokförts. Om beloppet har tagitssnart

i tulldeklarationen för kännedom, får enligt punkt 2upp
tullmyndiglteterna underrättelse inte skall ske,närmare attange

i de fall då det angivna tullbeloppet inte medutom överensstämmer
det belopp tullmyndigheterna fastställt. l punkt 3 attsom anges
underrättelse till gäldenären inte skall ske efterår denän tresenare
dag då tullskulden uppkom. Viss möjlighet till förlängning av
treårsfristen dock.ges

Artikel 221 får bättre lämpad ligga till grund förattanses
tullagens överklagandefrister artikel 236. Huvudregeln i artikelän

således221 gäldenären skall underrättas tullbeloppet såär att om
det har bokförts. normalfalletl torde detta kunna ske isnart antas

så anslutning till tullskyldighetens uppkomstnära att en



1998: 127SOUFölj/ctrl;Ii:Igx/rrmmzarllczz64

godtagbar. Omtidpunktenfrån denåröverklagandefrist ärtreom
dettullbeloppfastställerfullverket änemellertid ett annat som

inte underrättastulldeklarationen ochigäldenären angett om
artikelitreårsfristdenförrän i slutetavvikelsen angessomav
gäller,orimligt kort.överklagandefristen bli Detsammakan221.3.

i202-205artiklarnaenligttullskuld uppkommernär en
förlängningi l02 § över-Bestämmelsentullkodexen. avom

tvåfastställt tullbeloppetfullverketklagandefristen. ännär senare
förtillkommituppkomst, harefter tullskyldighetenshalvt åroch ett

situationer.sådana
paragrafentill 102 §författningskommentaren sägsl att

prisreglerings-ochpunktskatterlagenkap. 28 §motsvarar om
skatteredovisningeni de fallparagrafen skall,avgifter. Enligt den

överklagandeskattskyldigesdenredovisningsperioder.inte gäller
händelsenskattepliktigadenefter detårha kommit inom attsex

efter den 30har meddelatsbeskattningsbeslutetinträffat. Omhar
inträffadehändelsenskattepliktigadenefter detjuni sjätte året att

oktoberefter utgångendel beslutetskattskyldige fåroch den avav
månaderinom tvådock kommaöverklagandetfårår,samma

beslutet.fick delskattskyldigedag då denfrån den av
förtidsfristeni 102 §bestämmelsernanuvarandeDe om

tullkodexensmed såvälförenligafåröverklagande varaanses
gälleröverklagandefördetbestämmelser system somsom

detbakgrundbeskattningen. Motinrikesbeträffande den av
endast såändrasbestämmelsernaföreslåsanförda attatt

besluttulltaxeringsbeslut ochförblir densammaöverklagandetiden
redovisatshärför harSkälentulltaxering.inteenligt 10 § avsersom

avsnittunder 3.4.
beträffandeyrkandebestämmelserhar detredje stycketl om

styckettredjefinns iförseningsavgift i dag 9l §tulltillägg och som
tagits in.

ändringar.redaktionellaövrigt föreslås vissal
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lO3§

Tullenhet i 102 § skall pröva den tullskyldigessom avses om
eller den anmälningsskyldiges överklagande har kommit in i

Hartid. överklagandet kommit forrätt in skall enhetensent,
avvisa det, inte följer andra eller tredje stycket.annatom av

Överklagandet påskall avvisas,inte förseningen berorom
tullenheten har lämnat felaktig underrättelse huratt en om

överklagar.man
Överklagandet skall inte heller avvisas, det inomom

överklagandetiden kommit in till tullenhet denänen annan
Över-fattat beslutet eller till allmän förvaltningsdomstol.som

dåklagandet skall omedelbart översändas till den tullenhet
dåmeddelat beslutet med uppgift den dag handlingensom om

kom tillin tullenheten eller domstolen.

Paragrafen nuvarande med vissa103 § redaktionellamotsvarar
ändringar följdändringoch i anledning förslaget till 102av

104§

Om överklagandet inte enligt 103avvisas skall den tullenhet
meddelat beslutet ompröva det överklagadesnarastsom

beslutet. Har beslutet fattats regional tullenhet och detrörav
fråga principiell betydelse eller större vikt,en av annars av

skall omprövningen göras central enhet inom Tullverket.av en
Ett överklagande förfaller, beslutet vid omprövningenom

såändras den tullskyldige anmälningsskyldigeeller begär.som
påOm beslutet ändras sätt än vad begärts, skallannat som

överklagandet omfatta fördet beslutet. Finns skälanses nya
får dendet, tullskyldige eller anmälningsskyldige lämnas

återkallatillfälle överklagandet.att

Med den föreslagna ordningen för överklagande kommerav oss
det inte finnas någon besvärsinstans inom Tullverket, dessatt men
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enhetlig rättstillämpningövervakare och främjareroll som av en
beslutföreslår därförmåste givetvis kvarstå. Vi när ettatt, av en

skallmnprövningenregional tullenhet överklagas. göras av
fråga principiellprövningsenhet. beslutetTullverkets rör en avom

gälla intevikt. kanbetydelse eller Detär större tex. enannars av
kan fårättsfråga eller avgörandetidigare uppkommen ett som

Tullverketför den enskilde.allvarliga ekonomiska konsekvenser
kunna meddelamed tullförordiiingenbör stöd 84 § närmareav

överlämnas tillföreskrifter vilka överklaganden börsomom
förprövningsenheten omprövning.

nuvarande med vissaParagrafen i övrigt 104 §motsvarar
anledning förslagetändringar och följdändringar iredaktionella av

till 102

105§

förfaller103 § elleröverklagande inte avvisas enligtEtt som
handlingarna i ärendetenligt 104 § skall tillsammans med

Om dettill behörig allmän förvaltningsdomstol.överlämnas
fårfinns särskilda skäl. överklagandet överlämnas utan

föregående omprövning.

har med vissaParagrafen nuvarande 105 §motsvarar men
medändringar i överensstämmelse vadredaktionella utformats

föreslagits ochi l02 104som

108§

§ förstabeslut enligt 101Om har överklagat ettparten
målfår också hari gäller ellerstycket, motparten, utom som

förfogasamband inskränkning i övermed rätten att varor,
föreskrivnabeslutet, den föröverklaga även motpartenom

gått skrivelse skalltiden för överklagande har Motpartensut.
meddelat beslutetkommit in till den tullenhetha som
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två månaderinom överklagandet görs enligt 102 ellerom
106

mål2. inom vecka i bindande klassificeringsbesketlen om
och

två3. i övrigt inom veckor
från dåden dag fick del den först ingivnamotparten av

fåttskrivelsen med överklagande eller, inte delmotpartenom
utgångenden före den tid inom vilken den skullesenastav av

från utgångenkommit in,ha denna tid.av
Återkallas påeller förfaller det förstasätt över-annat

klagandet, är även det överklagandet förfallet.senare

tullagen108 § handlar anslutningsöverklagande. Om partom en
har överklagat beslut i sådant mål eller ärende vari detett ett
allmännas förastalan skall det allmänna fårombudet, ocksåav

överklaga beslutet, honomden för föreskrivnaävenmotparten om
förtiden överklagande har gått Som framgår tullagen100 §ut. av

för det allmänna ombudet det allmännas i allatalan de mål eller
ärenden räknas i första107 § stycket tullagen, deutomsom upp
mål och ärenden gäller eller har samband med inskränkning isom

förfogarätten överatt varor.
Enligt våra förslag försvinner det allmänna ombudet. Bestäm-

melsen anslutningsövcrklagande därförmåste skrivas Rättom om.
till anslutningsöverklagande bör föreligga harpartom en
överklagat beslut enligt första101 § stycket, dvs till allmänett
förvaltningsdomstol, då målet gäller eller har samband medutom
inskränkning i förfoga Vidare har med hänsynrätten överatt varor.
till Tullverkets planerade organisation ändring gjorts så attnya

skrivelse skall komma till den beslutandemotpartens
tullenheten.

l09§

Bestämmelserna 6i kap. 9-10, 12-13 och 15-24 §§
taxeringslagen 1990:324 gäller i tillämpliga delar vid
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§§. Vad i102 106i ochöverklagande beslut somavsessomav
skall gällaRiksskatteverketbestämmelsernämnda sägs enom

vad sägsTullverket ochcentral enhet inom omsom
regional tullenhet.skattemyndighet skall gälla

ytterligarevissaParagrafen nuvarande 109motsvarar men
tillbl.a.har gjorts,bestämmelser i taxeringslagenhänvisningar till

MetodenTullverket.omorganisationenföljd den planerade avav
intei lagtill bestämmelserhänvisa äratt en annan

ii slutbetänkandettillfredsställande. Vi överväga attattavser
direkt i tullagen.föra de relevanta bestämmelsernastället

överklagande.finns bestämmelserkap. taxeringslagenl 6 om
dessavissatullagen harhänvisning i 109 §Genom aven

tullagen,överklagande enligttillämpliga vidbestämmelser gjorts
ellerlänsrättstid för överklagandenämligen bestämmelsen avom

bestämmelsernabeslut i kap. l3 §kammarrätts 6 samt om
Vidomstol i 6 kap. 18-24 §§.handläggning vid nyssanser, som

ibestämmelser 6ytterligaretillhänvisning bör görasnämnts, att
allmännadetbestämmelsernataxeringslagen, särskiltkap. omom

i tullagen utgår.ombudet 100 §
skattemyndighetsbl.a.kap. framgår6 l §Av att en

beskattningenha betydelse förtaxeringsbeslut fråga kani somen
fårallmännamed detekonomiskt mellanhavandeeller annat

Riksskatte-skattskyldige ochöverklagas hos denlänsrätten av
taxerings-tullenhetsregionalverket. Motsvarande bör gälla en

iochden tullskyldigeöverklagas såvälbeslut; beslutet bör få av
Tullverketsanmälningsskyldigeförekommande fall den som

prövningsenhet.
harRiksskatteverketskall,kap. taxeringslagenEnligt 6 9 § om

särskildföranledd talantaxeringsbeslut, däravöverklagat ett om
Tullverketsdåprincip bör gällaavgift föras samtidigt. Samma

for övrigttaxeringsbeslut,överklagatprövningsenhet har ett som
tulltaxeringsbeslut.inte alltidmed hänsyn till tullagen10 § är

avseendebesluttaxeringslagen får länsrättensEnligt kap.6 10 §
omprövningavvisa begäranskattemyndighets beslut att en om

inte finnastordeinte överklagas. Detsåsom för inkommensent
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skäl ha ordning tullområdet. bör emellertidDetatt en annan
uppmärksammas det i kap.Ds 1998:42 föreslås 6 §10att att
taxeringslagen skall upphöra gälla, bestämmelse meddåatt en
motsvarande innehåll föreslås bli införd i fjärde stycket33 §
förvaltningsprocesslagen. detta förslag godtas bör givetvisOm
hänvisningen till kap. taxeringslagen6 10 § utgå.

kap. taxeringslagen Skattemyndigheten,l 6 ll § stadgas att om
skattskyldigeden hos länsrätten överklagat myndighetens beslut,

får överklaga länsrättens beslut, det innebär denattom
skattskyldige har fått helt eller bifall till sindelvis talan. Denna
bestämmelse torde överñödig: § förvaltningsprocess-7vara aav

följerlagen myndigheten den enskildes Enligt 33 §äratt motpart.
lag får bl.a. länsrätts den detbeslut överklagassamma av som

angår, det gått honom Någon hänvisning i tullagen till 6emot.om
kap. § taxeringslagen behövs därför inte.1 1

Enligt kap. taxeringslagen får Riksskatteverket överklaga6 12 §
beslut länsrätten verket inteeller kammarrätten ävenett av om

tidigare fört dethar allmännas talan i målet. bör gällaDetsamma
för Tullverkets prövningsenhet.

6 kap. 15-17 taxeringslagen innehåller bestämmelser om
förföreträdare det allmänna. Enligt kap. förs det allmännas6 15 §

talan i länsrätten och kammarrätten Skattemyndigheten då enav
skattskyldig överklagar beslut, Riksskatteverketett ommen av
verket överklagar; i Regeringsrätten förs talan alltid Riksskatte-av
verket. kap.6 16 § skattemyndighet möjlighet uppdra åtattger

skattemyndighet förvaltningsdomstol föra deti allmänattannan
allmännas talan i visst eller viss ärenden,ärendeett en grupp av

andraden myndigheten medger det. Vidare fastslås attom
Riksskatteverket får talan och delegera tjänstemanöver äventa
vid skattemyndighet förvalt-företräda verket i allmänatt
ningsdomstol. ordning tullsidan.En motsvarande bör gälla

Enligt kap. taxeringslagen får Riksskatteverket inom den6 17 §
gällandeför verket tiden för överklagande föra talan till den

förmån.skattskyldiges Verket då behörighet denhar samma som
skattskyldige. En motsvarande bestämmelse finns i dag i 100 §

Eftersomtullagen. den bestämmelsen, det allmännasom avser
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hänvisningi ställetförsvinner behövsförslagombudet, med vårt en
bestämmelse.taxeringslagenstill

IIO§

EEGförordningenstycket ioch 244 förstaartiklarna 7Enligt
verk-medförainteöverklagande2913/92 skall attettnr

artikelifrågasätta uppskjuts. Avbeslutetdetställigheten av
framgår i vissatullmyndigheternadockandra stycket244 att

ellerheltbeslutetverkställighetenuppskjutafall skall av
delvis.

förseningsavgiftochskönstulltaxering, tulltilläggBeslut om
beslutgällerDetsammagälla omedelbart.skall annat av

enligtellertullagstiftningenmeddelats enligtTullverket som
ochtullagstiftningenmed stödutfärdatsföreskrifter avsom

målet ärendet avgörs.ellerinte innebär attsom

omfattasintetäcka beslutnuvarandemed l 10 §Syftet är att som
tilloch 24 §§,21, 231994/9534 5.163. 20tullkodexen prop.av ,

omprövningtulltaxering,besluthänvisas i 10vilka l avavser om
Tulltaxerings- ochskönstulltaxering. ompröv-beslut ochsådana

och böri tullkodexenartiklarna ochomfattas 7 244ningsbeslut av
artiklarnatill dehänvisningregleras i tullagen;därför inte synesen

ochtulltilläggskönstulltaxering,lnstitutenlämplig.dock
därför ibehandlastullkodexeit.finns inte i Deförseningsavgift

stycket.andra

Övergångsbestämmelser

Äldre gällerbestämmelserkraftträder i denlagDenna ---.
tillkommit inöverklagande harbeträffandedock som

ikraftträdandet.föreeller regeringenGeneraltullstyrelsen
Överklagande skallGeneraltullstyrelsenhar kommit in tillsom
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handläggas den centrala enhet inom Tullverket iav som avses
91
2. Om någondet i lag eller författning hänvisas tillen annan
Generaltullstyrelsen eller tullmyndighet, skall hänvisningen i
stället gälla Tullverket.

När den föreslagna ordningen för överklagande träder i kraft,
kommer det hos Generaltullstyrelsen finnas antalatt ett
överklagade ärenden inte har avgiorts. Fråganännu ärsom om
Generaltullstyrelsen bör avsluta dessa ärenden eller överlämna
dem till allmän förvaltningsdontstol. handläggningenHar ettav
ärende kommit så långt det praktiskt endast återståratt taget att
meddela beslut. det olämpligt överlämna ärendet tillattvore
domstolen. inteFör komplicera övergångsbestämmelsernaatt anser

samtliga ärenden överklagats till Generaltullstyrelsenatt som
inte avgiorts före ikraftträdandet bör slutligt handläggas hosmen

styrelsen. Av motsvarande skäl bör regeringen slutföraäven
handläggningen ärenden i 107 tredje§ stycketav som avses
tullagen.

Som framgår bilagorna 2 och 3 till detta delbetänkande finnsav
det antal författningar, där hänvisning sker tillett stort
Generaltullstyrelsen eller tullmyndighet. Hänvisningarna skall efter
ikraftträdande de föreslagna ändringarna i tullagen i ställetav nu
gälla Tullverket. Förslag till de nödvändiga ändringarna i dessa
andra författningar har inte hunnits med under den tid stått tillsom
buds för avgivande delbetänkandet. arbetetOm medav
följdlagstiftning inte har avslutats i samband med ikraftträdandet

ändringarna i tullagen, bör frågan kunna regleras det sättav
Ändringarföreslagit i punkt i överklagandereglerna i de

författningar i bilaga 2 behöver dock vidnämns görassom
ikraftträdandet.





Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Tullagsutredningen Dir

Fi 1997:03 1998:86

Beslut vid regeringssammanträde den l oktober 1998

Sammanfattning uppdragetav

Tullagsutredningen Fi skall i1997:03 delbetänkande lämna förslag
till bestämmelser överklagande i tullagen 1994:1550.nya om
Bestämmelserna skall utformas utifrån förutsättningen Tullverketsatt
organisation ändras så verket enda myndighet.utgöratt en
Utredningen skall vidare lämna förslag till andra lagändringar ärsom
nödvändiga för sådan omorganisation skall kunna genomföras.att en

Bakgrund

Med stöd regeringens bemyndigande den 19 december 1996av
tillkallade det statsråd har för tullväsendet särskildsom ansvar en
utredare med uppdrag den tullagstiftninggöra översynatt en av som
faller inom Finansdepartementets ansvarsområde dir. 1996:103.
Utredningsarbetet skulle enligt direktiven slutfört före den julilvara
1998. Genom beslut regeringen den juni förlängdes4 1998 tidenav
för slutredovisning uppdraget till utgången april 1999. Enligtav av
direktiven delarbör uppdraget redovisas tidigare så lämpligt.när ärav

har antagitUtredaren Tullagsutredningen.namnet
januariDen 30 1998 redovisade Utredningen utvärderingom av

EU-medlemskapets effekter för Tullverkets dimensionering och
organisation sitt slutbetänkande En myndighet SOUgräns en-
1998:18. betänkandetl påpekas kritik har riktats de olikaatt mot att
regionala tullmyndigheterna inte tillämpar tullbestämme-lserna
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likformigt. Förhållandet har i och med det svenska EU-accentuerats
medlemskapet, eftersom myndigheterna har tillämpaatt ettnumera
omfattande och komplicerat regelverk för olikautrymmesom ger
tolkningar. bl.a.Av den anledningen konstaterar utredningen att
Generaltullstyrelsens roll strategiskt ledningsorgan för helasom
Tullverket behöver utvecklas. Vidare anmärks nuvarandedenatt

förordningen överklagande beslut i hämmar styrelsenstullärendenav
möjligheter aktivt påverka beslutsprocessen. betänkandetlatt mer
föreslås därför Tullagsutredningen bör göra översynatt en av
bestämmelserna överklagande och därvid möjlighetenövervägaom

avskaffa den nuvarande ordningen, där regionala tullmyndighetersatt
beslut överklagas till Generaltullstyrelsen, till förmån for ordningen
där överklagandet sker direkt till allmän förvaltningsdomstol.

Med hänvisning till utredningens slutsatser har
Generaltullstyrelsen hemställt regeringen vidtar åtgärderdeatt som
behövs för Tullverket skall kunna frånomorganiseras denatt
nuvarande formen med chefsmyndighet och tolv regionalaen
tullmyndigheter till enda myndighet. den myndighetennomen nya
skall det finnas central och regional nivå. Styrelsen har särskilten en
pekat behovet ändra bestämmelserna överklagande såatt attav om
beslut fattade regional nivå inte längre skall överklagas till det
centrala inom myndigheten.organet

Efter samråd med Finansdepartementet har Tullagsutredningen
redan påbörjat arbetet med delbetänkande med förslag tillett
ändringar i tullagens bestämmelser överklagande.om

Uppdraget

Utredningen skall i delbetänkande förslaglämna till nya
bestämmelser överklagande i tullagen. Bestämmelserna skallom
utformas utifrån förutsättningen Tullverkets organisation ändras såatt

verket enda myndighet. Utredningen skall vidare lämnautgöratt en
förslag andratill lagändringar för sådannödvändigaär attsom en
omorganisation skall kunna genomföras. Förslagen i delenden senare
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fullständiga i de omfattar allainte den meningenbehöver attvara
aktuella.iagändriitgar kan blisom

till hur förfarandet förUtredningen skall också lämna förslag
inom Tullverket uppdragetomprövning beslut bör utformat lvaraav

organisation för Tullverket.lämna förslag tillingår inte att en ny

Redovisning uppdragetav

redovisas före utgångenenligt tilläggsdirektiv skallArbetet dessa av
oktober 1998.

Finansdepartementet
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Bilaga 2

Andra författningar med bestämmelser om

överklagande behöver ändrassom

här uppräknade författningarnaDe innehåller bestämmelser om
överklagande tullmyndighets beslut måste ändras våraav som om
förslag beträffande instansordning godtas.

Lagen 1988:328 fordonsskatt utländska fordonom
Exportvagnskungörelsen 1964:39
Turistvagnskungörelsen 1972:601
Kungörelsen 1973:766 interimslicens för fordonom
Förordningen 1991:1524 med instruktion för Tullverket
Förordningen 1994:1605 tullfrihetom m.m.
Förordningen 1994: 1694 viss provianteringom m.m.
Förordningen 1995:525 behöriga myndigheter, i frågaom m.m.

internationella EUinomtransporterom

l harFörordningen upphört gälla oktoberden skall1 1998,att men
fortfarande tillämpas förhållanden hänför tillsig den tid under vilkensom
förordningen varit i kraft; övergângsbestämmelserna till förordningense

behöriga1998:786 myndigheter i fråga internationellaom m.m om
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES.transporter
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Bilaga 3

Övriga författningar där hänvisning tillgörs
Generaltullstyrelsen eller tullmyndighet

Behovet ändring hänvisning till Generaltullstyrelsen ellerav avser
tullmyndighet.

Lagar

Lagen 1960:418 straff för varusmugglingom
Lagen 1960:419 förbud i vissa fall införselmotom av
spritdrycker
Lagen 1962:120 förbud i vissa fall för oriktigt ursprungsintygom
m.m.
Lagen 1969:200 uttagande utländsk tull, skatt,om av annan
avgift eller pålaga
Lagen 1971:309 behörighet för allmän förvaltningsdomstolom

vissa målprövaatt
Lagen 1972:266 skatt och reklamom annonser
Lagen 1973:431 utredning angående brott utländskmotom
tullag
Lagen 1973:980 förvaring och förstoringtransport,om av
införselreglerade varor, m.m.
Sekretesslagen 1980:100
Containerlagen 1980: 152
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frånvattenfororening fartygåtgärder1980:424Lagen motom
godsfarligt1982:821Lagen transport avom

vite1985:206Lagen om
1986:223Förvaltningslagen

l988:49Fartygssäkerhetslagen
fordonutländskavägtrafikskatt1988:328Lagen om

Tullregisterlagen 1990:137
1992:859Läkemedelslagen

narkotikakontroll1992:860Lagen avom
beskattnings-itvångsåtgärdersärskilda1994:466Lagen om

förfarandet
vid import,från skattfrihet1994:1551Lagen m.m.om

varumärkesintrångtullkontroll1994:1552Lagen m.m.avom
tobaksskatt1994:1563Lagen om
alkoholskatt1994:1564Lagen om

1994:1738Alkohollagen
energiskatt1994:1776Lagen om

folkbokföringförtullning ochbeskattning,1995:439Lagen om
krigsfaraunder krig eller m.m.

Vapenlagen l996:67
Sverigesbefogenheter vidTullverkets gräns1996:701Lagen om

Europeiska unioneninomlandmot annat
brottsbekämpandeTullverketsregister i1997: 1058Lagen om

verksamhet
Yrkestrafiklagen 1998:490

punktskattekontroll1998:506Lagen transporter m.m. avavom
mineraloljeprodukterochtobaksvaroralkoholvaror,

personadressregistretstatligadet1998:527Lagen om
beslagsregister1998:620Lagen om
misstankeregister1998:621Lagen om

Polisdatalagen 1998:622
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Förordningar

KK gränstullsamarbete1959:591 med Norgeom
gränstullsamarbete medKK 1963:2 Finlandom

Exportvagnskungörelsen 1964239
skyldighet förKK 1964:724 angående domstol underrättaatt

generaltullstyrelsen dom i vissa brottmålom
Ordningsbotskungörelsen 1968: 199
Polisregisterkungörelsen 1969:38
KK 1969:475 uppbörd särskilda avgifterom av genom
tullverkets försorg
Strafföreläggandekungörelsen 1970:60
Förordningen 1970:517 rättsväsendets informationssystemom
Livsmedelsförordningen 1971:807

med1972:115 anledning februariKK konventionen den 9av
mellan Sverige1972 och Norge renbetningom

KK 1972:1 16 tull- och skattefrihet vid uppförande ochom
underhåll vissa stängsel förav renar
Fordonskungörelsen 1972:595
Bilregisterkungörelsen 1972:599
Turistvagnskungörelsen 1972:601

1973:766 interimslicens för fordonKK om
Förordningen tillämpning mellan Sverige1976:929 avtalom av

Förbundsrepublikenoch Tyskland ömsesidigt bistånd iom
tullfrågor
Förordningen fyravgift gäller avgifter tagits1977:1 118 om som-

före 1998-01-01ut
Förordningen farledsavaruvgift1977:1119 gäller avgifterom -

tagits före 1998-01-01utsom
Bötesverkställighetsförordningen 1979:197
Förordningen i krig1979:1091 gränsövervakningenom m.m.
Förordningen 1980:628 rättsdatasystemetom
Containerförordningen 1980:640
Sekretessforordningen 1980:657
Förordningen 1980:849 tillämpning GATT-avom
överenskommelsen statlig upphandlingom
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Sverige,avtal mellantillämpningFörordningen 1982:801 avom
bistånd iömsesidigtlsland ochDanmark, Finland, Norge om

tullfrågor
lotsavgifterFörordningen 1982:914 om

farligt godsFörordningen 1982:923 transportom av
internationelltillämpningFörordningen 1983:682 av enom

förhindra,foradministrativt biståndömsesidigtkonvention attom
beivra tullbrott,utreda och m.m.

överenskommelsetillämpningFörordningen 1985:79 av enom
i tullfrågorömsesidigt biståndFrankrikeSverige ochmellan om

Riksskatteverketförmed bemyndigande1985:654Förordningen
1985:146lagenverkställighetenföreskriftermeddelaatt avom

avgifterochåterbetalning skatteravräkning vid avom
överenskommelsetillämpning1986:17Förordningen av enom

administrativtömsesidigtSverige och Nederländernamellan om
tullfrågorbistånd i

Luftfartsförordningen 1986:171
Sjöfartsförordningen 1986:300
Svävarfartsförordningen 1986:305

överenskommelsetillämpningFörordningen 1986:710 enom av
ömsesidigtNordirlandStorbritannien ochSverige ochmellan om

tullfrågorbistånd i
ivägtrafikinternationellfordon i1987:27Förordningen om

Sverige
överenskommelsetillämpningFörordningen 1988:146 av enom
tullfrågorbistånd ioch ömsesidigtmellan Sverige USA om

fordonsskattuppbördFörordningen 1988:1066 avm.m.om
fordonutländska

Utlänningsförordningen 1989:547
överenskommelsetillämpningFörordningen 1989:698 enom av

bistånd iadministrativtSpanien ömsesidigtSverige ochmellan om
tullfrågor
Tullregisterförordningen 1990:179

Tullverketinstruktion förmedFörordningen 1991:1524
Tillträdesforordningen 1992:1 18

krigsmateriel1992:1303Förordningen om
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Förordningen 1992: kontrolll 554 narkotikaom av
Förordningen tillämpning1993:986 överenskommelseom av en
mellan Sverige och Ungern ömsesidigt bistånd i tullfrågorom
Förordningen l993:1 tillämpning162 överenskommelseom av en
mellan Sverige och Estland ömsesidigt bistånd i tullfrågorom
Förordningen 1993:1 166 tillämpning i EES-avtaletettom av
intaget protokoll ömsesidigt bistånd tullfrågoriom
Förordningen 199428 tillämpning överenskommelseom av en
mellan Sverige och federationenRyska ömsesidigt bistånd iom
tullfrågor
Förordningen 1995:736 tillämpning överenskommelseom av en
mellan Sverige och Litauen ömsesidigt bistånd tullfrågoriom
Mervärdesskatteförordningen 1994:223
Förordningen 1994:542 utförsel levande djurom av m.m.
Tullförordningen 1994:1558
Förordningen 1994:1559 tullkontroll varumärkesintrångom av
m.m.
Förordningen 1994:1605 tullfrihetom m.m.
Förordningen 1994:1606 vissa tullförfarartden medom
ekonomisk verkan, m.m.
Förordningen 1994:1613 tobaksskattom
Förordningen 1994:1614 alkoholskattom
Förordningen 1994:1615 beskattning privatinförselom av av
alkoholdrycker och tobaksvaror från land medlem iärsom
Europeiska unionen
Förordningen viss1994.1694 proviattteringom
Förordningen skatt1994:1784 energiom
Förordningen införsel levande1994:1830 djurom av m.m.
Förordningen 1995:521 behöriga myndigheter, frågaiom m.m.

kör- och vilotiderom
Förordningen växtskydd1995:681 om
Förordningen 1995:701 gränsöverskridande transporterom av
avfall
Förordningen tillämpning1996:473 överenskommelseom av en
mellan Sverige och Lettland ömsesidigt bistånd i tullfrågorom
Säkerhetsskyddsförordningen 1996:633
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vidbefogenheterTullverketsFörordningen 1996:702 om
unionenEuropeiskaland inomSveriges gräns mot ett annat m.m.

överenskommelsetillämpningFörordningen 1996:877 av enom
tullfrågorömsesidigt bistånd iTjeckienSverige ochmellan om

myndighetssamverkanFörordningen 1997:899 motom
brottslighetekonomisk

strafföreläggandenregisterFörordningen 1997:902 överom
exportregleringochimport-Förordningen 1997:969 om

Tullverketsiregister1997:1064Förordningen om
verksamhetbrottsbekämpande

fordonvägavgift för vissa140Förordningen 1997: 1 tungaom
farledsavgiftFörordningen 1997:1 121 om

unionensEuropeiskatillämpningFörordningen 1998:64 avom
tullintormationssystem

179Artskyddsförordningen 1998:
överenskommelsetillämpningFörordningen 1998:277 av enom

tullfrågorömsesidigt bistånd iSverige och Slovakienmellan om
KommerskollegiumförinstruktionmedFörordningen 1998:279

strategiska produkterFörordningen 1998:400 om
punktskattekontroll1998:518Förordningen transporteravom

mineraloljeprodukterochalkoholvaror. tobaksvarorm.m. av
Yrkestrañkförordningen 1998:779

i frågamyndigheterbehöriga1998:786Förordningen m.mom
ekonomiskaEuropeiskainominternationella transporterom

samarbetsområdet EES
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