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Till statsrådet och chefen för

Finansdepartementet

Genom beslut den 19 december dir.1996 1996:103 bemyndigade
regeringen chefen for Finansdepartementet tillkalla särskildatt en
utredare uppgift skulle huvuddelen denöverattvars vara se av
tullagstiftzning faller inom Finansdepartementetssom ansvars-
område.

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

Till förordnades från den februari25 1997 juristenexperter
Elvy Svennerståhl, Sveriges Industriförbund, vilken entledigades
från den 31 maj från den1997, chefsjuristenl 1997 Permars
Kjellsson, nuvarande kanslirådet Johan Montelius, tullrådet Ulf
Rolander och Carin Lindunger, Svensk Handel, vilken entledig-
ades från den januari1 1998, från den 3 1997 hovrätts-mars

Hans frånLevén, den april professornl 1997 Hans-assessom
Heinrich Vogel, från den juni1 1997 Rune Henäng, Sveriges
Industriförbund, vilken entledigades från den l juni 1998, från
den 1 augusti 1997 Sundberg,Sören Sveriges Transportindustri-
förbund, vilken entledigades från den januaril 1998, från den

oktober1 1997 Bo Svensson, Svensk Handel, från den 27 oktober
1997 Carl Ström, Sveriges Industriförbund, från den januari1samt
1998 Holger Gustavsson, Sveriges Transportindustriförbund.

Till sekreterare förordnades från och med den 1 maj 1997
kammarrättsassessom Lena Gustafson.

Utredningen har antagit Tullagsutredningen.namnet



utredningen skulle ibeslöt regeringenoktober 1998Den l att
bestämmelserförslag till bl.a.delbetänkande lämna omnya

Utredningen har lämnat1994:1550.överklagande i tullagen
Tullagens1998:127delbetänkandet SOUsådana förslag i

Tullverket.omorganisationöverklaganderegler vid avenm.m.
betänkande SOU 1999:54härmed sittöverlämnarUtredningen

tullag.En ny
slutfört.härmedUtredningens uppdrag är

Stockholm i april 1999

Bertil Voss

Gustafson/Lena
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Sammanfattning

Tullagsutredningens uppdrag har varit allmängöra översynatt en av
huvuddelen tullagstiftning fallerden svenska inom Finans-av som
departementets inte lagenansvarsområde, dock Tullverketsom
befogenheter vid Sveriges land inom Europeiskagräns mot ett annat
unionen. uppdraget ingår lämna förslag till de ändringar kanI att som
visa sig behövliga från sakliga språkliga och redaktionellasåväl som
utgångspunkter.

Målsättning

målsättningFrån sakliga utgångspunkter har vår varit den svenskaatt
tullagstiftningen underlättarinnehåll smidig hantering iettges som en
tullförfarandet för myndigheterna.såväl näringslivet Regelverketsom
bör till de behov i detta hänseende visat sig föreligga,anpassas som
givetvis under förutsättning sådan anpassning förenlig medäratt en
EG-rätten. bör tillgodose rättssäkerhetens krav ochDet ägnat attvara
samtidigt förhindra brottsligt förfarande och agerande till skadaannat
för samhället och dem bedriver seriös och lojal verksamhetsom en
inom utrikeshandeln.

Våra förslag syftar till tullagen, med hänvisningar till iEG-rätten,att
möjligaste skall innehålla alla de materiella bestämmelser denmån som
enskilde tullavseendebehöver känna till för i kunna utföra sinatt
verksamhet bli lättare överblicka denpå korrekt skulleDetsätt.ett att
nationella tullagstiftningen, samtliga dess centrala delar samlades iom

lag. Så länge för tullagstiftningen delat mellan olikaäransvareten
departement och med de begränsningar i övrigt framgårsom av
direktiven därfördetta dock inte möjligt. Vi har nödgats begränsaär oss
till föreslå i lagen tullkontrollbestämmelsernaatt att om av varu-
märkesintrång och lagen förvaring och förstöringtransport,omm.m. av
införselreglerade tullagen.in itasvaror, m.m.

Under utredningsarbetet har det påtalats tullförfarandet påatt
särskilda och försvårarpunkter innebär onödiga kostnader smidigen
varuhantering. den mån dessa problem kan åtgärdas ändringarI genom
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deldärom. En problemeni tullagstiftningen lämnar vi förslag stor av
EG-rättsaktema tullområdet.hänger emellertid medsamman

några ändringar. Viföreslå betonarHärvidlag har vi inte kompetens att
sidasvensk fortsatt verkar föri fråndock det angelägna attatt man

blir till nackdel för det svenskautformas de intedessa rättsakter så att
konkurrenskraft.näringslivets

tillämpning tullagen ochriktats TullverketsKritik har också mot av
inom lettdiskuterats utredningen ochtullförordningen. frågor harDessa

Tullverketsochtill vilja från näringslivetsuttalad attrepresentanteren
uppkommande tillämpningsproblem.finna samförståndslösningar

anledning räkna medvi det finnsden bakgrundenMot attatt attanser
angeläget tillämpningen definna detbåda kommer attattparterna av

intesker försämrar deEG-relaterade föreskriftema på sättett som
samtidigt uppfyller behovetseriösa företagens konkurrenskraft men av

kontrollsystem.effektivtett

icke-gemenskapsvarorullbehandlingT av

de svenska bestämmelsernakan flera hänseenden ifrågasättasDet i om
till fri omsättning förenligavid övergångförenklade förfaranden ärom

bestämmelserna utformasföreslår så det stårmed EG-rätten. Vi att att
bestämmelser tillkompletterande EG-rätten.klart de endast äratt

tullförordning skall den använderEnligt gällande tullag och ettsom
till friför övergång omsättning, s.k.förenklat deklarationsförfarande

deklaration frånkompletterande nio dagarhemtagning, in senastge en
betalning tullbeloppet kanfrigjordes.den dag då För avvaran

importörertill vissa ochtullmyndigheten medge anstånd exportörer.
tullräkning, utfärdas gång iBetalning enligt särskildsker då som en

fredagen i fjärde därefter.ske på veckanveckan. Betalning skall senast
dessaregleringen tidsramar, vilketflexibilitet iuppnåFör störreatt av

betalningsanståndet inte överskridermöjligt enligt så längeEG-rättenär
inte bestäms i ochtidsramama tullagen30 dagar, föreslår vi att
utformas så Tullverket fårtullförordningen bestämmelserna attutan att

kompletterande tulldeklarationföreskrifter inlänmandemeddela avom
ochtullräkning tidsfrister för betalningutfärdande särskildsamt om av

tull.av
tullagenbestämmelsen i § anmälnings-nuvarande 9Den a om

icke-införsel från EU-landskyldighet i vissa fall vid annat av
förenlignärvarande inte med EG-rätten,gemenskapsvaror förär men

ändringsförslag Vienligt kommissionen.kan komma bli detatt av
bestämmelse inte in i tullagen.föreslår därför motsvarande tasatt nuen



13SammanfattningSOU 1999:54

tullar, mervärdesskatt ochuppdragingår ifråga vårtEn är omsom
i ellerinordnas samordnas medimport böravgifter i samband med

kräver fördjupad analysfråganskattekontosystemet. Vi att somenanser
Finans-med de enheter inomsamarbetelämpligen ibör göras

har för skatte-skatteförvaltningendepartementet och som ansvar
frågan idärförkontosystemet. Vi föreslår att tas ett annatupp

sammanhang.

kontrollverksamhetTullverkets

huvudsak följande.innebär iVåra förslag
proportionalitetsbestämmelse skall gälla alla beslutgenerellEn som

tullagstiftningen införs, liksomenligtkontrollåtgärder enom
tulltjänstemans användandeförbestämmelse avramarnasom anger

kontrollåtgärd tullagengenomförande enligtvåld eller tvång vid av
skyldighettulltjänstemansbestämmelse att rapporterasamt en om

misstanke brott.om
utfärda föreskrifterbefogenhetTullverket får viss att om

tullkontroll beträffandebestämmelsernaverkställigheten om varu-av
bestämmelse vilken framgårocksåmärkesintrång. införsDet attaven

förstöring befunnitsförför kostnadernaansvaret varor som varaav
pirattillverkade åligger svaranden,varumärkesförfalskade eller attmen

kostnaderna inte kanför ersättningsökanden mot staten omansvarar
Ansvarsbestämmelsen i tullagen utformas såutsökas hos svaranden. att

förbudet importera elleromfattar brottdet framgår den även mot attatt
pirattillverkadevarumärkesförfalskade ellerexportera varor.

Sanktioner

ändringar behövs i reglernafråganVi har inte behandlat omom
till dess samordnasanstå de kanöverväganden börtulltillägg. Sådana

skattetilläggsreglema. dockVidenmed pågående översynen anserav
tillämpas med beaktandebör kunnatulltilläggsreglema redanatt avnu

tullområdet vad gäller deklarations-påde särskilda förhållandena
förfarandet.

dröjsmålsavgift tullskall intebestämmelserEnligt gällande tas ut, om
beräknasAvgiften enligt lagenföreskriven tid.betalas inom om

konsekvenser, framför alltorimligadärför fådröjsmålsavgift och kan
skattebetalningslagen har införtskortavid dröjsmål. Genom ett

betydligt rimligareframstårdröjsmålsanktionssystem vid änsomsom
sanktionen, liksom i EG-föreslår därfördröjsmålsavgiften. Vi att som
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bör benämnas dröjsmålsränta,rätten till vad gäller enligtanpassas som
skattebetalningslagen.

Som komplettering till EG-rätten föreslås för Tullverketrätten atten
förstöra beslagtagna inte blivit förverkade, värdetvaror som om av

inte istår rimlig tillproportion kostnaderna för förvaringenvarorna
eller löper risk bli fördärvade eller minska väsentligt i värde.attvarorna

Överklagande

delbetänkandetI SOU:1998:l27 föreslog vi bestämmelser s.k.att om
dröjsmålstalan skulle införas. Regeringen iansåg 1998/99:79 attprop.
behovet och utformningen till dröjsmålstalan borde utredasrättav en

innan regeringennärmare, ställning till sådan bestämmelse. EG-tog en
innehåller bestämmelserätten överklaga,rätt atten som ger om

tullmyndigheten inte fattar beslut inom tid fastställs enligten som
gällande bestämmelser. Sådana bestämmelser finns inte för svensk del.
Vid samtal med kommissionens generaldirektorat för tullfrâgor
framgick det kräverEG-rätten oskäligt fördröjandeatt att ett av
tullmyndighets beslutsfattande skall kunna överklagas. Vi vidhåller
därför tidsfrist för beslutsfattandet införasmåsteatt i tullagenen men

den in inte överklaganderegelatt i tullagenstas inledandeutansom en
kapitel.

delbetänkandetI behandlade vi också frågan det gällandeom
förbudet överklaga tullmyndighets beslut företamot att revisionatt är
förenligt med EG-rätten, föreslog förbudet skulle stå kvar tillattmen
dess eventuella behov ändringar i revisionsbestämmelsema över-av

Efter samtalen med generaldirektoratetvägts. för tullfrågor har vi funnit
det talar för direkt förbudatt överklagandemesta skulleatt ett mot

kunna komma i konflikt med EG-rätten och föreslår därför sådantatt ett
förbud inte införs i tullagen. kommerDetta inte påverkaatt
utformningen revisionsbestämmelsema.av
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Författningsförslag

0000:0000tullagFörslag till1

följande.föreskrivsHärigenom

bestämmelserInledande1 kap.

skall vid import från ellertullBestämmelserl § tas ut exportsomom
2913/92 denförordning EEG 12finns i rådetstill tredje land nr av

gemenskapentullkodex för och iinrättandeoktober 1992 av enom
2454/93 den juli2 1993förordning EEGkommissionens nr av om

förordning 2913/92för rådets EEGtillämpningsföreskrifter omnr
gemenskapenz.tullkodex förinrättandet av en

tull angesi 6 och 10 kap. denna lag.i frågaEG-rättsakterAndra om

kompletterande bestämmelser till rättsaktemainnehållerlag2 § Denna
enligt 1

bestämmelser förfarandet avseendevissainnehållerLagen även om
mllområdelandet från sådan del EG:sförs in iskatt på avvaror som

bestämmelserskatteområde. dessaGenomutanför EG:sliggersom
majdirektiv 77/388/EEG densjätte 17rådetsgenomförs delar avav

rörandelagstiftningmedlemsstaternasharmonisering1977 avom
för mervärdesskatt: enhetligomsättningsskatter. Gemensamt system

direktiv 98/80/EG",rådetsberäkningsgrundi ändrat samtsenast genom
februari allmänna reglerden 199292/12/EEG 25rådets direktiv omav

ochinnehav, rörlighetochpunktskattebelagdaför omvaror

1 392R29l3Celex19.10.1992, 1EGT L 302, s.
2 393R2454Celex1253, 11.10.1993,EGT L s.
3 377L0388Celex13.06.1977, 1EGT L 145, s.
4 Celex 398L008017.10.1998, 31EGT L 281, s.
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övervakning sådana varorl, ändrat rådets direktivsenastav genom
96/99/EG2.

Ytterligare kompletterande bestämmelser till förordningama EEG
2913/92 och 2454/93 finns i lagen 1994:1547 tullfrihetnr om m.m.

och lagen tullförfaranden1994:1548 vissa med ekonomiskom
verkan, m.m.

§ Vad föreskrivs3 i denna lag tull gäller skattäven änsom om annan
tull skall för vid import, inte uttryckligentas ut annatsom varor om
anges.

§4 Vad föreskrivs i tullagstiñningen icke-gemenskapsvarorsom om
gäller i tillämpliga delar gemenskapsvaror, för vilka begärsäven eller
åtnjuts bidrag på grund eller på grund åtgärd,exportav av annan som
till följd särskild föreskrift jämställa medär Detsammaatt export.av
gäller för vilka begärs befrielse från eller återbäring skatt.varor, av

5 § I denna lag förstås med
tullagstzyfining; EG:s tullbestämmelser svenska tullförfattningar,samt
det svenska tullområdet: Sveriges landområde och sjöterritorium samt
luftrummet däröver,

tullområde:EGxs de områden i artikel 3 i förordningenangessom
EEG 2913/92,nr
EG:s skatteområde: det inomområde vilket gemenskapens
bestämmelser viss skatt tillämpliga,ärom en
tredje land: område inte omfattas EG:s tullområde,som av
tullförrättning: sådan klarering fartyg och luftfartyg i kommersiellav
trafik direkt med tredje land och kommersiellt gods, verkställsav som

tulltjänsteman,av
tullklarering: Tullverkets åtgärder i fråga tillangettsom en vara som en
godkänd tullbehandling,

förtullning: Tullverkets åtgärder i fråga deklarerats förom en vara som
övergång till fri omsättning,
oförtullade icke-gemenskapsvaror eller bordeärvaror: som vara
föremål för godkänd tullbehandling,

fartyg: transportmedel inrättat för färd eller iär ochvattensom
den framförssvävare när över vatten, samt

fordon: transportmedel inrättat för färd marken ochär inte löpersom
på skenor den framförs marken.svävare närsamt över

EGT L 76, 23.03.1992, Celexl 392LO012s.
2EGT L 008, 11.01.1997, 12 Celex 396L0O99s.
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I övrigt har uttryck används i denna den innebördlagsom som anges
i förordningama 2913/92EEG och 2454/93.nr

6 Vid tillämpningen artikel§ 6.2 andra stycket i förordningen EEGav
2913/92 skall Tullverket fatta beslut inom månader från det attnr sex

begäran beslut gjordes.om

2 Införselkap. av m.m.varor

förordningen 2913/92 finnsl § I EEG bestämmelsernr om
införsel till EG:s tullomrâde artiklarna 37-39,varorav-
uppvisande för tullen artiklarna 40-42,av varor-
summarisk deklaration och lossning uppvisats för tullenav varor som-

artiklarna 43-47,
skyldighet hänföra uppvisats för tullen till godkändatt varor som en-

tullbehandling artiklarna och48 49,
-tillfällig förvaring artiklarna 50-53 samtav varor

icke-gemenskapsvaror befordrats enligt transiterings-ettsom-
förfarande artiklarna 54 och 55.

får föreskrifterRegeringen meddela till kompletteringnärmare av
dessa bestämmelser.

till Sverige för in eller låter föra2 § Den in från områdeettsom en vara
ligger inom tullomrâde, utanförEG:s EG:s skatteområde ochsom men

den från Sverige för eller låter föra till sådantut ut ettsom en vara
område, skall till Tullverket.anmäla detta

gemenskapsvara förs in frånEn område i förstaettsom som avses
stycket får förvaras i tillfälligt lager, hänföras till tullförfarandena
uppläggning aktivi tullager, förädling eller import medtemporär
fullständig befrielse från tull föras in i frizon eller i frilager.samt etten

skall föras till sådantEn område får hänföras tillut ettvara som
tullförfarandena eller passiv förädling.export

Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter anmälnings-om
skyldighet tillämpning förfarandenoch för godkänd tullbehandlingav

förstai och andra styckena.av varor som avses

3 § Bestämmelser anlita ombud vid kontakterrätt medattom
Tullverket förordningenfinns i artikel i5 EEG 2913/92.nr

Regeringen får meddela föreskrifter villkor och inskränkningar iom
fråga användning ombud.om av
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Tulldeklaration för får§ någon anställd4 äravges genom somen vara
förtroendeställning hos deklaranten eller,och kan ha en omanses

ombud, ombudet.hostulldeklaration genomavges

kommer till det svenska tullområdetfråga i§ I5 om varor som
postbefordringsföretagpostförsändelser skall regeringen bestäm-som

förekommande fall,deklarant och, i gäldenär,anses ommer som
fri omsättningför övergång till eller hänförs tillinte deklarerasvarorna

tullbehandling någongodkänd annan.avannan
adressaten till handa, skall dockförsändelsen kommit denneHar

förekommande fall, gäldenäroch, i vid tillämpningdeklarantanses som
i efterhand.omprövning och bokföringreglerav om

i förordningenenligt artikel 14 EEG 2913/926 § Den, ärnrsom
med handlingar, skall bevaraskyldig förse tullmyndighet dessa iatt en

uppgiftertid för vissa eller handlingar kanfem år eller den längre som
författning.lag ellerföreskriven i annanvara

tullbehandling3 kap. Godkänd

förtulldeklarationer hänförs till§ Bestämmelserl ettvarorom som
i förordningentullförfarande finns i artiklarna 59-78 EEG nr

2913/92.
föreskrifter vilka uppgifterRegeringen får meddela skallom som

eller anmälan till godkänd tull-lämnas i tulldeklaration annanen
där får deklareras förbehandling och de platser övergång tillvarorom

till godkänd tullbehandling.fri omsättning eller anmälas annan

Övergång fri omsättningtill

förordningen 2913/92 föreskrivsartikel i EEG2 § I 79 attnr
omsättning skall icke-gemenskapsvaror tullstatusövergång till fri ge

Bestämmelser övergång till fri omsättninggemenskapsvaror. omsom
och ifinns i artiklarna i förordningen artiklarna 254-267 i80-83

förordningen 2454/93.EEG nr

förordningen EEG 2913/92Enligt artikel i och artiklarna3 § 76 nr
2454/93 skalli förordningen EEG tullmyndighetema253-267 nr

förfaranden förtillåta följande förenklade övergång till fri omsättning,
förenklatnämligen ofullständiga deklarationer, deklarationsförfarande

klareringsförfarande.och lokalt
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Regeringen meddelar inlämnandeföreskrifter kompletterandeom av
tulldeklaration enligt artikel i förordningen76.2 EEG 2913/92.nr
Regeringen får också meddela övriga föreskrifterde behövs tillsom
komplettering de i första stycket angivna bestämmelserna.av

förenklatAnvänds förfarande, skall det tillämpas påett även uttag av
skatt tull skall för vid import.än uttasannan som varor

Tillfälliga lager, frizonertu1lager,transitering, m.m.

4 § Bestämmelser tillfälliga lager finns i artiklarna 50-53 iom
förordningen artiklarnaEEG 2913/92 och 185-187 i förordningennr
EEG 2454/93.nr

Bestämmelser tullager finns i artiklarna 98-113 i förordningenom
EEG 2913/92 artiklarna i förordningenoch 503-548 EEGnr nr
2454/93.

Bestämmelser transitering finns i artiklarna 91-97 i förordningenom
EEG 2913/92 och artiklarna i förordningen309-495 EEGnr nr
2454/93.

Bestämmelser frizoner och frilager finns i artiklarna 166-181 iom
förordningen 2913/92 och artiklarnaEEG förordningen799-840 inr
EEG 2454/93.nr

Regeringen får meddela föreskrifter till komplettering dessaav
bestämmelser.

Tillstånd§ inrätta frizon eller frilager meddelas5 regeringen.att av

6 § befordratDen icke-gemenskapsvara införs till detsom en som
svenska tullområdet skall lägga tillfälligtpå lager. Dettaupp varan
gäller dock inte, deklareras till tullförfarande eller anmälsettom varan
till godkänd tullbehandling och inte heller redan ärannan om varan
underkastad tullförfarande.ett

Befordras på fordon kommer till det svenskaettvaran som
tullområdet med fartyg, skall den för läggavägtransportensom svarar

tillfälligtpå lager, fordonets förare medföljer fartyget.upp varan om
Om den befordrat inte fullgör sin skyldighet enligt förstasom varan

eller andra stycket, läggs tillfälligtpå lagervaran upp genom
Tullverkets försorg. inte fullgjortDen skyldigheten skall ersättasom
Tullverket dess förkostnader uppläggning och förvaring.varans
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fårinte från lagret förränTullverket får bestämma tasatt utvaran
för dem.ställtskostnaderna eller säkerhetersatts

hand oförtulladfår tillfälligt det§ Tullverket7 ta om en vara, om
får läggas på tillfälligttullkontrollen. lager ellerbehövs för Varan upp

tredje stycket.fall gällertullager. sådant 6 §I
eller allmänttillfälligt lager tullager skyldigInnehavaren ärettettav

det kan ske avsevärd olägenhet.ofortullade utanatt ta emot varor, om

tillfälligt lagerförvaras på innehas8 § Om somvara, som aven
Tullverket,inrättats inte avhämtas iTullverket eller på tullager avsom

tull inte skallsäljas. Om gäller lagentid, får denrätt tas ut ur varan,
sälja saker intenäringsidkares har hämtats.1985:982 rätt att somom

förvaring enligt avtal skall gälla i frågaVad i den lagen sägs omsom
Tullverkets lager.förvaringenom

föreskrifter anmälningsskyldighetRegeringen får meddela i9 § om
transportmedel, förs tillinklusive eller frånfråga somvaror, enom

frilager.frizon eller ett

bedrivande industriell ellerBestämmelser kommersiell10 § avom
frizonserviceverksamhet i eller frilagerverksamhet och finns ietten

artikel 2913/92.i förordningen EEG172 nr

frizoner och frilagerTillfälliga lager, tullager, står under§11
kontroll enligt bestämmelserna iTullverkets övervakning och kap.5
föreskrifter redovisningsskyldighetmeddela iRegeringen får om

sådana platser.fråga förvaras påom varor som

vid tillfälligt lager, tullager, frizon elleri verksamhet12 § Den som
ochtulldeklarationer andra handlingarfrilager befattning medtar som

får inte obehörigentullbehandling röja ellerlämnats för ut-varor,av
upplysts någon enskildsverksamheten ekonomiskanyttja vad i omsom

det allmännas verksamhet gäller dockeller förhållanden.personliga I
100.bestämmelserna i sekretesslagen 1980:

får tillföras sådana märkämnenOförtullade oljeprodukter13 § som
skatt på energi.i kap. lagen 1994: 17762 8 § omavses
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Export

utförseloch frånBestämmelser EG:s14 § export annan av varorom
i förordningenartiklarna och 162tullområde finns i 161 EEG nr

och i förordningen788-7982913/92 i artiklarna 279-289 EEGsamt nr
2454/93.

föreskrifter till komplettering dessafår meddelaRegeringen av
bestämmelser.

Tulldatasystemet

i förordningen EEG 2454/93 finnsartiklarna och 4b§ I 4a15 nr
databehandling. Tullverket använder i verksamhetenbestämmelser om

för automatisk databehandlingtullagstiftningenenligt ett system
ingårBestämmelser register i finnstulldatasystemet. systemetom som

tullregisterlagen 7.i 1990: 13

artikel i förordningenTulldeklaration får enligt 61 EEG16 § nr
databehandlingsteknik.med Närmare bestämmelser2913/92 upprättas

med hjälptulldeklarationer lämnas elektroniskavsomom
förordningenartiklarna idatabehandling finns i 222-224 EEG nr

2454/93.
tillstånd till tulldeklarationer andraTullverket får ochattge

tillskall Tullverket lämnashandlingar och uppgifter avgessom genom
ellertill tulldatasystemet påelektroniskt dokument sättannatett genom

förfarande.visst teknisktett
upptagning innehåll ochelektroniskt dokumentMed ett enavses vars

tekniskt förfarande.verifieras visstutställare kan ettgenom
föreskrifter det tekniska förfarandet förmeddelaRegeringen f°ar om

förfarandet i övrigt.uppgiftslämnandet och om

stycket får förenas med särskildaenligt andratillstånd 16 §17 § Ett
för uppgiftslämnandet ochtekniska förfarandetvillkor det omom

övrigt.förfarandet i
tulldatasystemet överföra elektroniskafårTullverket genom

uppgiftslämnare.tilloch andra upptagningardokument en

myndighet regeringen bestämmer fåreller den18 § Regeringen som
förmedla uppgifter i elektroniskatill juridisköverlämna attpersonen

till och från tullregistret.i ochdokument 16 17avsessom
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Den del uppgifter i förmedlingsverksamhet itarsom av som avses
första stycket, får obehörigen ellerinte röja utnyttja vad han i
verksamheten fått enskilds ekonomiska eller personligaveta om
förhållanden. det allmännas verksamhet tillämpasI dock i stället
bestämmelserna i sekretesslagen 1980: 100.

19 § Ett elektroniskt dokument ha kommit till Tullverket näranses
det har blivit tillgängligt för verket för överföring till sådan form detatt
kan läsas.

Om uppgifter i elektroniskt dokument förmedlasett genom en annan
myndighet Tullverket eller juridisk efterän genom en person
bemyndigande enligt 19 dokumentet dock ha kommit in tillanses
Tullverket det och kan ha avskilts för verket hosnär togs emot antas
fönnedlaren.

20 § Om uppgifter har lämnats överföring elektronisktettgenom av
dokument till tulldatasystemet, skall Tullverket handlägga ärendet i sak
först sedan tullklarering begärts under åberopande dokumentetsav
tullidentifikationsnummer tullid.

21 § Tullverkets beslut i ärende får meddelas elektronisktett ettgenom
dokument.

4 kap. Tulltaxering och betalning tullav m.m.

Tulltaxering

l § Bestämmelser uppkomst tullskuld och uppbörd tullskuldom av av
finns i artiklarna 201-221 i förordningen EEG 2913/92 och inr
artiklarna 859-876 i förordningen 2454/93.EEG nr

Med ledning tulldeklaration eller motsvarande uppgifter fastställerav
Tullverket tull skall betalas vid frånimport eller till tredjeexportsom
land tulltaxering.

Tulltaxering f°ar ske automatisk databehandling.genom

Finner2 § deklarant eller gäldenär uppgift lämnats iatt en som en
tulldeklaration oriktig eller ofullständig, skall hanär dröjsmålutan
anmäla detta hos Tullverket och uppgiften, förhållandeträtta om
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tull undandras eller införsföranlett föranledakaneller attatt en vara
förbud eller villkor.eller utförs i strid mot

i fråga kan ha betydelseskall beslutet3 § Tullverket ompröva en som
ellerdeklaranten eller gäldenären begär detför tulltaxeringen, omom

finns skäl.det andra
omprövning beslut tulltullagstiftningenBestämmelsema i omom av

och beslut enligt andratulltaxeringsbeslut i övrigt ll §gäller även
förseningsavgift. omprövningochstycket beslut tulltillägg Attsamt om

framgåröverklagats kap. ochskall ske de 8 4sådana beslut avav om
6 §§.

avgjorts beslut vunnitfråga i har4 § Om 3 § genom somavsessomen
frågan.intelaga kraft, får Tullverket pröva

omprövning innefattar bokföring iTulltaxering och sådan§5 som
tid,efter föreskrivenefterhand utgångenfår göras även av annars om

tulltaxering sker.till sådangäldenären samtyckt att
enligt lagen 1960:418 straffåtalats för brottOm gäldenären har om
omprövning enligt första stycketf°ar tulltaxering ochför varusmuggling,

nämnda tid för den åtaletefter utgångengöras även vara som avser.av
eftermeddelas under kalenderåretBeslut får dock intedet änsenareom

har avlidit, får integäldenären beslutetdet då väcktes. Omår åtalet
dödsfallet. Ogillas åtalet, skallmånader eftermeddelas änsenare sex

vinner laga kraft.beslutet, domenTullverket undanröja om
företrättockså i fall då den harskall tillämpasAndra stycket som en

straff för varusmuggling,enligt lagenjuridisk åtalas för brott omperson
juridiska haft betala.denbrottet tull attpersonensomom avser

tillförlitligt vid tulltaxering ellerberäknastull inte kan6 § Om
skall betalas efter skälig grundvadomprövning, fastställs som

skönstulltaxering.

Betalning tullav

tullbeloppet finns i artiklarnabetalning 222-Bestämmelser7 § om av
2913/92.i förordningen EEG232 nr

tio dagar från den dag dåTullverket inomTull skall betalas till
betalningsanstånd medgivits.kravet, integäldenären underrättas om om
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8 § Tullverket f°ar betalningsanståndmedge för den bedriversom
importverksamhet eller importerar i omfattningstörreannan som varor
kreditimportör. Kreditimportör betalar tull enligt särskild tullräkning.
Motsvarande gäller den bedriver exportverksamhet ellersom annan

i omfattning.störreexporterarsom varor
Särskild tullräkning får utställas på denäven lämnatsom

tulldeklaration förombud gäldenär, ombudet gentemotsom om
Tullverket åtagit sig fullgöra gäldenärens betalningsskyldighet.att

Regeringen meddelar föreskrifter utfärdande särskild tull-om av
räkning tidsfrister betalningoch för tull.av

Om ombud har tagit medel gäldenärer för betalningett emot av av
tullräkningar, skall ombudet hålla dessa medel skilda från andra
tillgångar.

9 § Bestämmelser säkerhet för täcka tullskuld finns i artiklarnaattom
189-200, förordningen225 och 229 i EEG 2913/92 isamtnr
artiklarna och förordningen857 858 i EEG 2454/93.nr

Regeringen får föreskriva säkerhet skall ställas för andra skatteratt
tull. Om säkerhet inte ställts, säkerhetän förutgör tullen ochvaran

skatten så länge den står under Tullverkets övervakning och kontroll.

10 § f°arRegeringen meddela de föreskrifter behövs i övrigt tillsom
komplettering reglerna uppbörd i förordningen EEGav om nr
2913/92.

§ Gäldenärenll eller den skulle ha varit gäldenär varitsom om varan
tullbelagd, skyldig betala skatt tull skall förär änatt tas utannan som

vid import eller exportvaran
Den lämnar anmälan eller borde lämna anmälan enligt 2 kap. 2 §som
skyldig betala skatt tull skallär förän påatt tas utannan som varan

grund införseln eller utförseln.av
Skatt enligt fastställasdenna paragraf skall och betalas i den ordning

gäller för tull, inte föreskrivits.annatsom om
Om det finns synnerliga skäl, f°ar Tullverket medge nedsättning av

eller befrielse från skatt tull.änannan

Återbetalning

12 § Bestämmelser återbetalning och eftergift tull finns iom av
artiklarna i förordningen235-242 EEG 2913/92 och i artiklarnanr
877-912 i förordningen EEG 2454/93.nr
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Om skatt tull, tulltillägg eller förseningsavgift har betalatsänannan
med högre belopp rätteligen skall betalas, återbetalasän som
överskjutande belopp. Motsvarande gäller skatt tull,när änannan
tulltillägg eller förseningsavgift rätteligen inte skulle ha betalats. Belopp

f°ar dras vid redovisning skatt enligt mervärdesskattelagensom av av
1994:200 eller medför till återbetalning enligt 10 kap.rätt 9-som
13 lag återbetalas dock inte.samma

Vid återbetalning får avdrag för tull och skattgöras annan som
förfallit till betalning och skall betalas till Tullverket. lagenIsom
1985: 146 avräkning vid återbetalning skatter och avgifter finnsom av
också föreskrifter begränsar till återbetalning.rättensom

Regeringen f°ar meddela de föreskrifter behövs i övrigt tillsom
komplettering reglerna återbetalning eller eftergift tull iav om av
förordningarna EEG 2913/92 och 2454/93.nr

Ränta

13 § Bestämmelserna kompensationsränta i artikel i214.3om
förordningen EEG 2913/92 och i artiklarna 589, 590 och 709 inr
förordningen EEG 2454/93 bestämmelserna kreditränta isamtnr om
artikel i förordningen229 2913/92EEG tillämpas andrapåävennr
skatter tull skall för vid import.än tas utsom varor

14 § Ränta på andra skatter tull skall betalasäntas ut som
på grund bokföring i efterhand enligt artikel 220 i förordningenav

EEG 2913/92,nr
enligt beslut vid omprövning Tullverket eller enligt beslutav av

allmän förvaltningsdomstol eller
i fall i artiklarna i202-204 förordningen EEGsom avses nr

2913/92, andra skatter tull undandragits förfarandet.när än genom
Om utfärdande särskild tullräkning fördröjs till följd denattav av

tagit hand med tillämpning förenklat förfarandeettsom om en vara av
inte lämnat kompletterande tulldeklaration inom föreskriven tid, tas

på andra skatter tull skall förränta vid import.änut tas utsom varor

15 § Bestämmelserna dröjsmålsränta i artikel 232 i förordningenom
EEG 2913/92 tillämpas på skatt tull skalläven än tas utnr arman som
för vid import.varor



Författningsförslag SOU 1999:5426

det i 19 kap.beräknas på 8 §Dröjsmålsräntan skall sätt som anges
skattebetalningslagen 1997 :483.

det ursprungligen obetalademinst 100 kr. OmDröjsmålsräntan är
dröjsmålsränta dock endast medkr, fårbeloppet mindre 100än tas utär

motsvarande belopp.

inte på belopp får dras videllerenligt 14 §16 § 13Ränta uttas som av
mervärdesskattelagen 1994:200.skatt enligtredovisning av

tullagstiftningen tull tillämpasföreskrivs i i17 § Vad ävenomsom
i §§.fråga 13-15ränta avsessomom

bemyndigande,regeringens Tullverket fåreller, efterRegeringen18 §
delvis från skyldigheten betalahelt ellerbesluta befrielse räntaattom
och §§, det finnsenligt synnerliga skäl.tull 13 14på skatt än omannan

första stycket eller 2 skall beräknas fråni 14 § 119 § Ränta som avses
dåmånaden efter den deklarerades forden förstautgången varanav

till och med den månad då beloppet skallfri omsättningövergång till
tidigare återbetalat belopp,betalas. skatt,påRänta motsvararsom

beloppetden månad då återbetalades.beräknas dock från utgången av
skall beräknas frånstycket utgången denenligt § första 3Ränta 14 av

olovliga förfarandet ägdeinfördes eller det till ochmånad då rumvaran
betalas.beloppet skallmed den månad då

stycket for den tid fördröjningenandraenligt 14 §Ränta tas ut
omfattar.

första stycket skall deenligt 2Beträffande 14 § räntesatserränta som
skattebetalningslagen 1997:483 tillämpas.i kap. §19 7anges

ochförsta stycket och andra stycketenligt § 1 3Beträffande 14ränta
kap. tredje stycketden i 19 7 § andraskall räntesatsen angessomvara

skattebetalningslagen.meningen

i fall i utgåråterbetalas 12 §20 § På belopp ränta.angessomsom
återbetalas.enligt utgårpå 13-15 RäntautgårRänta räntaäven som

beloppet betalats tillmånad under vilken och medfrån denutgången av
skall denåterbetalas. Räntesatsenden månad då beloppet vara som

skattebetalningslagen 1997:483.i kap. §19 14anges
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21 § Om beslut föranlett enligt 13 eller 14 § har ändrats påräntaett som
sådant inte skulle ha betalats eller skulle ha betalatssätt medräntaatt
lägre belopp, skall beräkning För mycket erlagdräntan göras.ny av

återbetalas.ränta
inteRänta utgår räntebelopp enligt eller13 14 § skall betalassom

tidigare erlagdutöver ränta.
Om beslut föranlett enligt § har20 ändrats på sådanträntaett som

inte skulle ha utgått eller skulle ha utgått med lägresätt ränta belopp,att
skall den uppburit återbetala vad han uppburit för mycket.räntansom
Bestämmelserna i tullagstiftningen återbetalning tull gällerom av
därvid i tillämpliga delar.

22 § För betalning enligt bestämmelserna i 7-21 får uppgifter lämnas
mellan Tullverket och överföring elektroniskaannan genom av
dokument. Regeringen föreskriftermeddelar sådan överföring.om

Indrivning m.m.

23 § Tull har förfallit till betalning skall lämnas för indrivning.som
Regeringen får föreskriva indrivning inte behöver begäras föratt ett

ringa belopp. Bestämmelser indrivning finns i lagen 1993:891om om
indrivning statliga fordringar Vid indrivning får verkställighetav m.m.
enligt utsökningsbalken ske. säkerhet harOm ställts eller om varan

säkerhet, får Tullverket beloppet säkerheten.utgör ta ut ur

24 § frågaI betalningsskyldighet för företrädare för gäldenärom en
juridisk och inte har betalat in tullär i tid ochrättsom person som

ordning gäller kap.12 6 § första, andra och fjärde styckena, §7 12
första stycket och skattebetalningslagen13 § 1997:483.

Tullverket beslutar för delägare i handelsbolag enligtom ansvar
kap.2 20 lagen§ 1980:1102 handelsbolag och enkla bolagom av-

seende tull enligt denna lag.
denHos har blivit ålagd betalningsskyldighet får indrivning ske isom
ordning gäller för tull enligt 23samma som

25 § De föreskrifter dröjsmålsränta, indrivning, avräkning,ränta,om
och preskription gäller i fråga fordringar gäldenär gällermotsom om en

motsvarande fordringar tagits i tullräkning,även när utställtsupp som
på ombud enligt 8 § andra stycket.
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Tullauktion m.m.

Tullverket enligt artikel eller i53.1 75skall säljas§ Om26 aven vara
artikel 250 i förordningen2913/92 eller EEGförordningen EEG nr
Tullverkets försorg på offentligsäljas2454/93, f°ar genomvarannr

Tullverket finner detellerauktion tullauktion sätt,annat om vara
lämpligare.

oförtullade finns i 10 kap.förstöring llBestämmelser varoravom

god tid och på lämpligtitullauktion skall kungöras§ sätt.27 En
skall Tullverket itullauktion eller påpåsäljsInnan sätt,annatvaraen

adressenunderrättelse, känd, tillsärskildgod tid skicka ärom
varit gäldenär varitskulle hagäldenären eller den om varansom

och kankan dentullbelagd till ägareantassamt vara somannan som
särskild tillha rättantas varan.

tillenligt § skall användas täcka iförsäljningen 26Medel från28 § att
för förvaring och försäljningkostnaderförsta Tullverketshand av

och i tredje hand skatt ochförhand tulli andra varan annanvaran,
ränta.

tillställas gäldenären eller denöverskott, skall beloppetUppkommer
varit tullbelagd eller, någonvarit gäldenärskulle ha om varan omsom

till denne. Om någon visar sig havisar han ägareatt varan,varannan
svarandeskall dock häremot del beloppethaft särskild tillrätt avvaran,

tillställas denne.
inte har kunnat tillställas någon enligtdel däravbeloppet ellerOm

för försäljningen, tillfaller detfrån dageninom årandra stycket ett
staten.

kontrollverksamhet5 kap. Tullverkets

2913/92 tullmyndighetemaförordningen EEGArtikel i§ 131 nr ger
i gemenskapsbestämmelser ellervillkorenligt derätt att, angessom

utföra alla de kontroller debestämmelser,nationella som anser
tillämpas korrekt.tullagstiftningenför säkerställanödvändiga attatt

finnskommissionens kontroller och inspektioner iBestämmelser om
2988/95 den 18 decemberförordningar EURATOMrådets EG, avnr
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1995 skydd Europeiska gemenskapernas finansiella intressenom av
och EURATOM, EG 2185/96 den ll november 1996 denr av om
kontroller och inspektioner på platsen kommissionen utför för attsom
skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen bedräge-mot
rier oegentligheterz.och andra

2 § Beslut kontrollåtgärd enligt tullagstiftningen eller föreskrifterom
har utfärdats med stöd tullagstiftningen f°ar fattas endastsom av om

skälen för åtgärden det intrång eller i övrigtuppväger men som
åtgärden innebär för enskild.

§3 För genomföra åtgärd i kap.3 7 § och i detta7-12att som avses
kapitel får tulltjänsteman använda våld eller tvång, i den mån andra
medel otillräckliga och det med hänsyn tillär omständigheterna är
försvarligt. Våld får dock brukas endast tulltjänste-mot person om

motstånd och i den mån det med hänsynmöter till åtgärdensmannen
ändamål kan törsvarligt.anses

Icke-gemenskapsvaror4 § och gemenskapsvaror hänförts tillsom en
godkänd tullbehandling innefattar förs EG:satt utsom varorna ur
tullområde enligt artiklarna 37, 59.2, 82 och 183 i förordningenär
EEG 2913/92 underkastade Tullverkets övervakning och kontrollnr
står under tullkontroll. Beträffande oförtullade lämnats utvaror som
till fritt förfogande enligt deklaration för övergång till fri omsättningen
gäller detta dock endast i fall då deklarationen ogiltigförklarats.

5 § Transportmedel står under tullkontroll, detom
ombord på transportmedlet finns står under tullkontroll,varor som
kommer till2. det svenska tullområdet medföra till dessutan att varor,
anmälan transportmedlet enligt har6 § behandlats Tullverket,att om av

eller
skall avgå från det svenska tullområdet direkt till tredje land utan att

medföra sedan anmälan gjorts detta.varor, om
Transportmedel ankommit till det svenska tullområdet och tagitssom
för kontroll enligt 12 § står under tullkontroll till dess under-ut att

sökningen avslutats.

EGT L 312, 23.12.1995, Celexl 395R2988s.
2EGT L 292, 2Ce1ex15.11.1996, 396R2l85s.
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meddela föreskrifter6 § Regeringen får om
förare eller befälhavareskyldighet för transportmedels göraatt

fråntransportmedlets ankomst eller avgång till land,anmälan annatom
eller befälhavare på transportmedel stårskyldighet för förare somav

meddela transportmedlet beräknasunder tullkontroll förhandpå näratt
tullplats och lämna uppgiftfrånkomma till eller avgå omen

dess lasttransportmedlet och samt
utföranställda eller andra arbete påskyldighet för som

vid ankomst till eller från detoch resandetransportmedel att avresa
uppgifter desvenska anmäla och lämna detullområdet om varor

medför.
inte frågagäller i järnvägståg.Vad i första stycket 2sägs omsom

föreskriva endast vissa slagRegeringen får för viss tullplats att av
eller från tullplatsen.får föras tilltransportmedel och varor

tullområdet,fartyg inom det svenska detTullverket f°ar preja7 § om
övervakning och kontrollbehövs för möjliggöra Tullverketsatt av

ellerimport export av varor.
inom tullområdefartyg mellan EG:s lämnarOm under orterett resa

från sin kursdetta därvid avviker nöd ellerområde och rätta utan att
får Tullverket, befälhavaren intetvingande skäl föreligger,annat om

återvända till tullområde, inbringa fartygetföljer anmaning EG:satten
tullområdet. Om anmaning inte kantill plats inom det svenskaen ges

särskild anledning anmaning skulleeller det finns attatt anta enom
inbringande fartyget, fårförhindra försvåra deteller avsevärt ett av

inbringas föregående anmaning.utan
skeInbringande enligt andra stycket får inte utländskt fartygettav

vattenområde, det inte medges enligt avtaleller inom stats omannan
med den andra staten

på transportmedel står under8 § eller befälhavareFörare somav
anmaning tulltjänsteman.tullkontroll skyldig påär att stanna av

Även i första stycket skyldigden ärän nämns attsomannan person
anmaninganmaning. Sådan får dockpå tulltjänstemansstanna ges

anmälningsskyldighet enligtendast det finns anledning att anta attom
föreligger för honom.tullagstiflningen

i förordningen EEG 2913/92 finnsartiklarna och 1839 § I 38 nr
frånförs in till eller gemenskapensbestämmelser utatt varor somom

tullmyndighetematullområde skall befordras via den nännarerutt som
angivit.
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Förare eller befälhavare på transportmedel skall medföraav av
Tullverket utfärdad passhandling för transportmedlet och varor som
medförs på detta.

Tullverket får förbjuda förare eller befälhavare på transportmedelav
står under tullkontroll attsom

uppehåll under inom det svenska tullområdetgöra annat änresa som
föranleds myndighets åtgärd,av

Tullverkets medgivande ellerankomma avgå medutan transport-
medlet samt

beträda, lämna, lossa eller lasta transportmedlet.
Förbud beträda eller lämna transportmedel gäller inte den iatt som

utövning allmän behövertjänst få tillträde till transportmedlet.av

10 § Om det behövs för kontrollverksamheten och det inte medför
något väsentligt hinder för trafiken, f°ar Tullverket tillfälligt stänga av
områden där transportmedel lossas eller lastas eller gårpassagerare
ombord på eller lämnar transportmedel. gällerDetta områdeäven annat
i omedelbar närhet transportmedel, liksom infarter till och utfarterav
från tillfälliga lager, frizoner och flygplatser.

11 § I artikel i förordningen68 2913/92 finnsEEG bestämmelsernr
tullmyndighetemas för kontroll riktigheten derätt attom av av

deklarationer de har mottagit granska handlingar och undersökasom
I artikel i förordning46 och i artiklarna 239-247 ivaror. samma

förordningen EEG 2454/93 finns bestämmelsernärmarenr om
undersökning och provtagning av varor.

kontrollFör deklarations- och uppgiftsskyldighet enligtattav
tullagstiftningen har fullgjorts riktigt och fullständigt får Tullverket

undersökaäven
transportmedel, containrar, lådor och andra där kanutrymmen varor

förvaras,
områden för tillfälliga lager, tullager, frizoner och frilager samt

områden på flygplatser och bangårdar där står undervaror som
tullkontroll förvaras och lokaler sådanainom områdenäven samt

handresgods, såsom resväskor och portföljer, handväskor ochsamt
liknande medförs resande vid inresa till eller från EG:sutresasom av
tullområde eller enligt 8anmanats att stannaav person som

Bestämmelser kroppsvisitation och kroppsbesiktning finns i 19 §om
lagen 1960:418 straff för varusmuggling.om
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fåri § tulltjänstemansådan kontroll 1112 § För ensom avses
paket, brev och liknande för-undersöka postförsändelser, såsom

får den finns hossändelser. sådan försändelseEn öppnas, om
och det finnsutväxlingspostkontoret anledningTullverket eller på att

för vilken elleranmälnings-den innehålleranta att en vara
Beträffandefullgjorts. brev och andrauppgiftsskyldigheten inte

innehålla förtroliga meddelanden får beslutförsändelser kan antassom
endast chefen för tullregionförsändelsen fattasöppnande av enom av

tjänsteman vidförordnande, någoneller, efter dennes annanav
tullregionen.

stöd får inte undersökasmed 12 §§ försändelse13 En öppnats avsom
med hänsyn till ändamålet medvad behövsnärmare än som

undersökningen.
undersökningen. protokollet skallskall föras AvProtokoll över

vad har kommit framframgå med undersökningen ochändamålet som
vid denna.

möjligt, avsändaren skall såAdressaten och, det är snart somom
inte särskilda skälmöjligt försändelsenunderrättas öppnats,att omom

talar det.emot

postförsändelsetullregion får besluta§ Chefen för14 att en somen
postbefordringsföretagetpostanstalt skall hållas kvartill vissväntas av

den postanstalten,kommer tillnär om
postförsändelsen innehåller narkotikadet finns anledning att anta att

lagen straff förkan i beslag enligt 1960:418tas om vam-som
smuggling och

för det avsedda resultatet skallkvarhållande nödvändigtär att
uppnås.

meddelas gälla viss angiven, kortareBeslut kvarhållande skall attom
skalltidsrymd. får verkställas omedelbart,Beslutet prövassnarastmen

chefsjurist.chef eller verketsTullverketsav av

förseglingar och igenkänningsmärkenTullverket får anbringa lås,15 §
andra står underpå transportmedel, containrar och varor som

registreringsbevisfår tillfälligt handtullkontroll. Tullverket också ta om



SOU 1999:54 Författningsförslag 33

och liknande handlingar, sådant transportmedel, detettsom avser om
behövs för hindra transportmedlets avgång.att

16 § Vid kontroll enligt 11 § skall den, uppgifter skall kontrollerasvars
eller för räkning importeras eller denexporteras,vars varan ge som
verkställer kontrollen tillfälle undersöka transportmedlet elleratt varan,
handresgodset. skallHan också lämna tillträde till de lokaler och andra

används för den förvaringutrymmen eller verksamhettransport,som
kontrollen På tulltjänstemans begäran skall föraren ellersom avser. av

befälhavaren på transportmedel skall undersökas möjligt självsom om
vid undersökningen.närvara

Tullverket får besluta den inte uppfyller skyldigheten enligtatt som
artikel 69 i förordningen EEG 2913/92 för denatt transportnr svara
och hantering nödvändig för undersökningär och provtagningsom av

skall dess kostnad för åtgärderna.ersätta Vadstaten ivaror, sägssom
kap.4 23 § indrivning tull skall gälla sådanäven ersättning.om av

Tullverket får medge befrielse helt eller delvis från ersättnings-
skyldigheten.

17 § Om det behövs for kontrollverksamheten eller for uppgifts-
skyldigheten enligt 10 kap. får9 regeringen föreskriva denatt som
deklarerar till tullförfarande eller anmäler tilletten vara en vara annan
godkänd tullbehandling skall lämna uppgift sitt organisations-om

ellernummer personnummer.

18 § Förare eller befälhavare på transportmedel skall under tid dåav
han har för står under tullkontroll till ingenansvar attvaror som se
skadar eller bort förseglingar eller olovligttar vadöppnarannars som
tillslutits enligt 15 Detta gäller i fråga tullförseglingaräven om som
enligt tullagstiftningen anbragts tullmyndighet i medlemsstat iav annan
Europeiska unionen eller vederbörligen godkäntsav personer som av
sådan tullmyndighet i fråga utländska tullförseglingarsamt i övrigtom

enligt särskild föreskrift skall jämställas med Tullverketssom
forseglingar.

19 § Om det finns anledning uppgift lämnats enligtatt anta att en som
tullagstiftningen inte riktig, f°ar Tullverket anlitaär särskild sakkunnig
for få fram den upplysning behövs.att Om uppgiften visassom vara
oriktig, den lämnatär uppgiften skyldig stå för kostnaden förattsom

2 19-0865En tullagny
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föreligger dock inte, den oriktigaskyldighetSådanden sakkunnige. om
skattepliktiga värde och det slutligenellertull-uppgiften avser varans

uppgivna med tiodetfastställda värdet inte överstiger än procent.mer
sakkunnig uppmaninganlita särskildTullverket får även när atten

följts.rörande inte harhandling Denlämna uppgift eller en vara somen
föruppgiften eller handlingen skall stålämnaträtteligen skulle ha

inte beslutarkostnaden, verket annat.om
enligt första eller andra stycketkostnad,haftOm Tullverket som

enligt beslut verketskall denneskall stå för,någon ersättaavannan
tullkap. 23 § indrivningVad i 4dess kostnad. sägsstaten om avsom

ersättning.skall sådangälla även

tvingande avviker frånnöd eller skälgrund§20 Den annatsom av
tullagstiftningen,tullkontroll i skallvad föreskrivs snarastomsom

eller tulltjänsteman.tullregionanmäla detta för närmaste
tullkontroll eller medförstår undertransportmedelOm ett varorsom
skall den innehar någonförolyckas,tullkontrollstår under somsom

lasten lämnatransportmedlet ellerhandling snarastavsersom
tullregion eller tulltjänsteman.handlingen till närmaste

anmälan enligt förstaföreskrifterfår meddelaRegeringen attom
stycket lämnas tillhandling enligt andraochstycket får göras annan

myndighet.

Kustbevakningen skall medverka iPolismyndighet och21 §
ilag. Vad och 16enligt denna 7-11kontrollverksamhet sägssom

vid sådan medverkan ocksåtulltjänsteman gällerTullverket och enom
Kustbevakningen polisman ochpolismyndighet och samt en en

vid Kustbevakningen.tjänsteman
föreskrifter medverkanfår meddelaRegeringen närmare om som

i stycket.förstaavses

regeringen bestämmer skyldigtpostbefordringsföretag22 § Ett ärsom
försändelse hållits kvaröverlämnaTullverketpå begäranatt en somav

enligt 14
anmälanskyldigt till Tullverket,befordringsföretag göraEtt är att om

försändelsemisstankeverksamhet uppkommeri företagetsdet attom en
enligt lageni beslag 1960:418kaninnehåller narkotika tas omsom
övrigt medverka i kontroll-ivarusmuggling, ochstraff för ävenatt
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verksamheten enligt denna tullag i fråga befordras medom varor som
på järnväg eller med luftfartyg. Vid sådan medverkan gällerpost, inte

7-11 och 16 §§.
Regeringen får meddela föreskrifter medverkannärmare om som

i andra stycket.avses

23 § Den driver anläggning för land-, sjö- eller lufttransport skallsom
kostnad för ställa de lokaler och anordningar till Tullverketsutan staten

förfogande enligt vad verket bedömer behövs för undersökningsom
och tullklarering resgods och fordon resande för med sig, förav som
förhör, kroppsvisitation och kroppsbesiktning resande församtav
tullpersonal under uppehåll i tjänstgöringen.

24 § Transportföretag befordrar eller fordon tillsom varor, passagerare
eller från Sverige skall på begäran Tullverket skyndsamt lämna deav
aktuella uppgifter ankommande och avgående transporterom som
företaget har tillgång till. Beträffande uppgifter gällerom passagerare
uppgiftsskyldigheten endast uppgifter bagageresrutt,som avser namn,
och medpassagerare för betalning och bokning.sättetsamt

Tullverket får begära uppgifter enligt första stycket endast om
uppgifterna kan ha betydelse för Tullverkets brottsbekämpandeantas
verksamhet.

25 § Transportföretag får lämna uppgifter enligt 24 § på så desätt att
låsbara för Tullverket terminalåtkomst.görs genom

Tullverket får del uppgifter terminalåtkomst endast i denta av genom
omfattning och under den tid behövs för kontroll aktuellasom av

Tullverket får inte ändra eller på bearbeta ellertransporter. sättannat
lagra uppgifter hålls tillgängliga på detta sätt.som

Uppgifter om enskilda lämnats på sättannat änpersoner som genom
terminalåtkomst skall omedelbart förstöras, de visar sig saknaom
betydelse för utredning och lagföring brott.av

26 § Tullverket får förelägga den eller kanär antassom vara
deklarations- eller uppgiftsskyldig enligt tullagstiftningen eller för vars
räkning importerats eller lämna uppgift, Visaexporterats, atten vara

handling eller lämna kopia handling behövs föröverupp en av som
kontroll deklarations- eller uppgiftsskyldigheten fullgjorts riktigtattav
och fullständigt.
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verksamhetbedriver sådanförelägga den,§ Tullverket får27 avsom
kontrollenbetydelse föruppgiftbeskaffenhet att personsav annanav
hämtas handlingaruppgiftsskyldighet kandeklarations- eller rörsomur

lämnauppgift, visa handling ellerverksamheten lämna överatt upp
mellan föreläggs ochdenrörande rättshandlingkopia handling somav

kontrolluppgiji.den andra personen

uppgifter ienligt eller 27 §föreläggande 2628 § Om ett avser
databehandling, skallautomatiskmed hjälpförsräkenskaper avsom

tillhandahållas i utskrift eller påbestämmandeTullverketsdessa efter
databehandling.medium för automatisk

uppgifts-deklarations- ellerkontrollfår förTullverket29 § attav
riktigt fullständigttullagstiftningen fullgjorts ochskyldighet enligt

deklarations-eller kandenbesluta revision hos är antas varasomom
bedrivertullagstiftningen hos denenligtuppgiftsskyldigeller samt som

betydelse för kontrollenuppgiftverksamhet sådan art att annanavavav
hämtas handlingaruppgiftsskyldighet kanellerdeklarations- urpersons

verksamheten.rörsom

ändamålet medskall innehålla uppgiftrevision§ beslut30 Ett omom
handlingar och uppgifterundantamöjlighetenrevisionen och attom

enligt och 36 §§.35
den revideras, fårgranskningrevisionen for änFöretas annan somav

utesluta uppgift ellersärskilda skäl,Tullverket, det finns om vemom
granskningenvilken rättshandling avser.

förordna eller fleraskall TullverketrevisionbeslutI ett enom
revisionen revisor.tjänstemän verkställaatt

revisionenbeslutet innanunderrättasreviderade skallDen om
inventeringkontrollen företabetydelse förverkställs. detOm är attav

i samband meddock underrättelse skekontroll, f°areller liknande fysisk
mista sin betydelse.kontrollen kanverkställs,revisionenatt annarsom

med den reviderade och påi samverkanskall bedrivas§ revision31 En
verksamheten.onödigt hindrarden intesådant sättett att

det.reviderade, han medgerverkställas hos denRevisionen får om
ochhan begär detden reviderade,Revisionen skall ske hos om
intesvårighet. revisionenbetydande Omrevisionen kan därgöras utan
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verkställs reviderade, handlingarnahos den skall på begäran
överlämnas till revisorn kvitto.mot

det fall reviderade samverkar finnsFör den inte bestämmelser om
vite i andra tvångsåtgärder i9 kap. § och lagen4 1994:466om om
särskilda i beskattningsförfarandet.tvångsåtgärder

räkenskapsmaterial och32 § Vid revision får andra handlingar rörsom
verksamheten granskas, de inte skall undantas enligt 35 Medom
handling förstås framställning skrift eller bildi upptagningsamt som
kan läsas, uppfattasavlyssnas eller på endast med teknisktsättannat
hjälpmedel. -

Vid f°ar revisorn pårevision och granskaäven ta prov varor
varulager.

33 artikel i förordningen EEG 2913/92 framgår§ Av 14 denattnr
reviderade skall tillhandahålla revisorn de handlingar och lämna de
upplysningar ibehövs för revisionen övrigt den hjälpsamtsom ge som
behövs vid revisionen.

Den reviderade skall för sådan åtgärd i 32 § möjligtavsessom om
ställa till förfogande.ändamålsenlig arbetsplatsen

tillfälleRevisorn skall på begäran själv använda teknisktattges
hjälpmedel for upptagning kandel uppfattas endast medatt ta av som
sådana hjälpmedel, inte den reviderade i stället tillhandahållerom en
kopia upptagningen och denna svårighet kan granskas medutanav

tillgängligt tekniskt hjälpmedel. Revisorn får kontrolleraannat att
kopian med den upptagning finns hos denstämmer överens som
reviderade.

Vid granskning upptagning enligt tredje stycket får endast deav
tekniska hjälpmedel och sökbegrepp användas behövs för attsom
tillgodose ändamålet revisionen. Granskningenmed får, denom
reviderade medger det, verkställas via telenätet.

tid34 § En revision får inte pågå längre nödvändigt. Räkenskaps-än
material och handlingar överlämnatsandra till revisorn skall såsom

möjligt revisionen avslutatsoch återlämnas till dennärsnart senastsom
reviderade.

den reviderade försatts i konkursHar handlingarna skallnär
återlämnas, skall Tullverket överlämna handlingarna till konkurs-
förvaltaren. Tullverket skall underrätta den reviderade attom
handlingarna konkursförvaltaren.överlämnats till



SOUFörfattningsförslag 1999:5438

reviderade meddelandedenlämnaTullverket skall snarast om
honom.i de delarresultatet revisionen rörsomav

från föreläggande revisionskall ellerenskildes begäranden35 § På
undantas

kap. rättegångsbalkenbeslag enligt 27 §får i 2handling inte tassom
samt

handlingensskyddsintresse,betydandehandling med ett omannan
omständigheter inte bör komma tillsärskildainnehåll på grund av

dess betydelseskyddsintressetkännedom ochnågon övervägerarmans
kontrollen.for

gäller i tillämpliga delarförsta stycketiBestämmelserna även
uppgifter.föreläggande lämnaatt

föreläggandebefrielse från lämnaskriftlig begäran36 § En attom
skallkopia handling,eller lämnauppgift, handlingvisa över en avupp

föreläggandet och den begärdamedtillsammansin till länsrätten,ges
uppgiften.handlingen eller

skall revision,handling undantas frånrevideradedenBegär att en
bör omedelbartTullverket den granskas,skall handlingen, attanserom

förseglas överlämnas till länsrätten.och
uppgiftenhandlingen ellerdröjsmålskallLänsrätten prövautan om

kontrollen.skall frånundantas

i första stycket andra32 §upptagningfråga37 § I avsessomom
form eller på vilket deni vilkenlänsrättenmeningen bestämmer sätt

målet.skall tillhandahållas i
i första stycketupptagningfrågafår iLänsrätten som avsesom

Tullverkets själv användaibegränsningarbesluta sådana rätt attom
frånuppgift, skall undantasförhjälpmedel behövstekniska att somsom

för verket.bli tillgängliginte skallgranskning,

länsrätten beslut kanskallenskilde begär det,den38 § Om pröva om
handlingen.granskarfattas rättenutan att

uppgifteller inte omfattashandlingenskildedenAnser att aven
iundantagande 36fråganhandläggskontrollen, sätt som angesom

stycket.i förstaoch 37 samt
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39 § Om handling eller del handling undantagits från kontroll, fåraven
dess innehåll inte eller åberopas vid redogörelseåterges för granskning
eller inför myndighet. gällerDetta handling,även utanannars om en
beslut länsrätten, återlämnats efter det den begärts undantagen.attav

frågaEtt beslut i undantagande handling eller uppgift gälleravom
omedelbart, inte i beslutet.annat angesom

varumärkesintrång6 kap. Tullkontroll beträffande

§ Bestämmelser tullkontroll beträffande1 varumärkesintrång finnsom
i rådets förordning 3295/94 denEG december22 1994avnr om
fastställande vissa åtgärder avseende införsel till gemenskapen samtav

och återexport från gemenskapen intrång vissiexport görav varor som
äganderättimmateriell kommissionensi förordning EGsamt nr

1367/95 den 16 juni 1995 med föreskrifter tillämpningenomav av
rådets förordning 3295/94 den decemberEG 22 1994nr av om
fastställande åtgärder för förbjuda övergång till fri omsättning,attav

återexport eller införsel under suspensivtexport, arrangemang av
förfalskade piratkopiorz.ellervaror

2 Regeringen eller§ den myndighet regeringen bestämmer skall utse
den enhet inom Tullverket behörig och behandlaär att ta emotsom
ansökningar enligt i förordningenartikel EG3 3295/94. Enhetennr
skall, det behövs, samråda med andra myndigheter.om

§ frigörande3 Varor har skjutits eller hålls kvarvars upp som av
Tullverket skall förvaras betryggandepå Förvaringen skall ske påsätt.
sökandens bekostnad. lagakraftvunnet beslutNär förstöring ellerom av

åtgärd med föreligger, har sökanden till ersättningrättannan varorna
för dessa kostnader från den eller dem beslutet gått Kanemot.som
kravet riktas fler dessa solidarisktharänmot etten person, ansvar.

artikel i förordningen4 § I 6.1 3295/94 finnsEG bestämmelsernr om
tullmyndighet frigörandethar skjutit eller hållit kvaratt en som upp av

skall till rättighetsinnehavaren lämna ochutvaror namn-
adressuppgifter, rättighetsinnehavaren begär det. Harom varorna
befunnits varumärkesförfalskade eller pirattillverkade, gällervara en
vidare uppgiftsskyldighet enligt artikel 8.3 i förordning.samma

EGT CelexL 341, 30.12.1994, 8 394R3295s.
2EGT L 133, 17.06.1995, Celex 395Rl3672s.
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har skett och hur det skall förfarasrättighetsintrång5 § Fråga ettom
domstol enligtmed sådant fall 41 §i prövas av varu-varorna

lagenmärkeslagen 1960:644, kap. 55-57 §§ 1960:7297 om upp-
verkkonstnärligahovsrätt till litterära och 37 § mönster-samt

skyddslagen 1970:485.
beslutinterimistiskt kvarhållandeDomstolen får meddela attom av

skall upphöra.varor
lagakraftvunna beslut från domstolenTullverket skall verkställa om

kvarhållseller förstöringfrigörande, ändring av varor som av
Tullverket.

skall ändras, skall ändringenbeslutet innebärOm att varorna
bekostas har tillden rätten varorna.somav

kostnader för förstöringför TullverketsSvaranden ansvarar av varor.
hos svaranden, sökandenOm ersättning inte kan utsökas emotansvarar

för kostnadema.staten

f°ar meddela föreskrifter6 § Regeringen om
artikel i förordningenför ansökan enligt 3 EGavgift skall tas utatt

3295/94,nr
i förordningende i artikel 3.5tidsperioder EG2. som avses nr

3295/94,
andra förordningenförlängning tidsfrist enligt artikel 7.1 stycket iav

EG 3295/94,nr
förvaring enligt4. 3av varor

förvaringför kostnad för enligtställande säkerhet 3 § samtav
stycket.verkställighet beslut enligt andra6 §av

iörseningsavgift7 kap. Tulltillägg och

skyldig lämna skriftlig eller medden gäldenär och1 § Har är attsom
deklaration i deklaration ellerdatabehandlingsteknik upprättad etten

förunder förfarandet till ledningdokument, avgettsannat som
uppgift befinns oriktig, skallfastställande tull, lämnat som varaav en

tulltillägg. Tulltillägget tjugohan påföras särskild avgift är procenten
påförts, den oriktiga uppgiftenden tull inte skulle ha omav som

gäldenären skriftligen har lämnatgodtagits. gäller,Detsamma om en
omprövning tulltaxeringsbeslutsådan uppgift i ärendeett som avser av

i fastställande tull.eller överklagat ärendeett avser avsom
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Avgiftsberäkning enligt stycketförsta sker efter tio dels närprocent
den oriktiga uppgiften har eller hade kunnat med ledningrättats rättas

kontrollmaterial bifogats deklarationen, dels det gällernärav som
mervärdesskatt får dras vid redovisning skatt enligtsom av av
mervärdesskattelagen 1994:200.

Om avvikelse från deklaration har skett vid skönstulltaxering, skall
gäldenären påföras tulltillägg. Tulltillägget tjugo denär tullprocent av

vid taxeringen påförs gäldenären vad skulleutöver hasom som annars
påförts honom. Till den del taxeringen innefattar rättelse oriktigav en
uppgift från gäldenären påförs dock tulltillägg enligt första stycket.

2 § Tulltillägg skall påföras tull skall på grundtas utom av
olaga införsel,
olaga2. undandragande från tullövervakning ellerav varor
förfogande i övrigt oförtullad i strid föröver moten vara, varan

föreskriven inskränkning i förfoganderätten.
endastFörsta stycket gäller gäldenären rätteligen skulle haom

lämnat skriftlig eller med databehandlingsteknik upprättaden
deklaration till ledning för fastställande tull.av

ÄvenTulltillägget3 § enligt § tjugo den2 tull påförs.är procent av som
den förfogat förtullad i strid föreskrivenöver motsom en vara
förutsättning för befrielse från eller nedsättning eller återbetalning av
tull skall påföras tulltillägg. Tulltillägget då tjugo denär procent av
tullfönnån gäldenären går mistesom om.

4 § Vid tillämpning § gäldenären1 för handlingar ochav ansvarar
underlåtenhet hans ombud. Tulldeklaration eller dokumentannatav

lämnas för gäldenär juridisk skall haärsom en som person anses
lämnats gäldenären, det inte uppenbart uppgiftslämnarenattav om var
saknade behörighet företräda gäldenären.att

Tulltillägg5 § påförs inte i samband med rättelse felräkning ellerav en
felskrivning, uppenbart framgår tulldeklaration eller annatsom av
dokument lämnats till ledning för tulltaxeringen.som

Tulltillägg påförs inte heller i den mån avvikelsen bedömningavser
yrkande, frågasåsom yrkad förmånsbehandling, anspråk påettav om

tullbefrielse eller tullnedsättning eller fråga skälighetenom av en
uppskattning eller värdering, och avvikelsen inte gäller uppgift i sak.

Om gäldenär frivilligt har oriktig uppgift eller anmälträttaten en
förhållande i påförs inte tulltillägg.2som avses
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påförs inte.under femtio kronor6 § Tulltillägg
tillfallerTulltillägg staten.

fårtull inte längre kan åläggas,betalningsskyldighet för§7 Om
beloppet.tulltillägg påTullverket påförainte

medövergång till fri omsättningfördeklarerat§ den8 Om en varasom
deklarationsförfarande eller lokalt klarerings-förenklattillämpning av

kompletterande tulldeklaration vidmedkommit införfarande inte har
påförs särskildlämnats, hanskulle hadennaden tidpunkt då senast en

förseningsavgijft.avgift
anmodats lämnadenkronor. OmFörseningsavgiften 400 attär som

tiden,skyldighet inom den bestämdasindeklaration fullgjort är
kronor.avgiften dock 800

förseningsavgift skall helt ellerellerpåförts tulltillägg9 § Den som
avgiftenbefrias fråndelvis

underlåtenheten kan ha sådantellerfelaktigheten antas ettom
erfarenhet,bristande hans eller hanshans ålder, hanssamband med

förhållande den framstårliknandesjukdom ellerombuds att som
ursäktlig,

medunderlåtenheten framstår ursäktligfelaktigheten eller somom
särskilduppgiftens beskaffenhet ellerhänsyn till den oriktiga annan

omständighet, eller
oskäligt tillägget elleruppenbartdet framstår att ta utom som

avgiften.
tulltillägget det beloppbefrias helt frånGäldenären får när som

felaktigheten eller underlåtenhetenundandragitskunde ha ärgenom
obetydligt.

befrias från förseningsavgiftdelvisfår helt ellerDeklaranten även
obetydlig.underlåtenheten ärnär

påföras sedan gäldenärenförseningsavgift f°ar inteellerTulltillägg10 §
avlidit.harrespektive deklaranten

fördess värde blir föremålelleroförtullad§ Om11 varaen
tulltilläggoch inte till dentullförverkande, skall skatt än tas utannan
tidigare meddelat beslutförverkats.del eller dess värde Ett omvaran
sedan dom eller besluteller ändrassådan pålaga skall upphävas som

kraft.vunnit lagaförverkande harinnefattar
värde och vidvid forverkandeskall beaktasErlagd tull av en varas

bestämmande påföljd.av
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12 § tulltillägg och förseningsavgiftFrågor Tullverket.prövasom av
Allmän förvaltningsdomstol dock, på talan det allmännaprövar av
ombud i kap. frågor tulltillägg8 l på grund oriktigasom avses om av
uppgifter i mål tull. Sådan talan får föras, den oriktiga uppgiftenom om
inte har godtagits efter prövning i sak eller inte har i målet.prövats
Talan skall väckas inom år från utgången den månad då domenett av
eller det slutliga beslutet i målet har vunnit laga kraft.

fattas påföring tulltilläggInnan beslut eller förseningsavgiftom av
skall gäldenären respektive deklaranten möjligt tillfälle att yttraom ges
sig.

Underrättelse Tullverket påföra tulltillägg ellerövervägeratt attom
förseningsavgift får överföringske elektroniskt dokument.genom av

§ Bestämmelserna befrielse från tulltillägg13 förseningsavgiftochom
skall beaktas, yrkande detta inte framställts, i den mån detäven om om
föranleds förekommitvad i ärendet eller målet tulltilläggav som om
eller förseningsavgift.

Om tull skall också vidtas denned, ändring i beslutetsätts om
tulltillägg nedsättningen kan föranleda.som

14 § Bestämmelserna i kap. andra4 7 stycket, 15, 22 och 23
tillämpas i fråga tulltillägg och förseningsavgifc.även om

Överklagande8 kap.

1 § Hos Tullverket skall finnas allmänt ombud. allmännaDetett
ombudet får överklaga Tullverkets beslut i sådana ärenden isom avses
3 och 6 §§.

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

2 beslut enligt§ Ett Tullverket tullagstiftningen eller artikel i3av
förordningen 3295/94 får överklagasEG hos allmän förvaltnings-nr
domstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Detsamma gäller vid överklagande i mål i kap.7 12som avses

Föreskrifter överklagande Tullverkets beslut föreskrifterom av om
med stöd bemyndigande enligt denna lag meddelasettav av
regeringen.
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vidbeslut tulltaxeringöverklagande enligt 2 § gäller i fråga3 § Om en
tull eller beslutbetydelse för fastställelse fastställelsekan ha avsom om

enligt kap. § andra stycket,tull 4 ll skallskatt änav annan
till Tullverket inom år från den dag dåöverklagandet ha kommit in tre

anmälningsskyldighet itullskulden eller den 2kap. 2 §som avses
meddelats två och halvt efteruppkom. beslutet har årOm än ettsenare
eller anmälningsskyldigheten fårtullskulden uppkom,den dag då

för överklagande därigenomdock, tiden blir längre,överklagandet om
dag då gäldenärenmånader från den eller denkomma in inom två

beslutet.anmälningsskyldige fick del av
första stycket har fårbeslut iOm omprövats, ävensom avses

där angivenöverklagas inom treårsfrist.omprövningsbeslutet Om
två och halvt år efter denomprövningsbeslutet meddelats än ettsenare

eller anmälningsskyldigheten uppkom,dag tullskulden fårdå
för överklagande därigenom bliröverklagandet dock, tiden längre,om
från den dag då gäldenärentvå månader eller denkomma in inom
omprövningsbeslutet.fick delanmälningsskyldige av

anmälningsskyldig får överklaga beslutgäldenär ellerEn ett som
styckena det inte gått honomi första och andra även emot.omavses

för inkommet,inte avvisas såsom skall4 överklagandet§ Om sent
beslutet.det överklagadeTullverket omprövasnarast

beslutet vidöverklagande förfaller, omprövningen ändrasEtt såom
klaganden begär.som

vad begärts,beslutet ändras på skallOm sätt änannat som
beslutet.omfatta det Finns skäl för det, fåröverklagandet nyaanses

återkalla överklagandet.klaganden lämnas tillfälle att

föravvisas såsomöverklagande inte inkommet eller5 § Ett sentsom
skall tillsammans med handlingarna iförfaller enligt 4 § ärendet

skalldomstol överklagandet. detöverlämnas till den Omprövasom
överklagandet överlämnasfinns särskilda skäl, får föregåendeutan

omprövning.

gäller också överklagande beslut§ Vad i 3-56 sägssom av om
förseningsavgift.tulltillägg ochränta,

tulltilläggyrkande i fråga skall,Gäldenärens oavsettom
beslutet den tull tulltilläggettidsfristema i 3 prövas, omom som

laga kraft. gäller, Tullverketinte har vunnit Detsamma elleromavser
framställt sådant yrkande tilldet allmänna ombudet förmån förett

framställs först i domstol,gäldenären. yrkandet kan domstolenOm
handläggasförordna det skall och vidare Tullverket.att tas upp av
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stycket gäller deklarants yrkande i frågaVad i andra ävensägssom
förseningsavgift.om

iTullverkets beslut sådant ärende§ Om har överklagat7 ettpart somen
överklagafår beslutet,i eller 6 §§, också3 ävenmotparten omavses

föreskrivna tiden för överklagande harden för gåttmotparten ut.
kommit till Tullverketskrivelse skall ha inom tvåMotpartens

fick del denmånader från den dag då först ingivnamotparten av
eller, inte fått del denskrivelsen med överklagande motpartenom av

vilken den skulle kommit in,före den tid inom hautgången senastav
från denna tid.utgången av

Återkallas det förstaförfaller överklagandet,eller sätt ärannat
förfallet.det överklagandetäven senare

förordningenartiklarna i EEG 2913/92 finns8 § I och 2447 nr
verkställighet beslut överklagas.bestämmelser somom av

skönstulltaxering, tulltillägg och förseningsavgiftBeslut samtom
skall gälla omedelbart.beslut skatt tull gällerDetsammaänom annan

meddelats enligt tullagstiftningen ochbeslut Tullverketannat somav
ärendetinte innebär målet eller avgörs.attsom

avseende Tullverkets beslut avvisa9 § Länsrättens beslut begäranatt en
omprövning för inkommen får inte överklagas.såsom sentom

överklagatdet allmänna ombudet har tulltaxeringsbeslut,10 § Om ett
förassärskild avgift samtidigt.skall därav föranledd talan om

beslutallmänna ombudet får överklaga länsrätten eller11 § Det ett av
i och 6 intekammarrätten i frågor 3 ombudetävensom avses om

tidigare det i målet.har fört allmännas talan

eller kammarrättens12 enskild överklagar länsrättens beslut i§ Om
överklagandet ha kommitfrågor i och 6 §§, skall in inom3som avses

fick del beslutet.två månader från den dag då han av
länsrättens beslut i frågor i och överklagasOm 3 6 §§avsessom av

skallTullverket det allmänna ombudet, överklagandet ha kommiteller
in inom månader från den dag då beslutet meddelades.två Detsamma
gäller det allmärma ombudets överklagande kammarrättens beslut iav
frågor i och3 6 §§.som avses
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13 § Om någon har överklagat beslut länsrätt eller kammarrätt iett av
frågor i och får3 6 §§, haftäven rätt attsom avses annan som
överklaga beslutet in överklagande, förden honomävenettge om
gällande förtiden överklagande gått sådantEtt överklagande skallut.

in från deninom månad utgången tid inom vilken förstadetges en av
överklagandet skulle ha gjorts.

Återkallas eller förfaller på det första överklagandet,sätt ärannat
det överklagandet förfallet.även senare

beslut,§ Om enskild överklagar förs det allmännas talan i14 ett
Överklagarlänsrätten och kammarrätten Tullverket. det allmännaav

ombudet, skall det allmännas talan föras ombudet.av
mål beslut i frågor iI gäller och förs det3 6 §§som som avses

allmännas allmännatalan i Regeringsrätten det ombudet.av

allmänna ombudet får uppgiften15 § Det i allmänöverta att
förvaltningsdomstol föra det allmännas talan i visst ärende ellerett en
viss ärenden gäller frågor i 3 och 6 §§.grupp av som som avses

allmänna ombudet får uppdra tjänstemanDet åt vid Tullverketannan
företräda allmänna i allmän förvaltningsdomstol.detatt

16 allmänna ombudet får inom den för ombudet§ Det gällande tiden
föraför överklagande talan i frågor i och3 6 §§ till förmånavsessom

Ombudet då behörighetför enskild har den enskilde.part. samma som

§ mål gäller beslut i och17 I 3 6 f°ar talan inte ändrassom som avses
falli i 18 och 19 §§.änannat som anges

klaganden inskränker sin talan eller åberoparAtt omständigheten ny
frågan föremål för talan ändras, inte ändringärutan att som anses vara

talan.av

mål i18 § gäller beslut och får klagandenI 3 6ett som som avses
framställa yrkande inte fråga därigenom förs in iett nytt om en ny
målet.

mål i länsrätten får klaganden dessutom, inom den tidI gällersom
överklagande, föra fråga harför in samband med den frågany somen

finner fråganskall länsrätten olägenhet kanprövas, att utansom om
i målet.prövas

får föra19 § mål tulltaxering klaganden in frågaI ett om en om
tulltillägg taxeringsfrågahar föranletts den föremål förärsom av som
prövning, domstolen finner tulltilläggsfrågan olägenhet kanatt utanom

i målet.prövas
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i andra stycket och18 § 19 §domstolen fall20 § Om i ett avsessom
den tillprövning, får överlämnafrågan tillinte den rättentar nyaupp

Tullverket för prövning.

i och finnsgäller beslut 3 6det i mål21 § Om ett avsessomsom
meddelas i någon dembeslutflera frågor, får särskilt trots attav

avslutats.i övrigt inte harhandläggningen

ibeslut 3 ochgäller 6det i mål22 § Om ärett som avsessom
får särskilt beslututredningen,lämpligt tillmed hänsyn överges en av

har omedelbar betydelse förför sigomständigheterflera varsom
fråga, främstviss uppkommenhurutgången i målet eller över somen

vid avgörandet saken.skall bedömasangår rättstillämpningen, av
bestämmer med hänsyn tillmeddelasNär särskilt beslut rätten

skall föras särskilt endastellertalan beslutetomständigheterna motom
avgörande islutliga målet. Omi samband med talan rättenrättensmot

särskilt, får den förordna målet iskallbestämmer talan föras attatt
särskilda beslutet har vunnit laga krañ.övrigt skall vila till dess detatt

mål särskildoch kammarrätthandläggningen i länsrätt23 § Vid av om
den enskilda begärförhandling hållas,avgift skall muntlig partenom

dock inte hållas, det inte finnsförhandling behöverdet. Muntlig om
avgift kommeranledning att tas ut.att anta att

9 kap. Ansvarsbestämmelser

oaktsamhet bryter föreskrift iuppsåtligen eller§l Den motavsom
till böter. gäller denför tullförseelse Detsammatullagstiftningen döms

förbudetbryter i artikel 2 ioaktsamhetuppsåtligen eller motavsom
beslut Tullverket meddelatförordningen 3295/94 ellerEG mot somnr

tullagstiftningenmed stöd av
och lämna uppgifteranteckningarskyldighet föraatt om varorom

frilagerfrizon eller ellertullager,förvaras i tillfälligt lager, ärsomsom
tullförfarande,tillämpningförfarande vidföremål för förenklat ettav

uppgift eller in handling tillövrigt lämnaskyldighet i att geom
Tullverket eller

icke-gemenskapsvara.förbrukningenelleranvändningen av enom
tillfall skall dömasringa inteI ansvar.
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§2 Ansvar för tullförseelse inträder inte, gämingen belagd medärom
straff i brottsbalken eller lagen 1960:418 straff för varusmuggling.om

§ Allmänt3 åtal för tullförseelse får väckas endast efter medgivande av
Tullverket.

4 § Tullverket med stöd tullagstiftningenNär förelägger någon attav
vidta åtgärd behövs för förtullning eller tullklarering ellersom annan
för Tullverkets kontrollverksamhet, kan vite föreläggas.

Vite kan föreläggas, någon underlåtit lämna uppgift elleräven attom
inge handling enligt föreskrift tullagstiftningeni eller fullgöraatt
skyldighet föreskrivs i kap. 18,5 17, 25, 32 och 34 §§.som

Finns anledningdet den skall föreläggas, eller,att anta att som om
denne juridisk dess ställföreträdare har begått brott,är fåren person,
han inte föreläggas vid vite medverka i utredningen frågaatt av en som
har samband med den gärning brottsmisstankensom avser.

Vite får inte fastställas till lägre belopp femhundra kronor ellerän
högre femtusen kronor.än

Bestämmelserna i kap. tillämpas4 22 § i fråga viten.även om

10 kap. Särskilda bestämmelser

1 § Uppgifter, lämnatnågon enligt föreskrifter isom om en vara
förordningen 2454/93EEG eller föreskrifter beträffande uppgifternr

skall lämnas i tulldeklaration eller anmälan till godkändsom annan
tullbehandling i kap. får3 1 användas för statistiskaävensom avses
ändamål.

Regeringen får meddela föreskrifter den förattom som
transportmedel från eller till tredje land skall lämna särskilda uppgifter
till Tullverket för transportstatistiska ändamål.

2 § Belopp enligt tullagstiñningen skall betalas till eller utbetalassom
från Tullverket, skall avrundas till lägre hela krontal.närmast

förordningen3 § Av 918/83EEG den 28 1983nr av mars om
upprättandet gemenskapssystem för tullbefrielse framgårett attav
tullfrihet skall medges för försändelse från tredje land tillavsäntssom

i gemenskapen och sammanlagda värde uppgår tillmottagareen vars
högst dock inte till22 den del försändelsen innehållerecu,
alkoholhaltiga produkter, parfym, luktvatten, tobak eller tobaksvaror.

1EGT L 105, 23.04.1983, Celex 383R09181s.
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skall tullstycket och skatt inteföljer förstaUtöver vad annansom av
tull ochvaruförsändelse den skattför ärnärtas ut annan somen

intesammanlagt uppgår till etthundraförsändelsenföreskriven för
försändelsendock integällerkronor. Detta om

tobaksvaror,starköl eller ellerspritdrycker, vin,innehåller
andra fallpostorderförsäljning i då försändelsenled i änutgör ett en

publikationer.periodiskautländskabestår av

icke-gemenskapsvara överlåts tillmedgeTullverket kan4 § att en
medför olägenhet eller kostnad förinteöverlåtelsenstaten, om

Tullverket.
överlåts till enligt förstaförTull skall inte statentas ut vara somen

blivit upplagd på tullager framgårhastycket. skallAtt avansesvaran
2454/93.förordningen EEGartikel i867a nr

från denna lag, meddela föreskriftermed avvikelseRegeringen får,§5
godkänd tullbehandling vissa fall,hänföras till iskallhur enom varor

från det svenska tullområdet påtill ellerimporterasnär exporterasvaror
med luftfartyg.järnväg, med ellerpost

kostnad förtullförrättning allmänheten inomsker6 § På tullplats utan
föreskriver. f°arregeringen Regeringende tiderde områden och på som

fall skalli andra ske kostnad förtullförrättningföreskriva även utanatt
allmänheten.

tullförrättning inte avgiftsfri skall betalaföranleder7 § Den ärsomsom
förrättningsavgifi enligt regeringenavgift förrättningenför taxa som

föreskriver.
frågatillämpas i förrättnings-i kap. §Bestämmelsen 4 22 även om

avgift.

avgifter skall betalas för tillstånd tillföreskrivaRegeringen får8 § att
särskild tullräkning.och utfärdandebetalningsanstånd av

i fråga avgifter enligti kap. § tillämpasBestämmelsen 4 22 även om
första stycket.

tillhandahålla Sveriges Riksbank, Riks-Tullverket skall på begäran9 §
jordbruksverk,livsmedelsverk, Statens Kommers-skatteverket, Statens
centralbyrån, Kemikalie-Statistiskaskattemyndighet,kollegium,

förekommeruppgifter hos Tull-och Fiskeriverketinspektionen som
ellerverket och importrör export av varor.som
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tullregisterlagen finnsI 1990:137 bestämmelser utlämnande tillom
vissa myndigheter uppgifter tullregistret på medium förav ur
automatisk databehandling.

10 § Tulltjänsteman f°ar kännedom brott enligt författning,ettsom om
efterlevnad Tullverket övervaka,har skall anmäla detta till sinattvars

förman det kan ske.så snart
fårEn tulltjänsteman lämna rapporteftergift brottet med hänsynom

till omständigheterna i det särskilda fallet obetydligt och detär är
uppenbart brottet inte skulle föranleda påföljd böter.att änannan

§11 I artikel 56 i förordningen 2913/92EEG finns bestämmelsernr
förstöring har visats Vid tillämpning deom av varor som upp. av

bestämmelserna får förstöras, de inte kan säljas ochvarorna om
det finns risk för förstörs eller minskar väsentligt iatten varorna

värde, eller
kostnaden för förvaringen orimligt hög.ärvarornaav

Regeringen får meddela föreskrifter till komplettering dessaav
bestämmelser.

12 § får, inte särskilt föreskrivs,En hinderannat utanvara om av
införselförbud eller särskilt föreskrivet införselvillkor

transiteras det svenska tullområdet eller mellan inomortergenom
detta enligt de föreskrifter och villkor gäller för tullförfarandetsom

transitering,extern
förvaras tillfälligt2. i lager, tullager, frizon eller frilager,
förstöras under kontroll Tullverket eller verket god-av annan som

känner eller
återutföras.
Vid försäljning Tullverkets försorg skall,av vara genom om varan

inte återutförs, föreskrivna införselvillkor iakttas. försäljningKan inte
bestämmerske, tillsynsmyndigheten, dethur skall förfaras med varan.

13 § Vad i gäller inte införselrestriktion12 § följersägssom som av
EG-rätten.

14 § förstörsInnan enligt eller11 12 § skall möjligten vara om
bestämmelserna särskild underrättelse i kap.4 27 § andra stycketom
tillämpas.
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Bemyndiganden11 kap.

föreskrifter i demeddelaTullverketbemyndigaRegeringen får§ att1
ochkap. 14§§, 3 ll,2 och 3i kap.2ämnen angessom

kap. 6 §och 21-23 §§, 6kap. 18och §§, 522kap. 1216 §§, 4
och §§.11kap. 5-82-6 10samt

Övergångsbestämmelser

tullagenikraftträdande upphörVid lagensi kraft den...lag träderDenna
förstöringförvaring och1973:980lagen1994:1550, transport,om

tullkontroll1994:1552lageninförselreglerade samt avomvarorav
skall dockupphävda tullagengälla. Denvarumärkesintrång attm.m.

borde haanmälts ellerfrågaifortfarande tillämpas somom varor
ikraftträdandet.foreanmälts till förtullning
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0000:0000tullförordningtillFörslag2

följande.föreskrivsHärigenom

bestämmelserInledande

tull gällerförordningföreskrivs i dennaVad ävenl § om annansom
vid import, inteförskallskatt tull annatän uttas varor omsom

uttryckligen anges.

innebörd rådetsiförordning harUttryck i denna§2 somsamma
oktober 1992 inrättande2913/92 den 12förordning EEG avomavnr

kommissionens förordning EEGgemenskapen ochtullkodex fören
tillämpningsföreskrifter för rådetsjuli2454/93 den 2 1993 omnr av

inrättandet tullkodex för2913/92förordning EEG av enomnr
gemenskapenz 0000:0000.i tullagensamt

ursprungsbeskedellerBindande klassiñcerings-

klassificering enligtbeskedBindande3 § varas enom en
klassificeringsbesked ochingår i EG-rättentullnomenklatur som

i artiklarna 22 och 27beskedbindande som avsesvaras ursprungom en
urspnmgsbesked meddelas2913/92förordningen EEGi avnr

Tullverket.

sakkunnig utredaanlitas förlaboratorieundersökning eller§ Görs4 att
bindandeärendehandläggningenbeskaffenhet vid ett omavvarasen
sökandenursprungsbesked, skallbindandeklassificeringsbesked eller

detta, verket ikostnaden för inteenligt beslut Tullverket ersätta omav
särskilt ärende beslutar annat.

bindandeklassificeringsbesked ellerbindandeansökanEn om
tillTullverket med hänsynursprungsbesked skall avvisas, om

eller andrabeskaffenhetutredningensi ansökningen,innehållet
meddelas.besked inte böromständigheter finner att

1 392R29l3Celex19.10.1992, 1EGT L 302, s.
2 393R2454CelexEGT 253, 11.10.1993, lL s.
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Införsel av varor m.m.

§5 Anmälan enligt artikel 40 i förordningen EEG 2913/92 fårnr
muntligt eller pågöras lämpligt sätt.annat

6 § Tullverket får meddela föreskrifter lämnande summariskom av
deklaration.

Export

§7 Tullverket far meddela föreskrifter till utfyllnad och verkställighet
de bestämmelser och utförsel från EG:sexportav om annan av varor

tullområde i kap.3 14 § tullagen 0000:0000.som anges

Tulldeklarationer

8 § Tullverket får, i den utsträckning EG-rätten medger det, meddela
föreskrifter om

vilka uppgifter skall lämnas i tulldeklaration för ettsom en
tullförfarande och därvid medge lättnader i uppgiftsplikten frågai om

värde understiger visst tröskelvärde eller det finns andravaror vars om
särskilda skäl,

vilka2. uppgifter deklarant skall lämna för kontroll atten av en vara
f°ar föras in eller ut,
3. användningen och tryckningen enhetsdokumentet,av
4. vilka handlingar deklaranten skall lämna samtidigt med
tulldeklarationen,

i vilken mån handlingar lämnats för styrka uppgifterna iattsom en
tulldeklaration skall behållas Tullverket,av

det tekniska förfarandet för uppgiftslämnandet och förfarandet iom
övrigt uppgifter lämnas elektronisktnär dokument tillettgenom
tulldatasystemet eller på med hjälp automatiskannat sätt av
databehandling och

villkor och inskränkningar i fråga användning ombud.om av

Förenklade förfaranden vid övergång till fn omsättning

§ Tillstånd9 använda det förenklade deklarationsförfarandetatt eller
det lokala klareringsförfarandet vid övergång till fri omsättning får
efter ansökan till importör har tillstånd betala tull enligtattges som

kap.4 8 tullagen§ 0000:0000. Tillståndet får lämnas för viss tid eller
tills vidare.
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deklarationsförfarandet fårförenkladeanvända detTillstånd att
detta krävsFörombud för importör. attföretagockså till ärsomges

gäldenärensfullgöraåtagit sigtullagenkap. §8 attombudet enligt 4
betalningsskyldighet.

inlämnandeföreskriftermeddelafårTullverket§10 avom
EEGartikel i förordningen76.2enligttulldeklarationkompletterande

2913/92.nr
importörsföreskrifter rättmeddela attfårTullverket närmare om

förfarandet.lokala klarerings-detanvändningvidförfoga över avvaror

tullBetalning av

särskildutfirdandeföreskriftermeddelarTullverket§ll avom
tull.betalningförtidsfristertullräkning och av

betalningställas förskallsäkerhetföreskrivafårTullverket att av
fårTullverketvid import.förskalltullskatt uttasän varorsomannan

verkställighetochutfyllnadtillföreskriftermeddelaäven av
förordningamatull ibetalningförsäkerhetbestämmelserna avom

2454/93.2913/92 ochEEG nr

Tullauktion

flerai ellerinförasskalltullauktionKungörelse§12 enom
skall skeInförandetbestämmer.Tullverketvadenligtortstidningar

försärskilda skälfinnsdet inteauktionsdagen,vecka föresenast omen
införande.ett senare

riks- ellereller fleraikungörasbörTullauktion även en
tillmed hänsynlämpligtdetordning, äreller ifacktidningar omannan

omständighet.eller någonbeskaffenhet armanvarans

stycket tullagenandra§kap. 27enligt 4Underrättelse13 §
plats för auktionentid ochuppgifterinnehållaskall0000:0000 om

kandenauktionsdagen. Omföreveckortvåsändasoch senast som
därefter,blir känd försttillsärskildhaeller rättägareantas varanvara

sändasunderrättelseskall genast.

Tillfälliga lager

denefter ansökan lämnasfårlagertillfälligtTillstånd inrätta14 § att
tillsynkanTullverket överså utövaverksamhetsinbedriver attsom

verksamheten.
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Tillstånd enligt första stycket lämnas för viss tid, tills vidare eller för
särskilt fall.

Innan Tullverket ärende tillståndavgör inrätta tillfälligtett att ettom
lager, bör verket i förekommande fall bereda hamn- eller
flygplatsinnehavare tillfälle sig.att yttra

15 § Tullverket får ställa villkor för tillstånd inrätta tillfälligtattsom
lager innehavaren ställer de lokaler och anordningaratt behövs försom
tullförrättning på lagret till Tullverkets förfogande kostnad förutan
verket. På tillfälligt lager där tullpersonal tjänstgör stadigvarande får
dock innehavaren skälig hyra för lokaler avseddata ut enbartärsom
för tullpersonalen.

16 § Tullverket får föreskriva gemenskapsvaror ståratt undersom
tullkontroll skall förvaras tillfälligtpå lager och gemenskaps-att varor

i övrigt får förvarasäven på tillfälligt lager.

17 § Innehavaren tillfälligt lager skallettav
för icke-gemenskapsvaror inte från lagretatt i stridtas utsvara mot

någon inskränkning i förfoga sådanarätten över elleratt attvaror
behandlas i strid någon sådan inskränkning,motvarorna annars

föra2. de anteckningar och lämna de uppgifter om
näringsverksamheten Tullverket föreskriver samtsom

lämna Tullverket den hjälp behövs för tillsynen översom
verksamheten på lagret och för undersökning förvarasav varor som
där.

18 § Tillfälligt lager kan inrättas Tullverket.av
Den lägger tillfälligtpå lager inrättatssom upp en vara som av

Tullverket skall betala avgift till verket enligt fastställstaxaen en som
Tullverket. F astställelse eller ändring träder i kraft tidigastav taxanav
månad efter det den har kungjorts.atten
Tullverket får föreskriva skall säkerhet föratt utgöra avgiftvaran

i första stycket.som avses

Tullager, frizoner och frilager

19 § Tullverket f°ar meddela de föreskrifter behövs till utfyllnadsom
och verkställighet de bestämmelser tullager i kap.3av om som anges
4 § andra stycket tullagen 0000:0000.

Bestämmelserna i 18 § tillämpas i fråga tullageräven harom som
inrättats Tullverket.av
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skyldighet informera EG-Tullverket skall fullgöra den att
tullförfarandet lagring i tullagertillämpningenkommissionen om av

EEG 2454/93.föreskrivs i artikel i förordningen548 nrsom

Tullverket.bestäms Detsammaför frizonsområde20 § Gränser av
och andra tillutfarter övergångargäller belägenheten infarter ochav

från frizon.eller en
för uppföra ochkostnadfrizon skallInnehavaren statenutanenav

enligt Tullverketsandra avspärmingarunderhålla stängsel och som
bevakningen.bedömning behövs för

vilkavid vilka övergångar och vidfår bestämma§ Tullverket21
i olika slags trafik.fårtidpunkter frizonsgränsen passeras

frizon skall anmäla detta.tilleller frånför tillDen enen varasom
enlighet med vad verkettill verket iTullverket och lämna uppgifter

fordon anländerförareDärvid kan föreskrivasföreskriver. att av som
anmaning och inväntaskalltill frizonsutgång stannautanen

befattningshavare hos frizons-ellermedgivande tulltjänstemanav
färden.förvaltningen fortsättaatt

detaljhandel icke-förekomma medfrizon får inte22 § I en
artikelgemenskapsvaror igemenskapsvaror eller sådana som avses

Detaljhandel med andra2913/92.b i förordningen EEG166 varornr
Tullverket.efter medgivandefår ske endast av

Tullverket hjälpskall lämna denInnehavaren frizon23 § somav en
frizonen och för undersökningverksamheten ibehövs för tillsynen över

de förvaras där.av varor som

föreståndare för frizonen.frizon skall§ Innehavaren24 utse enav en
Tullverket.Föreståndaren skall godkänd avvara

frizonens ifår handla påFöreståndaren för frizon vägnaren
ochfrizonen inför domstolaroch företrädaförhållande till tredje man

deskyldig tillandra myndigheter. Föreståndaren är attatt se
efterlevs.föreskrifter gäller för frizonensom

gäller beträffandeföreskrivs frizonVad i 21-2425 § ävenomsom
frilager.

skyldighet informera EG-fullgöra denTullverket skall26 § att
frilagerrörande frizoner ochkommissionen vissa förhållanden somom

2454/93.föreskrivs i artikel i förordningen EEG840 nr
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27 § Tullverket får meddela de föreskrifterytterligare behövs försom
tillämpningen bestämmelserna frizoner och frilager iav om som anges

kap.3 fjärde stycket4 § tullagen 0000:0000.

Transitering

28 § Tullverket får föreskriva transitering med fordon eller containeratt
får ske endast fordonet eller containern har godkänts förom
internationell godsbefordran tullförseglingunder och alltjämt iär
behörigt skick.

29 § artikel förordningenAv i55 EEG 2913/92 framgår denattnr
transiterar icke-gemenskapsvara skall, sedan transiteringensom en

avslutats, lägga tillfälligt lager.på Härvid tillämpas kap.3upp varan
6 § tullagen 0000:0000.

§30 Tullverket f°ar meddela de föreskrifter behövs till utfyllnadsom
och verkställighet de bestämmelser transitering iav om som anges

kap.3 tredje4 § stycket tullagen 0000:0000.

31 § Tullverket f°ar föreskriva förenklade förfaranden förom
transitering rörande vissa trafik eller vissa företag enligttyper av
överenskommelser ingåtts med eller flera andra medlemsstater isom en
Europeiska unionen eller med eller flera länder biträttett som
konventionen den maj20 1987 transiterings-ett gemensamtom
förfarande. Detsamma gäller i fråga transitering inte berörom som

medlemsstats område.arman

32 § Grundbestämmelsema i tullkonventionen den 14 november 1975
internationell gods i TlR-camet TIR-transport upptagetom av

konventionen publicerade i Sveriges överenskommelser medär
SÖfrämmande makter 1976:133. ändringEn artikel 18 iav

SÖkonventionen har publicerats i 1989:76. Konventionens bilagor
andra ändringar i konventionen finns publicerade i Tullverketssamt

författningssamling TFS.

33 § Frågor godkännande fordon eller containrar enligt bilaga 3om av
eller del bilaga till TIK-konventionen7 Aktiebolagetprövasav av
Svensk Bilprovning. Prövningen skall efterske samråd med Tullverket.
Sådant samråd behöver dock inte ske i fråga prövningom som avser
förnyelse tidigare lämnat godkännande. Om det blir nödvändigt påav
grund olyckshändelse omlastning till fordon ellergöraatt ettav en
container inte har godkänts, får frågan medgivande enligtsom om
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till fortsatt i fordonet ellerbilaga TTR-konventionen1 till transport
tullenheten.containrarna prövas av

föreskrifter frågabehövs iTullverket får meddela de ytterligare som
enligtfordon eller containrar TIR-konventionengodkännandeom av

Vägverket i frågor betydelse församråda medoch skall därvid av
trafiksäkerheten.

sammanslutning utfärdafår medge TIR-34 § Tullverket rätt atten
enlighet med bestämmelserna iuppträda i TIR-och garantcameter som

sammanslutningen uppfyller devillkorkonventionen under att
i bilagaminimikrav del tillminimivillkor och Iangessom

konventionen.
använda ifår medge TIR-cameterTullverket rätt attpersonen

TTR-konventionen underbestämmelserna i villkorenlighet med att
och minimikravde minimivillkor iuppfyller som angespersonen

konventionen.bilaga tilldel
högsta belopp TIR-carnet kandetTullverket bestämmer per som

sammanslutninggaranterande på grundvalkrävas avenav
TTR-konventionen.ibestämmelserna

kontrollverksamhetTullverkets

föreskrifter sådana skyldigheterfår meddela och§ Tullverket35 om
tullagenoch 0000:0000.begränsningar i kap. 6 175som avses

uppgifter förekommer ibokningsuppgifter36 § Med avses som
för fordon ellersamband bokningmed transport varor, passagerareav

följeravseende kap. 24 §med de begränsningar 5passagerare som av
tullagen 0000:0000.

överenskommelse med transportföretagträffa§ Tullverket får37 ett
terminalâtkomst till företagetsf°ar hatullregionattom en

förutsättningar i kap. ochbokningsuppgifter under de 5 24som anges
bemyndiga tullregionTullverket f°artullagen 0000:0000.25 §§ atten

transportföretag inomträffa överenskommelse medsådan ett
verksamhetsområde.geografiskatullregionens

bokningsuppgifter från transportföretag f°ar38 § Beslut begära ettatt
chef eller efter dennes förordnandefattas tullregionensendast avav

regionens underrättelseverksamhet.tjänsteman inomnågon annan
vilka tjänstemän inomskall underrättasTransportföretaget om

sådana uppgifter.behörighet begäratullregionen har attsom



Författningsförslag60 1999:54SOU

39 § Tullregionens chef beslutar tjänstemänvilka skall haom som
behörighet bokningsuppgifterdel lämnats frånatt ta ettav som
transportföretag vilka har behörighetsamt attsom genom
tenninalåtkomst del sådana uppgifter. Behörighet skall endastta av ges
till tulltjänsteman har erforderlig utbildning och behöveren som som
sådan information för sina arbetsuppgifter inom regionens
underrättelseverksamhet.

tullregion40 § Terrninalutrustning tillgång till ettsom enger
transportföretags bokningsuppgifter handlingar med sådanasamt
uppgifter skall hanteras på sådant obehöriga inte får tillgång tillsätt att
dem.

41 § Upplysning innehållet i inhämtade bokningsuppgifter fårom
lämnas till tulltjänsteman, tullregion, polismyndighet och
Kustbevakningen, det behövs i Tullverkets brottsbekämpandeom
verksamhet för klarlägga brott eller brottslig verksamhet haratt om
förekommit, pågår eller planeras.

Upplysning första får också lämnasenligt stycket till utländsk
myndighet eller mellanfolklig organisation, utlämnandet följerom av

konvention Sverige har tillträtt eller överenskommelseen som en som
Sverige har träffat.

Tullverket förteckning42 § skall utfärda tullplatsema. Iöveren
förteckningen skall begränsningar beträffandede förarätt attanges
transportmedel och till från tullplatsoch verket föreskrivervaror som
med skall vidare innehållastöd Förteckningen upplysningar35av

tullregionemas öppethållande och tid i 55om om som avses
Tullverket de områdenmeddelar föreskrifter inom tullplatsemaom

dit och transportmedel skall föras för trafiken till och frånsamtvaror
områdena.

43 § Anrnaning till förare fordon enligt kap. första5 8 §att stanna
stycket tullagen 0000:0000 får närges

fordonet befinner invid Sveriges landgränssig i trakterna tredjemot
land eller kuster inom tillfälligteller i närheten eller lager, tullager,av
ñizon eller frilager eller flygplats eller område harannat som
trafikförbindelse med tredje land,

tulltjänstemannen har anledning med fordonetatt anta attannars
befordras under tullkontroll, ellerstårvaror som

fordonet med eller turistvagnsskyltförsett ellerär export-
registreringsskylt land.från tredje
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andra stycketAnmaning enligt kap. 8 § tullagen får5att stanna
förstariktas anträffas plats ipå stycketmot som som angesperson

kräver får44 § Om tullkontrollen oundgängligen det, Tullverket
uppehålla järnvägsstation tredjetåg på vid land pågräns mot samt

slutstationtågets inom Sverige.
finns föreskrifterluñfartsförordningen 1986:171I 98 § om

luftfartygbefogenhet för tulltjänsteman begära hindras avgåattatt att
eller landa.attanmanas

Tullverket,45 § Polismyndighet skall begäran bistå det behövsom
tullkontrollåtgärd,för Tullverket skall företa avseddkunnaatt samten

medverka kontroll utrikes flygtrañk.vid Tullverkets av

i TullverketsKustbevakningen skall medverka kontroll-46 §
sjötrañken.verksamhet tullkontroll Kust-utövaatt avgenom

Tullverket,bevakningen vidare bistå behövsskall på begäran detom
för företa avsedd tullkontrollåtgärd.Tullverket skall kunnaatt en

luftfartyg47 § polisman får kännedom har landat iEn att ettsom om
strid stöd kap. tredjeförbud meddelats med 5 9 § stycket 2mot som av

underrättatullagen skall skyndsamt Tullverkets0000:0000,
eller tulltjänstemanrikssambandscentral, tullregion och,närmaste om

hålla kvardet kan ske polistjänsten eftersätts, luñfartyget ochutan att
vidta för tullkontrollen.de andra åtgärder behövs Motsvarandesom
gäller svensk eller utländskpolisman får kännedom att enom en om

transitering ellertullförsegling skadats eller tagits bort vid fordonatt ett
har import.i strid bestämmelserna temporäranvänts mot om

tullagen48 § Anmälan enligt kap. första stycket 0000:0000 får5 20 §
och luftfartyg till tjänstemantill polisman i fråga fordongöras samtom

ellervid Kustbevakningen i fråga fartyg. Polismarmenom
skalltjänstemarmen vid Kustbevakningen underrätta närmaste

tullregion eller tulltjänsteman anmälan.om .Vid andra stycket får,tillämpningen kap. 20 §5 omav
lämnas till tjänsteman vidtransportmedlet fartyg, handlingenär ett

Kustbevakningen. skall överlämna handlingen tillDenne närmaste
tullregion.
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49 § Tullverket f°ar föreskriva i tullkontrollenlättnader i frågaom om
statsfartyg, ñskefartyg och fritidsfartyg i fall,andra detävensamt om
kan ske risk för föreskrifter gäller för import ochutan att exportsom
eftersätts.

50 § artikel i rådets förordning EEG 339/93Av 2 den 8 februarinr av
1993 kontroll produkter importeras från land3tredje iatt ärom av som
överensstämmelse med regler för produktsäkerhet framgår att
tullmyndighetema förutsättningarunder vissa skall tills vidare inställa
förtullning deklarerats för övergång till fri omsättning ochav varor som

omfattas förordningen.som av
Nationell myndighet för övervakning regler produktsäkerhetav om

i första skall anmäla sig tillstycket Tullverket och underrättasom avses
verket de regler efterlevnad skall övervakas.om vars

Tullverket beslutar efter samråd med berörd myndighet formernaom
för utbyte meddelanden.av

förvaring,Uppkommer kostnader för Tullverket för hantering och
liknande på grund kvarhållande omfattas reglerav av varor som av som

i första stycket, skall den berörda övervakningsmyndighetenavses
Tullverket för dessa kostnader.ersätta

Särskilt tullkontroll beträffande varumärkesintrångom

51 § Då Tullverket verkställer beslut kvarhållande enligt artikelett om
i6 rådets förordning EG 3295/94 den 22 december 1994nr av om

fastställande vissa åtgärder införselavseende till gemenskapen samtav
och återexport från gemenskapen intrång i vissexport görav varor som

immateriell äganderätt skall omedelbartverket informera sökanden om
åtgärden. informationen skall framgå inom vilkenAv tid sökanden skall
komma in med bevis till Tullverket talan enligt nämnda artikelattom
har väckts vid behörig domstol.

52 § sökande kommit in sådant bevisHar med i 51en som avses
skall Tullverket meddela domstolen frigörande skjutitsom varomas upp
eller de hålls kvar hos verket.om

53 § Domstol fått enligtmeddelande skall underrätta52 §som
Tullverket beslutsina i frågan sådant beslut harsamtom om
överklagats eller kraft.vunnit laga

3EGT Celex 393R0339L 040, 17.02.1993, ls.
4EGT CelexL 341, 30.12.1994, 8 394R3295s.
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i första också domstolVad stycket gäller skallsägs prövasom som
där överklagande.avsett

Tullverket den enhet inom verket54 § behörigärutser att ta emotsom
och behandla ansökningar enligt artikel i förordningen3 EG nr
3295/94.

meddela föreskrifterTullverket får om
artikel i förordningende tidsperioder i 3.5 EGsom avses nr

3295/94,
förlängning tidsfrist enligt artikel andra stycket7.1 i förordningenav

EG 3295/94,nr
förvaring enligt kap. tullagen6 0000:0000,3 §varorav

4. ställande säkerhet enligt 6 kap. andra stycket tullagen5 § samtav
verkställighet beslut enligt kap. andra stycket6 6 § tullagen.av

Förtullning befordras järnväg,på med eller medpostav varor som
luftfgyg

i55 § Sverige den verksamhetenPosten AB är attegna anse som
deklarant förekommande fall gäldenär ioch i enlighet med vad som

tullageni 2 kap. § 0000:0000.5anges
Tullverket får efter samråd med järnvägar,Statens Posten Sverige

AB och Luftfartsverket meddela föreskrifter hurom varor som
befordras på järnväg, med eller med luftfartyg skall tillpost anges en
godkänd tullbehandling. Därvid kan föreskrivas deklaration föratt
övergång till fri omsättning får återkallas, längesåav en vara varan
förvaras hos jämvägsföretaget, Sverige ellerPosten AB lufttrañk-
företag.

För Tullverkets räkning tullkontroll jämvägsföretaget iutövas av
fråga befordras på järnväg och Posten Sverige iABom varor som av
fråga befordras med Vid sådan kontrollverksamhetpost.om varor som
tillämpas kap. första stycket och kap.3 7 § 5 22 § första stycket
tullagen.

Avgifter för tullförrättningar m.m.

56 § Tullverket föreskriver de områden och tider vilkapåom
tullförrättning sker kostnad för allmänheten. Verket föreskriverutan
efter samråd med Kommerskollegium i vad mån tullförrättning som
sker i samband med trafik särskild beskaffenhet ellerav arman
tullförrättning skall ske kostnad för allmänheten.utan
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57 § Tullverket föreskriver för förrättningsavgift. Fastställelse ochtaxa
ändring kraft tidigast månad efterträder i det hardentaxan attav en
kungjorts. Förrättningsavgift skall betalas till Tullverket.

betala tull enligt58 § Den beviljas tillstånd särskild tullräkningattsom
enligt kap. tullagen 0000:0000 skall betala4 8 § avgift tillen
Tullverket kr.500om

tullräkning59 § Den föranleder särskild i kap.4 8 §attsom som avses
tullagen Tullverketutfärdas skall till betala0000:0000 avgiften som
uppbärs tull. Avgiften utgår med följandepå belopp.sättsamma som

Tullräkningsbelopp, Avgift, kronorkronor
501 101 000-

1 001 2510 000-
10 001- 50 000 35
50 001-100 000 50

100 001 60--

avgiften fastställs förseningsavgift, respiträntaNär skall och dröjsmåls-
inte räknas tullräkningsbeloppet.in iränta

60 § Avgift för ansökan medgivande enligt 5 kap. tredje9 §tas ut om
stycket 2 tullagen ansökan tillstånd0000:0000, föraattom avser
transportmedlet fråntill eller avgå med det plats tullplats.änannan

ansökningsavgiftens storlek gäller bestämmelsernaFör i 9-m.m.
14 avgiftsförordningen 1992:191, varvid avgiftsklass tillämpas.2

61 Avgift§ för bevis, innefattande uppgifter importerade ellertas ut om
exporterade tullenhet lämnar efter särskild begäran. Förutvaror, som
avgiftens storlek gäller bestämmelserna i 20-24 §§m.m.
avgiftsförordningen, tillämpas.varvid avgiftsklass A

62 § Avgift for enligt artikel elleransökan 3.4 3.5 i förordningentas ut
EG 3295/94. ansökningsavgiftens storlekFör gällernr m.m.
bestämmelserna i avgiftsförordningen 1992:191,9-14 varvid
avgiftsklass tillämpas.5

63 § Obetalda skallavgifter enligt på begäran Tullverket56-62 §§ av
drivas in i den tullagenordning i kap. §4 23 0000:0000.som anges

Bestämmelser indrivning finns i 4-9 indrivnings-om m.m.
förordningen 1993:1229. den betalningsskyldige skallAtt uppmanas
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betala fordringen innan indrivningansökan framgår 3 §görsatt om av
nämnda förordning.

Indrivning fordranbehöver inte begäras för understiger 100en som
kronor, indrivning krävs från allmäninte synpunkt.om

Tullverket får medge nedsättning eller befrielse från avgifterav
enligt finns särskilda skäl.57-59 §§, detom

Förstöring eller överlåtelse till staten av varor

64 vill låta förstöra icke-gemenskapsvara§ Den eller överlåtasom en
sådan tullagentill enligt kap. 4 § skall10 0000:0000statenvara
anmäla uppgifterdetta till Tullverket och lämna i enlighetom varan
med vad Tullverket föreskriver.

till skall65 § En har överlåtits så skedet kanstaten snartvara som
säljas. Härvid gäller bestämmelserna i kap. 26-284 §§ kap.10samt

§ tullagen tull skall förll 0000:0000. Att den släppstas ut varan om
frii omsättning framgår artikel i förordningen867a EEGut av nr

2454/93.
Om har förstörts med stöd artikel i förordningen182en vara av

EEG 2913/92 skall förstöringen bekostas den begärt den.av som

Statistik

66 Tullverket får, efter Kommerskollegium,§ samråd med Statistiska
centralbyrån och berörd myndighet, utfärda statistiskannan en
varuföiteckning i anslutning till tull- och statistiknomenklaturen i rådets
förordning juliEEG 2658/87 den 23 1987 tulltaxe- ochnr av om
statistiknomenklaturen och tulltaxan.gemensammaom

för eller från67 § Den transportmedel till tredje land skallett ettsom
för statistiska ändamål lämna uppgifterde transportmedletom som
Tullverket föreskriver eñer samråd med Statistiska centralbyrån och

berörd myndighet.annan

särskilt begärda68 § När Tullverket tillhandahåller uppgifter om
handeln med tredje land skall ersättning enligttas ut taxaen som
fastställs Tullverket.av

3 19-0865En tullagny
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Förmedling upptagning till tullregistretoch frånav

69 § Tullverket får överlämna juridisk mottagnings-en person
fiznktionen förmedla uppgifter i elektroniska dokument iatt som avses
3 kap. och tullagen16 17 0000:0000 till och från tullregistret.

Ytterligare föreskrifter

70 § Ytterligare föreskrifter verkställigheten tullagenom av
0000:0000 och föreskrifter verkställigheten denna förordningom av
meddelas Tullverket.av

Övergångsbestämmelser

förordningDenna träder i kraft samtidigt med tullagen 0000:0000.
Vid förordningens ikraftträdande skall tullförordningen 1994:1558
och förordningen tullkontroll1994:1559 varumärkesintrångom av

upphöra gälla. upphävda tullförordningenDen skall dockattm.m.
fortfarande tillämpas i fråga anmälts till förtullning ellerom varor som
borde ha förtullninganmälts till före ikraftträdandet.
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Förslag till3

1978:880lag ändring i lagen omom
tullarför skatter, och avgifterbetalningssäknng

betalnings-Härigenom föreskrivs beträffande lagen 1978:880 om
säkring tullar och avgiñerför skatter,
dels det skall införas 2att en any
dels skall ha följande lydelse.20 §att

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

2 §a
Vad och §§10, 17 18isom

föreskrivs Skattemyndighetenom
gäller mål tull elleri om annan

skallskatt förtas utsom varor
vid tillämpliga delarimport i
Tullverket.

20
den länsrätt inom domkretsMål betalningssäkring prövas av varsom

den november före detgäldenären hade sin hemortskommun 1 året
betalningssäkringkalenderår framställning Viddå görs.om

gäller bestämmelserna lagenbestämmande hemortskommun iav
tillämpliga intei delar. Finns1947:576 statlig inkomstskattom

målet denbehörig domstol enligt vad har prövassagts, avsom nu
verkställigheten kanlänsrätt inom domkrets äga rum.vars

mål betalningssäkringBehöriga det all-föra Iatt om
beträfande tull eller skatttalan skattemyndig-männas är annan

skall för vidheten den där behörigi region tas ut varorsom
talanförs det allmännaslänsrätt finns. Vad före- importsom

Tullverket. mål§§skrivs 6kap. och I15 16 övrigai taxe- av om
betalningssäkring detgäller försringslagen 1990:324 i
allmännas talan skatte-tillämpliga delar måli om av
myndigheten den därbetalningssäkring. i region
behörig länsrätt finns. talanDå

förs Tullverket gäller vadav som
föreskrivs kap. och §§8 14 15i
tullagen tillämp-0000:0000 i

lydelseSenaste 1998:240.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

delar.liga Då talan förs av
skattemyndigheten gäller vad

föreskrivs kap.6 och15isom
§§16 taxeringslagen 1990:324

tillämpliga delar.i

ÄldreDenna lag träder i krañ den... bestämmelser gäller dock
beträffande ansökan betalningssäkring inkommit till länsrättenom som
före ikraftträdandet.
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till4 Förslag
1980:sekretesslagen 00lag ändring i lom

sekretesslagenHärigenom kap. och §§ 1980:100föreskrivs 9 1 2att
skall ha lydelse.följande

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

9 kap.
§1

verksamhet, bestämmandeSekretess gäller i myndighets som avser av
övrigt fastställande underlag förskatt eller taxering eller i avsom avser

enskildsbestämmande för uppgift personliga ellerskatt, omav
sekretessekonomiska Motsvarande gäller i myndighetsförhållanden.

förande eller register iverksamhet uttag uravser av som avsessom
för uppgift har tillförts sådantskatteregisterlagen 1980:343 som

för uppgift lämnats iregister och hos kommun eller landsting ditsom
eller taxeringsfråga. Uppgift hosärende förhandsbesked i skatte-ett om

det klart uppgiftenTullverket får dock lämnas står kan röjasattut, om
uppgift ienskilde lider skada eller För mål hosdenutan att men.

endast det kan dendomstol gäller sekretessen enskildeantas attom
lider uppgiften röjs. gäller uppgiftskada eller Detsammaom sommen
med överklagande hos domstol registreras hosanledning av arman

stycket ellermyndighet enligt första 3 Har uppgift i mål15 kap. 2 §
myndighet och denhos domstol erhållits från sekretessbelagdärannan

domstolen, uppgiftendär, gäller dock denna sekretess hos saknarom
betydelse i målet.

inkomst och, medMed skatt i detta kapitel skatt undantagavses
för direkt skatt omsättningsskatt,arvsskatt och gåvoskatt, samtarman

jämställs arbetsgivaravgift,tull indirekt skatt. Med skattoch annan
avgift skattetillägg ochprisregleringsavgift och liknande samt

bestämmandeförseningsavgiñ. skattMed verksamhet avsersom av
pensionsgrundandejämställs bestämmandeverksamhet avsom avser

inkomst.
varigenom skatt ellerSekretessen gäller inte beslut, pensions-

underlag för bestämmande skattgrundande inkomst bestäms eller av
fastställs, meddelas i ärendesåvida inte beslutet om

skatteñåga,förhandsbesked elleri taxerings-
intäkt enligt reglerna statligmedgivande skattepliktigatt om

vidinkomstskatt uppkomma avyttring aktier iinte skall avanses
f°amansföretag,

l Senaste lydelse 1998:1686.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

beskattning utländska forskare vid tillfälligt arbete i Sverigeav
beslutet har fattatsnär Forskarskattenämnden.av

Utan hinder sekretessen Utan hinder sekretessenav av
får uppgift lämnas till enskild får uppgift lämnas till enskild
enligt vad föreskrivs i lag enligt vad föreskrivs i lagsom som

förfarande vid beskattning, förfarande vid beskattningom om
skatteregister eller lagen och skatteregisteri eller enligtom om

1994:1552 tullkontroll vad 6 kap. §i 4om av som anges
varumärkesintrång Vidare tullagen 0000:000. Vidare f°arm.m.
får hinder sekretessen hinderutan sekretessenutanav av
uppgift i revisionsprome- uppgift i revisionsprome-en en
moria lämnas till förvaltare i den moria lämnas till förvaltare i den
reviderades konkurs. reviderades konkurs.

frågaI uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugoom
år.

2§I
Sekretess gäller i

särskilt ärende revision eller kontroll i fråga skatt,om annan om
tull eller avgift verksamhet tullkontroll ochsamt annan som avser som
inte faller under 1

2. ärende kompensation för eller återbetalning skatt,om av
ärende anstånd med erläggande skatt för uppgiftom av om

enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden.
frågaI sekretess enligt denna paragraf tillämpas första1 §om

stycket tredj meningarna.
Sekretessen gäller inte beslut i ärende i första stycket 2som avses

och
hinderUtan sekretessen hinderUtan sekretessenav av

får uppgift i revisions- får uppgift i revisions-en en
promemoria lämnas till promemoria lämnas till
förvaltare i den reviderades förvaltare i den reviderades
konkurs. Vidare får konkurs. Vidare fårutan utan
hinder sekretessen uppgift hinder sekretessen uppgiftav av
lämnas till enskild enligt vad lämnas till enskild enligt vad

1Senaste lydelse 1998: 1686.
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öreshiven lydelselydelse FNuvarande

§kap.lagen 6 4iföreskrivs isom angessom
tuIIagen 0000:000.tullkontroll1994:1552 om

varumärkes intrång m. m.av
gäller sekretessen i högst tjugohandlinguppgift i allmänfrågaI om

ar.

träder i kraft den...lagDenna
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5 Förslag till
lag ändring i tullregisterlagen 1990: 137om

Härigenom föreskrivs beträffande tullregisterlagen 1990:137 9 §att
skall upphöra gälla.att

Denna lag iträder kraft den...
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6 Förslag till
tullregisterförordningenförordning ändring iom

1990:179

Härigenom beträffande tullregisterförordningenföreskrivs 1990:179
6 § skall upphöra gälla.att att

förordning kraftDenna träder i den...
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7 Förslag till
lag ändring i lagen 1994:1551 frihet frånomom
skatt vid import m.m.

Härigenom föreskrivs i fråga lagen 1994:1551 frihet från skattom om
vid import, m.m.
dels kap. och kap. upphöra§ § skall gälla,1 2 4 2att att
dels 1 kap. kap. kap. § skall ha följande lydelse.4 3 4 § 4 1samt

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

lkap.
4§

Genom denna lag genomförs denna lagGenom genomförs
rådets direktiv 69/169/EEG rådets direktiv 69/169/EEGav av- -

den 28 maj 1969 den 28 maj 1969om om
harmonisering harmoniseringbestämmelser bestämmelserav av

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

rådets direktiv direktiv78/1035/EEG rådets 78/1035/EEG- -
den december den december19 1978 19 1978av om av om

frihet från skatt vid import frihet från skatt vid importav av
små försändelser försändelsersmåutan utanav varor av varor
kommersiell karaktär och kommersiell karaktär,

rådet direktiv 83/181/EEG rådet direktiv 83/181/EEGav av- -
den 28 bestämmande den bestämmande1983 28 1983mars mars
omfattningen artikel d i omfattningen artikel14.1 14.1 d iav av
direktiv 77/388/EEG frihet direktiv 77/388/EEG frihetom om
från mervärdesskatt vid slutlig från mervärdesskatt vid slutlig
import vissa import vissa ochav avvaror. varor

artikel 23 rådets direktivi-
92/12/EEG den 25 februariav

allmänna1992 regler förom
punktskattepliktiga ochvaror om
innehav, förflyttning och över-
vakning sådanaav varor.
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Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

3 kap.
§4

Skatt Skall underFrihet från Frihet från skatt skall under de
iförutsättningar l § förutsättningar i l §som anges som anges

för importmedges resande med de begränsningarsamtaven som
§§ medgesframgår 7 och 8av

förresande importen av
eller cigarrer ellereller cigarriller 50 250cigarretter 100200 gram

dessa tobaksvaror,proportionell blandningröktobak eller aven
starkvin,liter spritdryck eller två literen

två liter vin,
parfym,50 gram

liter luktvatten,0,25
kaffeextrakt ellerkaffe eller 200500 essens,gramgram

teextrakt eller ocheller 40100 te essensgram gram
den resandes personliga behov.i den mängdmedicin motsvararsom

resande under âr förfrån skatt skall inte medges 15Frihet somvaror
for fyllthinder den inteförsta stycket Bestämmelseri om somanges

starköl i landet finnsspritdrycker, vin och i kap. 2 §år föra in 420 att
förbud för intealkohollagen bestämmelse den1994:1738. En om som

landet finns i tobakslagenföra in tobaksvaror i 13 §fyllt år18 att
1993:581.

i finns itullfrihet fall denna paragrafBestämmelser i angessomom
förordning 918/83.artikel 46 i EEG nr

denna lag förstås medI
alkoholhalt överstigeralkoholdryck med 22spritdryck: somen

volymprocent,
alkoholhalt överstiger 15starkvin: alkoholdryck med somen

mousserande vin,volymprocent inte 22 volymprocent samtmen
alkoholdryck alkoholhaltmedvin: vin starkvinän samtannat enannan

och inte starkölinte volymprocentöverstiger 3,5 15 ärsommensom
och

överstiger volymprocent.starköl: öl med alkoholhalt 3,5somen

4 kap.
1 §

ochför Tull skatt förTull och skatt somvaror som varor
medförseller resande ellermedförs resande av en somsomav en
skickas privatperson iskickas privatperson i av en enav en en

lydelseSenaste 1996: 117
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Nuvarande lydelse lydelseFöreslagen

försändelse till försändelseprivat- till privat-en annan en annan
får med belopp får med belopptas ut tas utperson person

i i stället för den i3 § 3 i stället för den§som anges som anges
tull och skatt skulle tull och skatt skullesom annars som annars
ha utgått. ha utgått om

har kommersiellimporten inte
karaktär,

värdet liggerav varorna
under den beloppsgräns för
schablonberäkning tull i vissaav
fall rådetsisom anges
förordning EEG 2658/87nr av
den juli23 1987 tulltaxe- ochom
statistilmomenklaturen och om
Gemensamma tulltaxan, för
schablonberäkning tull vissaiav

ochfall,
den skall betala tullensom

och skatten vid förtullningeninte
begär denna bestämmelseatt

skall tillämpas.inte
Om den skall betalasom

tullen och skatten vid
förtullningen begär det skall
denna bestämmelse dock inte
tillämpas.

lagDenna träder i kraft den...
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tillFörslag8
dröjsmåls-1997:484i lagenändringlag omom

avgift

dröjsmåls-lagen 1997:484ochHärigenom föreskrivs 7latt om
lydelse.avgift skall ha följande

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

1§
betalningsskyldig förbetalningsskyldig Den ärDen är somsom

avgiñ ochskatt, elleravgift ellerför skatt, tull, räntaränta som
i tid och påintetid ochoch inte i rätt rätt sätträtträttsom

betalningsskyldighetenfullgörbetalningsskyldig-fullgörsätt
särskilti de fall detskall,särskiltheten skall, i de fall det

betala avgiftföreskrivs,avgiñföreskrivs, betala enen
enligt dedröjsmålsavgiftdröjsmålsavgift enligt de

lag.grunder i dennai denna lag.grunder som angesangessom

7§
dröjsmålsavgift f°arbeslutfår Ettbeslut dröjsmålsavgiftEtt omom

överklagas det gällerpåöverklagas det gällerpå sättsätt somsom
överklagande beslutförför överklagande beslut av omomav
skatt, avgift ellerdenellerden skatt, tull, avgift räntaränta som

dröjsmålsavgiften.föranlettföranlett dröj smålsavgiften.som

kraft den...lag träder iDenna
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9 Förslag till
förordning ändring förordningeni 1993:965om

frihandel i varuutbytet mellan Sverige ochom
Färöarna

Härigenom föreskrivs 8 och förordningen11 §§ 1993:965att om
frihandel i varuutbytet mellan Sverige och Färöarna skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8§
Vid kontroll uppgifter Vid kontroll uppgifterav som av som
lämnas i ansökan lämnas i ansökanen om vam- en om vam-
certifikat EUR.1 eller faktura- certifikat EUR.1 eller faktura-
deklaration skall 63, 69, 71, deklaration75- skall kap.5 12, 17,

och79 §§97 tullagen och20 §§27-40 kap.9 §4samt
1987:1065 tillämpas. tullagen 0000:0000 tillämpas.

§11
Anspråk på tullfrihet enligt denna förordning för anmälsen vara som
till förtullning skall framställas tulldeklaration skallnär insenast en ges
för eller, det inte finns någon deklarationsplikt, närvaran om varan
anmäls till förtullning.

Ursprungsintyg skall in Ursprungsintyg skall inges ges
dagar från15 den dag dåsenast 15 dagar från den dag dåsenast

anmäldes till förtullning. anmäldes till förtullning.varan varan
Vid elektroniskt uppgifts- Vid elektroniskt uppgifts-
lämnande enligt 11 § tullagen lämnande enligt 3 kap. 17 §a
1987:1065 f°ar tullmyndigheten tullagen 0000:0000 får Tull-
medge den tullskyldige endast verket medgeatt gäldenärenatt
behöver Visa intyget på endast behöver visa intygetupp upp
begäran myndigheten. Om begäran myndigheten. Omav av
det finns sådant medgivande det finns sådantett medgivandeett
skall den tullskyldige förfoga skall gäldenären förfoga över

intygetöver intyget intygetnärsenast intygetnärsenast armars
skulle ha in. skulle ha in.gettsarmars getts

Om Posten Aktiebolag Om Posten Aktiebolagär är
tullskyldig1 för har gäldenär för haren vara som en vara som
kommit in med får dock kommit in medpost får dockpost
anspråk på tullfrihet framställas anspråk på tullfrihet framställas

Senaste lydelse 1994:1148.
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och ursprungsintyg ininoch ursprungsintyg senastsenast gesges
dagar efter den dag dåden dag då 30dagar efter30

tulltaxeringsbeslutet meddela-meddela-tulltaxeringsbeslutet
des.des.

framställs ellereller Om anspråkanspråk framställsOm
vadvad intygintyg änän ges senare somsomges senare

i första, tredjetredje andra ellerelleri första, andra angesanges
får ellerstycket, återbetalningåterbetalning ellerstycket, får avav

befrielse från tull medges endastendastbefrielse tull medgesfrån
till den del tullbeloppettullbeloppettill den del av somsomav
överstiger 300 kronor.överstiger 300 kronor.

gällerDetsammagällerDetsamma enen omom
andragäldenär enligtandratuIIskyIdig enligt somsom

stycket skall intygvisastycket skall visa. intyg uppupp
begäran Tullverketendast påendast på begäran av aven

förfogadeinte intygetinte förfogadetullmyndighet över när
detta skulle ha inintyget dettanär gettsöver armarsarmars

Tullverketenligt andra stycket.enligt andraskulle ha ingetts
kan i det enskilda fallet medgetullmyndighet kan istycket. En
undantag från detta detfallet medge kravenskildadet om
finns särskilda skäl.krav detundantag från detta om

finns särskilda skäl.

träder i krañ den...förordningDenna



Författningsförslag80 1999:54SOU

10 tillFörslag
förordning ändring i förordningen 1995:681om

växtskyddom m.m.

Härigenom föreskrivs 19 och förordningen22 §§ 1995:681att om
växtskydd skall ha följande lydelse.m.m.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

19 §
Den enligt tullagen Den skyldig betalaärsom attsom
1994:1550 tullskyldig skall tull för eller skulleär haen vara
betala växtskyddsavgift. detvarit variten om varan
Avgiften uppbärs Tullverket. tullbelagd skall betalaav en

växtskyddsavgift. Avgiften upp-
bärs Tullverket.av

Växtskyddsavgiften fastställs Jordbruksverket efter samråd medav
Riksrevisionsverket.

Växtskyddsavgiñ skall inte betalas för
avvisade sändningar och

2. sändningar på sundhetsintyget försäkras undersökta försom vara
avsändandet från utförsellandet Jordbruksverketav en person som
bemyndigat.

22 §
Tullmyndighet och sådant företag Tullmyndighet och sådant före-

enligt §73 tullförordningen enligt §54 tullförord-som tag som
1994:1558 tullkontrollutövar ningen 0000:0000 tull-utövar

gods skall övervakaöver det inte kontroll godsatt skallöver över-
införs eller jord, kompost, vaka detväxter inte införsatt växter
gödsel eller odlingssubstrat eller jord, kompost, gödsel ellerannat
eller växtskadegörare odlingssubstrati strid ellerannatmot växt-

skadegörare i strid mot
föreskrifter förbudföreskrifter förbud eller motmot omom

eller villkor för införsel ellervillkor för införsel, eller
föreskrifter2. sådantföreskrifter sådant attatt omom

8°d5 endast får införasgods endast får införas mOtmot
uPpVisande sundhetsintyg.uppvisande sundhetsintyg. aVav

Jordbruksverket skall i övrigt ha tillsyn det inte införsöver elleratt
sprids något gods i strid denna förordning eller med stödmot av
förordningen meddelade föreskrifter.

Denna förordning träder krafti den...
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tillFörslag1 1

1996:702förordniniändringförordning enom
vidbefogenheter gränsTullverkets ver1gesom

Europeiska unionen,landmot ett annat inom
m.m.

förordningen 1996:702beträffandeföreskrivsHärigenom om
land inomSverigesvidbefogenheterTullverkets gräns mot ett annat

unionen,Europeiska m.m.
skallböjningsformer"tullmyndighet i olikaordetdels i 4-7att

tullregion,bytas ut mot
Generaltullstyrelsen skall bytasordetdels i och 9 ut mot8att

"Tullverket,
lydelse.följandeskall hadels §§1-3att

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

1§
förordning finnsdennafinns IförordningdennaI

bestämmelser anslutning tillitilli anslutningbestämmelser
Tullverkets1996:701lagenTullverketslagen 1996:701 omom

befogenheter vid SverigesSveriges gränsbefogenheter vid gräns
land inomland inom ett annatmotmot ett annat

Europeiska unionen.unionen och 67Europeiska a
tullagenb §§och 67

1994:1550.

2§
bokningsuppgifterMedbokningsuppgifterMed avsesavses

iuppgifter förekommeriförekommeruppgifter somsom
bokningsamband medsamband med bokning avav

ellerför fordonfordon ellerför transporttransport varor,varor,
med de begräns-de begräns-med passagerarepassagerare

avseendeningaravseendeningar passagerarepassagerare
lagenföljer §15lagenföljer 15 § avsomavsom

Tullverkets1996:701Tullverkets1996:701 omom
vidbefogenheter Sveriges gränsbefogenheter vid Sveriges gräns

land inominomland ett annatmotmot ett annat
Europeiska unionen.§Europeiska unionen och 67 a

tullagen 1994:1550.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3§
Generaltullstyrelsen får träffa Tullverket får träffa överens-
överenskommelse med kommelse medett ett transport-
transportföretag företag tullregion fåratt attom en om en
tullmyndighet får ha terminal- ha terminalåtkomst till företagets
åtkomst till företagets boknings- bokningsuppgifter under de
uppgifter under de förutsätt- förutsättningar i 15som anges
ningar i 15 och 16 och 16 lagen 1996:701som anges om
lagen 1996:701 Tullverkets Tullverkets befogenheter vidom
befogenheter vid Sveriges Sverigesgräns gräns mot ett annat

land inom land inom Europeiskamot ett unionen.annat
Europeiska unionen och 67 Tullverket får bemyndigaa en
och 67 b §§ tullagen tullregion träffa sådanatt
1994:1550. Generaltullstyr- överenskommelse med ett
elsen får bemyndiga tull- transportföretag inom tull-en
myndighet träffa sådan geografiskaatt regionens verksam-
överenskommelse med hetsområde.ett
transportföretag inom tullmyn-
dighetens geografiska verksam-
hetsområde.

Denna förordning träder i kraft den...
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Inledning1

Utredningsuppdraget1 1
.

fogas tillbilagaDir. 1996:103 1Utredningens direktiv som
betänkandet.

regeringen förlängt tiden förharbeslut den juni 1998Genom 4
aprilutgången 1999.uppdraget tillslutredovisning avav

Fi98/16 oktober 1997 Dnr 1418beslut denRegeringen har genom
från Generaltullstyrelsenframställningartill utredningen överlämnat om

dröjsmålsränta skallsåtullagen 1994:1550,bl.a. ändring i 30 § att tas
istället för enligt lagenskattebetalningslagenenligt kap.19ut om

februaribeslut denregeringen 11dröjsmålsavgift. Vidare har genom
framställningöverlämnat frånutredningen98/1468 till1999 Dnr en

svensk lagstiftning föriändringarGeneraltullstyrelsen attom
förordning 3295/94 denRådets EEGmöjliggöra tillämpning aven av

friförhindra övergång tillåtgärder fördecember22 1994 attom
hänförande suspensivtelleromsättning, återexport ettexport, av
eller pirattillverkadevarumärkesförfalskade varor.arrangemang av

Utredningsarbetet1.2

överklagandereglerTullagensdelbetänkandetUtredningen har i m.m.
lämnat förslagSOU 1998:127Tullverketvid omorganisation aven

myndighet. detIfrån Tullverket kommerutgår utgöraattatt ensom
de förslag till ändringar ivi beaktatfortsatta utredningsarbetet har

proposition 1998/99:79.regeringenstullagen lagts fram isom
Finansdepartementets arbets-medSamråd har i vissa frågor skett

varusmugglingslagen, med utredningenför översyn omgrupp av
exekutionsväsendets register-ochskatteförvaltningensöversyn av

års punktskatteutredningmed 1998författningar Fi 1998:02 samt
1998:01.



Inledning84 SOU 1999:54

Vi har fortlöpande hållit underrättade arbetet inom aktuellaoss om
kommittéer i förstaEU:s pelare. Tullagstiftningen i Danmark, Finland,
Irland och Nederländerna har studerats.

Utredaren, sekreteraren och har vid besök hosexperternaen av
kommissionens generaldirektorat för tullfrågor DG inhämtatXXI
upplysningar EG-rättens innebörd i vissa avseenden, bl.a. frågaiom

begreppet tullagstiftning, dröjsmålstalan och överklagandeom av
beslut revision. få del erfarenheternaFör från tillämpningenattom av

tullagstiftrlingen efter EU-inträdet, har utredningen besöktav
tullmyndighetema i Göteborg, Borås lokalkontoret i Landvetter och
Karlstad lokalkontoret i Svinesund Scanias tullavdelning isamt
Södertälje och Wilson Co AB i Arlanda och Göteborg. Utredningen
har också varit representerad vid tullseminarium vid Lundsett
universitet.
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utredningensförUtgångspunkter2

och förslagöverväganden

Bakgrund2.1

formgamla Någonmyckettullväsendet harsvenskaDet anor. av
slut och det troligt tullar1100-taletstullpålagor förekom redan vid är att

jubileumsbok till sittGeneraltullstyrelsens 350-tidigare.fanns långt I
tullväsendets utveckling.skildrasTullverket 6-1986årsjubileum 163 --

genomfördes och såår 1636reformdensärskilt intresseAv är varsom
från det ârtalet. Mångaräknar sinaTullverketgenomgripande att anor

reformen återkommer igrund förtillde tankar lågav som
1900-talet.tullagstiñningen ända in på

börinom tullagstiftningeninstitutcentralaUtvecklingen vissaav
beröras. tullstadga denårs 7enligt 1927Tulltaxering skullenågot

vad vidledningmedutförasoktober 391 utrönts1927, av somnr
med denofficialsystem blevsådanttullens undersökning Ettvarorna.av

slut alltförvärldskrigetsandraefterständigt växande importen tungrott.
uppgifter iutsträckning grundas pådärför iTulltaxeringen kom att stor

särskilda fall.undersöktes endast ihandlingar;fakturor och andra varan
infördestullag 1973:670årsikraftträdandet 1973med ettFörst av

tullskyldige skulle lämnadentulldeklaration;obligatoriskmedsystem
Deklarationsskyldighetenförtullning.tilldeklaration när angavsvaran

vadanpassades tilltullag 1987:1065behölls i års1987 sommen
i övrigt.gällde på skatteområdet

importverksamhet infördesbedrevför denunderlättaFör att som
hemtagningyörfarandet. fåttDentullag det s.k.års1973 somgenom

och i övrigt förfogahandhemtagning ñck övertillstånd till ta varanom
också s.k.förtullats. Hemtagarenden inteden hinderutan att varav

ochinnan tullfick lämnasinnebarkreditimportör. Detta utatt varan
särskild tullrälming inomenligtskeddeBetalningavgift betalats.annan

bestämde.den tid Generaltullstyrelsensom
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Godsvården, dvs. omhändertagande godset i avvaktan påav
förtullning eller tullklarering, ankom tidigare på Tullverket. Iannan
1973 års tullag kompletterades denna ordning med privat godsvård.
Enskilda företag kunde tillstånd inrätta tullupplag, tullager ellerattges
frihamnar där oförtullade kunde förvaras under kortare tid ivaror
avvaktan förtullningpå eller tullklarering.annan

I 1927 års tullstadga farms bestämmelser tull/control såvälom av
transportmedel Bestämmelserna tullmyndighetema rättsom varor. gav

tullbevaka transportmedel förseglaoch lastutrymmen.att Under den tid
behövdes för tullkontrollen fick handlingar hållas kvar. Fartyg, tågsom

och fordon kunde luftfartygoch landa.stoppas Iattanmanas
tulltaxeförordningen 1960:391 infördes bestämmelser skyldighetom

lämna de uppgifter och förete de handlingaratt fordrades försom
tullkontrollen. Eftersom de grundläggande skyldighetema under-att
kasta sig tullmyndighetemas kontroll så ingripande ochnaturvar av
rörde inskränkningar i den enskildes handlingsfrihet, fördes åtskilliga

de kontrollbestämmelser tillämpningsföreskrifternafarms i in iav som
Även1987 års tullag. bestämmelser bokföringsgranskning in itogsom

Ården lagen. infördes1994 revisionsbetämmelser i tullagen, utformade
med förebild i taxeringslagens revisionsbestämmelser.

Sveriges inträde i förändradeEU radikalt förutsättningarna för den
nationella tullagstifmingen. EG-rättens regelverk på tullområdet utgör
kärnan i den svenska tullagstiftningen och några EG-rättenmot
stridande föreskrifter får inte förekomma. En 1987 årsöversyn tullagav
och andra i sammanhanget författningarrelevanta blev därför
nödvändig och resulterade i bl.a. den gällande tullagen 1994:1550.nu

2.2 Gällande författningar
De primära föreskrifterna finns, i EG:s regelverknämnts, påsom
tullområdet. Det emellertid endast relationen med tredje land,avser
eftersom EG tullunion. Viktigast rådets förordningutgör EEGären nr
2913/92 den 12 oktober 1992 inrättande tullkodex förav om av en
gemenskapen tullkodexen, kommissionens förordning EEG nr
2454/93 den juli2 1993 tillämpningsföreskrifter för rådetsav om
förordning EEG 2913/92 inrättande tullkodex förnr om av en
gemenskapen tillämpningskodexen, rådets förordning EEG nr
2658/87 den 23 juli 1987 tulltaxe- och statistiknomenklaturenav om
och Gemensamma tulltaxan rådets förordning EEGsamtom nr
918/83 den 28 1983 upprättandet gemenskapssystemettav mars om av
för tullbefrielse. Bland övriga EG-rättsakter kan rådetsnämnas
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föråtgärderdecember 19943295/94 den 22förordning EEG omavnr
elleromsättning, återexportfritillförhindra övergång export,att

varumärkesförfalskadesuspensivthänförande till ett arrangemang av
pirattillverkadeoch varor.

svenskgällande Itillämpligadirekt rätt.EG-förordningama är som
kan kompletterasramlagstiftning ochfonnende dockvissa delar har av

bestämmelsen.nationellaav
svenskaflertalkompletterastullområdetregelverk påEG:s ettav

tullförordningen1994:1550,tullagencentralaförfattningar. De är
förföreskrifter TFS:1994:45Generaltullstyrelsensoch1994:1558

övriga/tullordningen/. Av1994:1550tullagentillämpning av
tullfrihetlagen 1994:1557bör härkompletterande lagar nämnas om

lagenskatt vid importfrihet från1994:1551lagen m.m.,omm.m.,
verkanmed ekonomisktullförfarandenvissa1994:1548 samtom

varumärkesintrångtullkontrolllagen 1994:1552 m.m.avom
regelverk berörs frågorkompletterar EG:si demFörutom somsom

tull-författningar,andratullväsendet i flerasamband medhar t.ex.
kontrollverksamhetenförsärskilt intresseregisterlagen 1990:137. Av

vid SverigesbefogenheterTullverkets gräns1996:701lagenär om
syfteinregränslagen,Europeiska unionenland inommot ett annat vars

försgällerkontroll detupprätthålla övernärär att envaror somen
straffsanktionerat förbud.EU-land i strid mot ettgräns annatmot ett

reformMålsättning för2.3 aven

tullagstiftningen
därmed förutrikeshandeln ochroll icentralharTullagstiftningen en

näringslivetsdet svenskaskallsamhällsekonomin i Den värnastort. om
sker iutrikeshandelngaranti förocksåkonkurrenskraft attvara enmen

internationellt. Tullnationelltsåvälgodtagbara ärformer är ensomsom
lagstiftningen.perspektiv på Detfrskaltmedförvilketform skatt, ettav

iblandochskall tillgodose fleraregelsystem,ofrånkomligtär att ett som
tillmåstedessutomochmotstridiga intressen enanpassassom
bli såinte kanoch teknik,handelinomdynamisk utveckling

alla dem berörsmed tanke påönskvärtlättillgängligt avsomsom vore
utsträckningverksamhet i ärföretagFörutom storsystemet. vars

erforderligförväntas hadärför kanochutrikeshandel,inriktad på som
kännedomfordrasregelsystemet,tillämpa systemetkompetens att om

ipå tullområdet finnsregelverktullunion ochförredogörelse EG:sEn prop.
1994:34, s.80-94.
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eller delar det hos dem i mindre omfattningäven sig åtägnarav som
importverksamhet, liksom hos enskilda, fordonsförare, fartygs-t.ex.
befäl och myndighetspersonal.

Det självfallet angeläget allaär möjligheter förenklaatt att
tullagstiñningen tillvara. Förenklingssträvandet har ocksåtas vid flera
tillfällen kommit till uttryck inom iEU, den s.k. Stockholms-t.ex.
deklarationen och rådets resolution den oktober25 1996 förenklingom
och rationalisering gemenskapens tullföreslcrifter och -förfarandenå Iav

från kommissionen den 19983juni3 understyrksrapporten att en
viktig referenspunkt för modern tullkodex den måste uppfyllaär atten
målet förenkla. Samtidigt de beloppatt sägs undandrasatt stora som

medel alla förenklingsåtgärdergör måste följasattsom egna av
effektiva kontrollmedel särskilt avpassade förär de potentiellasom
risker åtgärden medför.som

Tullkodexen och tillämpningskodexen EG-rättsliga förordningarär
och sådana direkt tillämpliga i medlemsländerna. flertalEtt andrasom

Ävenförordningar också direkt eller indirekt tullomrádet.rör med höga
förenklingsambitioner kommer det för svensk tullagstiñning grund-
läggande regelverket mycket omfattande och i flera hänseendenatt vara
svårtillgängligt. Tullkodexen innehåller 253 artiklar och Tillämpnings-
kodexen innehåller 915 artiklar och bilagor.113

I utredningsuppdraget ingår undersöka det finns förutsätt-att om
ningar för förenklingar regelsystemet. Våra överväganden harav
därvidlag gällt det svenska regelsystemet, dvs. de författningar som

komplement till EG-förordningarutgör eller genomförande EG-av
direktiv.

Vi skall också enligt direktiven lämna förslag till de ändringar som
kan visa sig behövliga från saklig synpunkt. Uppdraget emellertidär
begränsat till den svenska tullagstiftning faller inom Finans-som
departementets ansvarsområde. Till följd härav har vi inte kunnat

sakliga ändringaröverväga behövs i sådana i tullsammanhangom
viktiga regler aktiv och passiv förädling, suspensionssystemet,rörsom
restitutionssystemet, bearbetning under tullkontroll eller temporär
import. Dessa regler nämligen intagna i lagenär vissaom
tullförfaranden med ekonomisk verkan, vilken faller underm.m.,
Utrikesdepartementets ansvarsområde. Detsamma gäller reglerna om

Customs 2000 Simplification and rationalisation of the Communitys customs
regulations and procedures, Statement by DirectorsEU General of Customs,
Stockholm 8-10 May 1996.on
2 EGT C 07/11/1996,332,nr s.
3Kom 1998 226 slutlig.
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Uppdragettullfrihet tullfrihet, innefattarenligt lagen inteom m.m.
heller inregränslagen.

och tillämpaskulle bli lättare överblicka denDet säkert nationellaatt
delartullagstiftningen, samtliga dess centrala samlades i lag. Tillom en

dessa tullförfarandet ochdelar måste räknas Tullverkets kontroll-
framför alltverksamhet; det dessa berör aktörerna påär som

tullagstiftningentullområdet. för delat mellan olikaSå länge äransvaret
idepartement begränsningar övrigtoch med de framgårsom av

direktiven Vi har därför idetta dock inte möjligt. detta hänseendeär
bestämmelsernanödgats inskränka till föreslå i lagenattattoss om

tullkontroll varumärkesintrång, och i lagen 1973:980av m.m. om
införselregleradeförvaring och förstoringtransport, tasav varor, m.m.

in i tänkbart från lagentullagen. i och för sig frihet frånDet attvore om
skatt vid import, flytta de bestämmelser gäller tull. Viöverm.m. som

innebärahar dock bedömt inte skulle fördel,detta någon störreatt
eftersom skattefrihet bör i särskildlagens bestämmelser ståom en
författning. armorlunda, det hadeSaken skulle sig varit möjligtte attom

Ävenockså bestämmelser i tullagen.in tullfrihetslagens tullregister-ta
lagen författning; reglernabör bestå särskild knappastärsom en av
omedelbart ochintresse för importörer exportörer.

Från målsättningsakliga utgångspunkter har vår varit den svenskaatt
tullagstiftningen innehåll underlättar smidig hantering iett enges som
tullförfarandet myndigheterna.för såväl näringslivet Regelverketsom
bör hänseendetill de behov i detta visat sig föreligga,anpassas som
givetvis förutsättning sådan anpassningunder förenlig medäratt en
EG-rätten. tillgodose rättssäkerhetens krav ochbörDet ägnat attvara
samtidigt förhindra förfarande ochbrottsligt agerande till skadaannat
för samhället bedriver seriös och lojal verksamhetoch dem som en
inom utrikeshandeln.

struktur2.4 Tullagstiftningens
Eftersom vad gällerden svenska tullagstiftningen handel med
gemenskapsvaror komplement till krävsendast kan EG-rätten,ettvara

den bedriver verksamhet ingående kännedomsådanav som en om
tullkodexen, och andra normerande EG-rättsakter.tillämpningskodexen

underlätta grundläggande bestämmelser börFör sökandet efter dessaatt
tullagen, får författning svensk aktör förstaden iantas som ensom vara
hand de EG-reglerdel hänvisningar till kompletterastar av, ge som

tullagen.genom
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Tullagen i princip utformasbör den med hänvisningamaså tillatt
EG-rätten innehåller alla de materiella bestämmelser den enskildesom
behöver känna till för i tullavseende kunna utföra sin verksamhet påatt

korrekt Tullförordningen bör, likaledes i princip, endast inne-ett sätt.
hålla verkställighets- och tillämpningsföreskrifter riktade till Tullverket;
materiella bestämmelser till denriktar sig enskilde bör så långtsom
möjligt undvikas. Vi dock medvetna sådan uppdelningär attom en
mellan de författningama intetvå kan upprätthållas fullt ocksåDet ärut.
ofrånkomligt ytterligare regler på tullområdet i formatt ges av
myndighetsföreskrifter motsvarande den nuvarande tullordningen.

detI EG-relaterade lagstiftningsarbetet uppkommer ofta redaktionella
och språkliga frågor. Innebörden olika EG-rättsakter kanav vara
svårtolkad och språkbruket kan det förekommer iänannatvara som
svensk lagstiftning. givetvis viktigt detDet i de kompletterandeär att
svenska bestämmelserna används begrepp deni svenskasamma som
översättningen EG-reglema, såvida det inte uppenbart denär attav
svenska avviker från korrekt översättning originaltexten.texten en av

Tullagen bör indelas i kapitel.
Flera kontrollbestämmelsema i tullkodexen har karaktärenav av

rambestämmelser, för kunna tillämpas måste kompletterasattsom av
nationella bestämmelser. Vid utformningen dessa nationellaav
bestämmelser måste dock de övriga kontrollbestämmelsema i
tullkodexen och tillämpningskodexen beaktas. Detta har inte skett vid
utformningen tullagen. förekommerDet på flera ställenav
bestämmelser helt eller delvis dubbleringar bestämmelserutgörsom av
i tullkodexen. sådan bestämmelse i vilkenEn 55 fastslås icke-är att
gemenskapsvaror och hänförts till godkänd tullbehandlingvaror som en

innefattar förs tullområdeEG:s med visst angivetatt utsom varorna ur
undantag underkastade tullmyndighetemas övervakning och kontrollär
står under tullkontroll. bestämmelseDenna bör jämföras med
artiklarna och37, 59.2 183.

Vi har eñer kontrollbestämmelsema i den tullagensträvat att ge nya
sådan utformning det tydligare framgår de komplett-att utgöratten

eringar till bestämmelserna i tullkodexen och tillämpningskodexen. I
den mån bestämmelser finns i EG-rättsaktema kan hänvisning tillgöras
de relevanta artiklarna; bestämmelser med motsvarande innehåll skall
inte finnas i tullagen.

Vi finner vidare den nuvarande ordningen där kontroll-att
bestämmelser finns både i tullagen tullförordningenoch i inte heltär
lämplig. Vissa bestämmelserna i tullförordningen Tullverketav ger
långtgående befogenheter berör de grundlagsskyddade fri- ochsom
rättigheterna. Några bestämmelserna reglerar dessutom frågorav som
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redan reglerats i tullagen. Uppdelningen vidare regelverket tämligengör
svårläst. Vi har därför vid utformningen de kontroll-av nya
bestämmelserna haft utgångspunkt dessa i möjligaste skallmånattsom
finnas på ställe; eftersom det i många fall frågaett är om
kontrollåtgärder kan integritetskränkande föreslår vi deattsom vara
införs i lagen. kontrollbestämmelser i tullförordningenDe tassom
skall föreskrifter verkställigheten kontrollbestämmelsema ivara om av
tullagen; de skall inte Tullverket några ytterligare befogenheter ellerge
ålägga enskild ytterligare skyldigheter.

2.5 Tillämpningsfrågor

Under utredningsarbetet tullförfarandethar det påtalats på särskildaatt
punkter innebär onödiga kostnader och försvårar smidigen varu-
hantering. den mån dessa problem kan åtgärdasI ändringar igenom
tullagstiftningen lämnar vi förslag därom. En del problemenstor av
hänger emellertid med EG-rättsalctema tullområdet.påsamman
Härvidlag har vi inte kompetens föreslå några ändringar. villVi dockatt
betona det angelägna i från svensk sida fortsatt verkar föratt attman
dessa rättsakter utformas de inte blir tillså nackdel för det svenskaatt
näringslivets konkurrenskraft.

Kritik har också från näringslivets sida riktats Tullverketsmot
tillämpning tullagen och tullförordningen. förstaI hand gäller detav
vissa bestämmelser i tullordningen. En motsvarande kritik har på ett
generellt plan Statskontorets lägesrapportuppmärksammats i 1998:27
EG-regler och svensk regelkvalitet. Statskontoret finnsdetattanser
behov förbättra myndigheternas EG-relaterade föreskriñsarbeteattav
och anför vidare:

Våra studier flera fallmyndigheter har infört bestämmelservisar iatt
EG-relaterade föreskrifter långtgående de kravi är änmersom som

ställs bakomliggande EG-rättsakter. Flerai intresseorganisationer är
kritiska till harmyndigheterna heller dessavarförinte motiveratatt
tillkommande särregleringar nödvändiga. ocksåDeär attmenar
särregleringar medför kostnader för svenska företag, vilket försämrar
företagens nationella och internationella konkurrenskraft.

frågor har diskuterats utredningenDessa inom och lett uttaladtill en
vilja från näringslivets och Tullverkets finnarepresentanter att sam-
törståndslösningar tillämpningsproblem.på uppkommande denMot
bakgrunden finns det anledning räkna med båda kommeratt att parterna

finna det angeläget tillämpningen de EG-relaterade före-att att av
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skriftema försämrar de seriösasker på inte företagenssättett som
konkurrenskraft samtidigt. uppfyller behovet effektivtettmen av
kontrollsystem. det nödvändigtVi har därför inte redovisa allaansett att
de tillämpningsproblem påtalats, i avsnitt några8tarsom men upp av
dem till övervägande.

Kritiken tillämpningen tullagstiñningen har också bristenrörtmot av
nuvarande regionalapå enhetlighet i praxis hos de tullmyndighetema.

TullverketGenom den beslutade omorganisationen kommer det attav
där finnas nivå med lednings- och policyfunktionercentral samten en
regional funktioner.nivå med operativa Den centrala nivån skall
hantera administrativa ochlednings- och stöd for deprocesser ge
operativa kan förväntas denna organisationDet attprocesserna.
kommer främja enhetligheten i praxis.att
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Innebörden vissa begrepp3 av

Förslag: Tullskyldigbegreppet bort. ställetI används begreppentas
gäldenären och deklaranten.

Någon bestämmelse förstamotsvarande § stycket1 andra meningen i
den nuvarande tullagen, enligt vilken vad tull gällersägs ävensom om
avgifter för vid import, införs inte den tullagen;tas utsom varor nya
de avgifter för vid import omfattas tullkodexenstas utsom varor av
tullbegrepp.

l Tullskyldig

3.1.1 Gällande rätt

Bestämmelser erläggaskyldig tull för harär attom vem som en vara
funnits i svensk tullagstiftning sedan tillkomsten 1973 års tullag.av
Tullagstiñningskommittén föreslog i sitt betänkande stencil Fi 1970:4
Tullproceduren vid import bestämmelse146 skulle införas is. att en
tullagen klargjorde skyldigheten betala tull ålåg denatt attsom som
anmälde godset till förtullning. anförde1972:110 departements-I prop.
chefen i denna del följande s. 94.

Enligt varuhavarennuvarande regler dvs. den påär som-
grund eller eljest berättigadäganderätt förfogaär överattav

skyldig erlägga tull och införselavgtj förattvaran annan-
förfoga bestäms allmänhetVem iöverägervaran. varansom

frakträttsliga regler. Mycket ofta varuhavarenärav en
speditör. skallEnligt kommittéförslaget den som anger vara
till förtullning också betalningsskyldig för tull andraochvara
avgifter. Flertalet uttalat dennaremissinstanser, sig isom
fråga, biträder förslaget. har tidigare förordnarJag att
deklarationsskyldigheten skall fidlgöras denav som anger
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till förtullning finner det naturligtoch avgifternajag attvara
skall erläggas av samma person.

Bestämmelsen in i tullagen löd:5 § 1973:670. Dentogs

till förtullning eller handDen tagitsom anger vara som om
stycket§ andraefter medgivande enligt tullskyldig.3 ärvara

skall tullTullskyldig erlägga införselavgift förutom annan
uppbäres tullverket.varan som av

Är någon tullskyldig enligt första stycket, tull ochtages
införselavgift ut varan.annan av

infördes tullagenMotsvarande bestämmelse i 11 § 1987:1065.
detNär gäller deklarationsskyldigheten i § i års tullag,7 1973angavs

liksom i tullskyldig skulle,i års tullag, till13 § 1987 näratt vara angavs
förtullning, förlämna tulldeklaration till ledning förtullningen.

tullskyldig används också i den gällandeBegreppet tullagen. Inu
finns definition; den tullskyldige10§ med den ären avses som

skyldig betala eller exporttull förimport- eller skulle haatt en vara,
varit det varit tullbelagd. författningskommentaren tillI 10om varan

1994/95:34 anförs följande.127, bl.a.prop. s.

tullkodexen föreskrivs under olikaI omständigheter ärvem som
"gäldenär" eng. debtor. Reglerna härom på mycket likaär, sätt,ett
de nuvarande svenska bestämmelserna tullageni ärom vem som
tullskyldig."- konsekvens EG-bestämmelserna detEn inteär attav
behöver finnas några nationella bestämmelser skyldigärom vem som

betala tull.att
skiljerFrån synpunkt de nämnda begreppen åt.sigen annan

ullskyldig enligt nuvarande svenska bestämmelse normalfalletT iär
den anmält till förtullning, falletdet enstakaioavsettsom en vara om
någon tull skall utgå eller tullkodexen förekommer begreppetIinte.
gäldenär endast samband med det föreligger tullskuldi att en

debt.customs
åtskilliga bestämmelser gällernuvarande tullag finns förI som

den tullskyldig, det det enstaka fallet verkligeniär oavsettsom om
skall betalas någon tull eller skatt eller avgift eller det inteannan om

Ävenskall utgå någon pålaga. fortsättningen kan deti vara
ändamålsenligt kunna beteckna tullskyldig ordetsiatt en person som
nuvarande "den tullskyldige" bör därför behållasTermenmening. i
tullagen. används några bestämmelser bör tillämpasBegreppet i som
på det gäller eller Därför harimportsätt oavsett export.samma om
begreppet detdefinierats på sådant gäller båda dessa fall.isätt att

1 hemtagning.Dvs
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Förutom i tullagen används begreppet tullskyldig också i tullförord-
ningen i förordningen§ 1993:965 frihandelll i varuutbytetsamt om
mellan Sverige och och förordningeni 19 §Färöarna 1995:681 om
växtskydd m.m.

Överväganden förslag3.1.2 och

Som framgår redogörelsen anledningen till begreppetär attav ovan
tullskyldig har behållits lagstiftaren funnit det ändamålsenligt haatt att

begrepp omfattar dels gäldenär, dels den skulle ha varitett som som
gäldenär i fråga hade varit tullbelagd. En viss begrepps-om varan
förvirring emellertid ha uppstått eftersom begreppet ibland ocksåsynes

den skyldig avlämna deklaration. Detta torde inte haär attavser som
varit något problem tidigare; framgår i den gamlasom ovan angavs
tullagen uttryckligen tullskyldigedet den skulle lämnaatt var som
deklaration. tullskyldige deklarantenochDen med andra ordvar

fallet.inte längre alltidDetta Enligt artikel 4.12 iärsamma person.
tullkodexen varje har betalningsansvar för tullskuldär person som en
gäldenär, medan deklaranten enligt artikel 4.18 denär person som

tulldeklaration i eller den iegetavger en namn person vars namn en
tulldeklaration Deklaranten kan således såväl gäldenärenavges. vara
själv gäldenärens ombud vid indirekt ombudskap. Tillämpnings-som
problemen har föranlett företrädare för Tullverket till utredningenatt
framföra önskemål tullskyldigbegreppet skall bort.att tasom

Enligt vår mening bör för enkelhetens och tydlighetens skull de
begrepp i tullkodexenanvänds och tillämpningskodexen användassom

så möjligt. Vi har funnit gäldenär eller deklarantnär kanär att
användas i stället för tullskyldig i de allra flesta fall. Det endastär
några få bestämmelser måste omfatta såväl gäldenär densom som som
skulle ha varit gäldenär varit tullbelagd. I några fall kanom varan
dessutom bestämmelserna skrivas så varken tullskyldig/attom
tullskyldighet eller gäldenär/deklarant behövs. föreslårVi därför att
tullskyldigbegreppet bort.tas
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i
Avgifter3.2

Gällande3.2.1 rätt

finns definitioner import-artiklarna i tullkodexen ochoch 4.11I 4.10 av
medavgifter motsvarande verkan.exporttullar bl.a. omfattar Isom

följandefinns beskrivning vadden tyska tullkodexkommentaren av som
begreppå med motsvarande verkan oftastAvgiftermed detta äravses

anknytning tillhar gränsövergången ochpålagda avgifter,statenav som
förs eller blir dyrare, vilka emellertiddärför innebär utatt varor som

verkar skyddstullar,inte belastar likvärdiga EG-varor. De utan attsom
dâavgiften inte införtsformellt gällertullar. Detta även staten,avvara

avtal, och avgiften tjänar tillbygger privaträttsligtpåutan attett
uppfyllandetvid uppgifterutjämna kostnader uppstått av somsom
Einjiihrgenehmigungsgebührenålagts Exempel härpå ärstaten.av

Durchfahrgebühren genomfartsavgiñerinförseltillståndsavgiftL se
augusti i mål 16/94, EdouardEG-domstolens dom den 199511 nr

ServicesDubois SAfils och General Cargo GaronorSA motet
och GebührenjiirExploitation Gesundheits-REG I-2421.SA, 1995 s.

Punktskattemaför friskintyg. och import-avgifterzeugnisse
tullföljaktligen inte några svarande avgifter;mervärdesskatten är mot

inhemska produkter belastas på sätt.samma
motsvarande verkan tull centraltavgift medBegreppet är ettsom

i artikel i Romfördraget.begrepp förekommer bl.a. 9i EG-rätten. Det
och alla avgifterfastslås bl.a. tullar på importDär export samtatt som
förbjudna i förhållandenhar skall mellanmotsvarande verkan vara

flertal avgöranden vadmedlemsstaterna. har iEG-domstolen prövatett
motsvarande verkan. dom denbegreppet avgift med I 9medsom avses

Kommissionen Konungariketnovember i mål 158/82,1983 motnr
bl.a. följande.uttalar domstolenDanmark, Sml. 1983 3573,s.

følgerbemaarkes, det afDomstolens fasteIndledningsvis18. at
ensidigt pålagt ekonomisk byrde,praksis, enhver uansetat

opkrasarningmåde, fordi debetegnelse som rammer varerne,og
ikke told forstand,egentligigraense, som er enpasserer men

tilsvarende Virkning jñ.udgø afgif med told,somen
også selvartikler 16, afgifien ikketraktatens 12, 13 og om

tilfalder staten

Aufl., Verlag C.H. Beck, München,Witte ZollkodexPeter Kommentar, 2
Linde Verlag Wien, 1998, 32.s.
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hvis denfraviges kun, pågaeldende19. Dette byrdeprincip
udgø forholdsmaissigt vederlag for til faktiskimportørenet en
erlagt tjensteydelse, eller hvis den ophaves led isom en
almindelig afgifisordning, der systematisk efterintern og

anvendes på indenlandskkriterier produceredesamme og
importerede eller eksporterede produkter.

tullagen i lagenI 1 § bl.a. vad tull gällersägs sägsatt ävensom om
andra skatter sådana avgifter skall för vid importsamt tas utsom varor
från tredje land, inte uttryckligen eller framgårannatom anges av
sammanhanget. förarbetena tullagentill inteI vilkanärmareanges
avgifter det i författningskommentaren till § i1är som avses; anges
denna del endast den tullagen, liksom den då gällande, skallatt nya avse

skatt skall foroch avgift vid import frånäven uttasannan som varor
tredje land. farms i iMotsvarande bestämmelse 2 § 1987 års tullag. Där
stadgades vad sades i lagen tull och skatt gälldeatt ävensom annanom
avgifter skulle för vid införsel. författnings-Itas utsom varor
kommentaren paragrafentill den de avgifter det frågaattangavs var

bl.a. sådana avgifter regeringen eller jordbruks-statensom var som
nämnd beslutat enligt prisregleringslagama på jordbrukets ochom
fiskets områden. övrigt kunde det frågaI pålagorvara om som
riksdagen beslutat i lag, skrotningsavgift och gödsehnedels-t.ex.om
avgift, eller avgifter regeringen beslutat med stöd riksdagenssom om av
bemyndigande, burkavgift. Bestämmelsensåsom syftade däremot inte
på sådana avgifter ersättning för vissavsåg verksamhet vidsom
Tullverket, tullförrätmingsavgiñer eller avgifter för tullager. Dettat.ex.
förarbetsuttalande inte längre fullt tillämpligt. Enligt artikel 4 iär
tullkodexen omfattar begreppen ochimport- exporttullar bl.a. avgifter

införts enligt den jordbrukspolitiken eller enligtsom gemensamma
särskilda ordningar för vissa tillverkats bearbetningvaror som genom

jordbruksprodukter. detVidare finns visserligen fortfarandeav
nationella bestämmelser burkavgift och skrotningsavgift, dessaom men
skall inte längre vid import. avgifter idag kan ingåDetas ut som anses
i begreppet avgifter skall för vid import tordetas ut varorsom vara
kvalitetskontrollavgift frukterbeträffande färska och grönsaker samt
växtskyddsavgift. finns andraDet givetvis avgifter tas utsom av
Tullverket och kan komma vid import,utgå såsom farledsavgift,attsom
stickprovsavgift och vattenföroreningsavgift, de inte enbarttas utmen
på grund importenav av varorna.

l 1994/95:34Prop. 123.s.
2Prop. 1986/87:166 63.s.

tullagEn19-08654 ny
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överväganden och förslag3.2.2

avgifterDet finns således fortfarande två slag omfattasav som av
begreppet skall för vid import. dessa tordeavgifter Avtas ut varorsom
dock åtminstone växtskyddsavgiften sådan tull svarandemotvara en
avgiñ omfattas tullkodexens tullbegrepp, dvs. avgift medsom av

enligt förordningenmotsvarande verkan; 19 § 1995:681 växt-om
skydd tullskyldig enligt tullagen betalaskall den ärsom enm.m.

importen utlöser avgifts-växtskyddsavgift. således självaDet är som
sin sidaskyldigheten. Kvalitetskontrollavgiñen å torde numera vara en

sådan införts enligt den jordbrukspolitiken;avgiñ gemensammasom
den fall tullkodexens tullbegrepp. Eftersom deomfattas i såäven av

enda vid import avgifteravgifter skall förtas utsom varor synes vara
verkan tull, föreslårenligt tullkodexen har motsvarande vi attsom som

det inte i den tullagen införs någon bestämmelse avgifteromnya
meningenmotsvarande första stycket andra i den nuvarande§1

fårtullagen; den nationella lagstiftningen inte innehålla bestämmelser
redan finns i tullkodexen.som
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Tullbehandling icke-4 av

gemenskapsvaror

förfarandenBestämmelserna förenklade utformasFörslag: så attom
det endast kompletterande bestämmelserstår klart de till EG-äratt

f°ar utfärda föreskrifter inlämnandeTullverket kompletter-rätten. om av
utfärdande och tidsfristerande tulldeklarationer för särskildasamt av

skattekontosystemettulldeklarationer. Frågan inordnande i tullarom av
vid behandlasoch mervärdesskatt för import itas ut ett annatsom varor

bestämmelse motsvarande 9sammanhang. Någon § nuvarande tull-a
lagen in den tullagen; bestämmelseninte i stridertas motnya
tullkodexen i dess nuvarande lydelse.

Förenklade förfaranden vid import4.1

Gällande4.1.1 rätt

Enligt tullkodexen skall tulhnyndighetemaartikel 76 i enligt villkor
kommittéförfarandetfastställs i enlighet med tillåta vissaattsom

tulldeklaration, tulldeklarationuppgifter utelämnas ersättsattur en av
kommersiellt eller administrativt dokument åtföljsett som enav

hänföras tillframställning skall tullförfarandet i frågaattom varorna
införandeeller tulldeklaration sker i fråga iatt av varornagenom

bokföringen; tullmyndigheten frångå kravethärvid får på att
deklaranten för tullen. Handlingarnaskall visa skallupp varorna
åtminstone innehålla de upplysningar nödvändiga förärsom varomas
identifiering. Normalt skall deklaranten inge kompletterandeen
deklaration får alhnän, periodisk eller sammanfattande art.som vara av

omsättningskall vid till ñ°i enligtDenna övergång 8 § tullagen--
frigjordes.inlämnas nio dagar efter den dag dåsenast varan
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Artikel i tullkodexen gäller såväl import76 detIexport.som
följande behandlas de förenklade förfarandena vid övergång till fri
omsättning vid import.

Tulhnyndighetema enligt fastställdaskall således villkor tillåta
förenklade förfaranden. förfaranden förfarandetDe medärsom avses
ofullständiga deklarationer, förenklat deklarationsförfarande och lokalt
klareringsförfarande. villkoren finnsfastställda angivna iDe artiklarna

innehåller253-267 i tillämpningskodexen, tämligen detaljeradesom
bestämmelser tillämpningen de förenklade förfarandena. Bl.a.treom av
framgår förutsättningen för tillstånd använda förenkladedetattatt att
deklarationsförfarandet klareringeneller den lokala skall medges är att
det går effektiva kontroller relevanta bestämmelsergöraatt attav
efterlevs. Vidare skall tillstånd iansökan princip avslåsom om
sökanden gjort sig allvarligskyldig till överträdelse eller upprepadeen
överträdelser tullföreskriftema eller endast sporadiskt deklarerarav

för detövergång till fri omsättning. gäller förfarandetNär medvaror
ofullständiga deklarationer finns inte motsvarande bestämmelser.
Bestämmelsen i artikel i tillämpningskodexen253 förfarandet fåratt
användas i vederbörligen berättigat fall torde dock innebäraett en
begränsning i sig.

Som artikel i tullkodexen obligatorisk76 bestämmelse.ärsynes en
Medlemsländema kan inte välja tillämpa endast delaratt av
bestämmelsen. Vidare såväl bestämmelserna i artikel 76 i tull-är
kodexen bestämmelserna i de nämnda artiklarna i tillämpnings-som
kodexen direkt tillämpliga. omständigheterDessa ha bortsettsynes man
från vid utformningen de svenska reglerna, avsikten inteävenav om
varit avvika från TullagstiftningenEG-rätten. I SOU 1994:89 ochatt

föreslogEG Tullanpassningsutredningen s. 133 de förenkladeatt
förfarandena för till fri omsättning skulleövergång regleras i lag. De
skäl för tullförfarandetdetta uttagandeävenattsom angavs var avser av

skatt tull tillämpningen ividare dess grunddrag börän samt attannan
enhetlig hos alla tullmyndigheter. Regeringen delade dennavara

bedömningz. tullagen finns visserligen inga bestämmelserI de iom
tullkodexen reglerade förenklade förfarandena. Däremot har man

begreppet förenklat förfarande beträffande tillståndet förfogaanvänt att
innan fastställts.tull första stycket tullagen lyder:över 7 §varor

1 Av artikel i tullkodexen framgår kommittéförfarandet19 skall användasatt
för bestämma i vilka fall vilka förutsättningaroch under tillämpningenatt av
tullagstiftningen får förenklas.
2Prop. 1994/95:34 99.s.
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meddelasTullmyndighet får, föreskrifterenligt regeringen,som av
verksamheteller sådant företag deklarerarbevilja i sinimportör som

för räkning ombud förför övergång till fi importörsomsättningvaror
förfogaochtillstånd handimportör, övrigti innanöveratt ta varorom

förfarandetdet förenklade används med stödtull fastställts. När ettav
handfår och förfogaombads tillstånd, importören överäven ta om

varan

tullagen hänvisas först tillförfattningskommentaren till artikel§ 76I 7
tillämpningskodexen. Därefteri tullkodexen och artikel i253 attanges

fritill omsättning, detde förenklade förfaranden för övergång som
utfärdas enligt detföreskrifter skall 7 ärnärmareatt omavses

klareringsförfarandet.och det lokalaförenklade deklarationsförfarandet
tullförordningen. Ordalydelsenföreskrifter finns i §Dessa 8närmare av

denna de förenklade förfaranden sombestämmelse vid handen ärattger
deklarationsförfarande ochavsedda användas i Sverige förenklatäratt

fastslås ocksålokalt klareringsförfarande. bestämmelsen vilkaI som
förfaranden.tillstånd Paragrafen lyder:skall kunna få använda dessaatt

förfarande enligt § första styckettillämpa förenklat 7Tillstånd ettatt
tullagen kan till1994:1550 ges

deklarationsförfarande för övergång tillform förenklatiimportör av
fri omsättning,

form förenklatförföretag ombud importör iär av.som
deklarationsförfarande för övergång till J91omsättning,

klareringdörfarande för övergång till friform lokaltimportör i av
för räkning.omsättning egen

såledesFörfarandet med ofullständiga deklarationer har lämnats
det inte behövts någonallt döma har lagstiftarenAv ansett attatt

förfarande, intereglering eller förordning detta avsikten hari lag om
i Sverige. talarvarit förfarandet skall kunna användas För dettainteatt

finnstullordningenockså den omständigheten det i 6 kap. 3-6att
ofullständiga deklarationer.bestämmelser förfarandet medom

vidare tillståndtullförordningen stadgasförsta stycketI 9 § att att
efter ansökan får lämnas dentillämpa förenklat förfarande enligt §8ett

innehavare kredittillstånd.betalar tull enligt tullagen, dvs. I26 § avsom
tillstånd får lämnas för viss tid ellerparagrafens andra stycke stadgas att

Generaltullstyrelsen, dettills vidare. det tredje stycket stadgasI att om
fårövervakning och kontroll,nödvändigt för tullmyndighetemasär

hand med tillämpningföreskriva visst slag inte får tasatt omvaror av

1Ibid. 126.s.
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förenklat förfarande beslut i visst fall inte fårett samt att attav om varor
hand med tillämpning förenklat förfarande ocksåtas ettom av armars

får fattas tullmyndighet, det på grund särskilda skäl ärav en om av
nödvändigt för ochmyndighetens övervakning kontroll.

tullförordningen finns föreskrifterI 11-13 de i 7 §omnämnssom
första stycket tullagen. framgår importörAv 11 § har erhållitatt som
tillstånd enligt får hand förs8 § l in och i övrigtta vara somom en
förfoga den, han lämnar förenklad deklaration för övergångöver om en
till fri hemtagning föromsättning. benämns räkning.Detta I 12 §egen
finns bestämmelse förhemtagning räkning: företagetten om annans

har tillstånd enligt får hand8 § 2 förs in och itasom om en vara som
övrigt förfoga den, företaget i egenskap ombud lämnaröver om av en
förenklad deklaration för till friövergång omsättning för importörens
räkning med uppdrag kompletterande tulldeklaration. sådantIatt avge
fall får importören och i övrigt förfogahandäven överta om varan.
13 § godkänd importör medgivits tillstånd enligtimportör:avser somen
8 § således tillstånd använda det lokala klareringsförfarandet, fåratt
enligt de föreskrifter Generaltullstyrelsen meddelarnärmare tasom
hand och i övrigt förfoga han underrättaröverom en vara om
tullmyndigheten ankomst. Vidare det i tillståndsägs attom varans
enligt 8 § skall åtgärd tullmyndighet3 någon krävsanges av enom
innan får förfoga Generaltullstyrelsensövermottagaren en vara. -
föreskrifter finns i kap.6 tullordningen.

överväganden förslag4.1.2 och

Allmänt

förenklade förfarandenDe svenska bestämmelserna vid övergångom
till fri omsättning ifrågasättas i flertal hänseenden.kan Tankenett
bakom bestämmelsen i första stycket tullagen strider för7 § i och sig
inte tullkodexen; innebörden bestämmelserna förenklademot av om
förfaranden i tullkodexen just skall kunna släppas innanär att varorna
tull fastställts. Härmed också den svenska bestämmelsen till viss delär
onödig. Redan tillämpningen de EG-rättsliga bestämmelsernaav om
förenklade förfaranden leder till importör kan få förfoga överatt

innan tull fastställts. direkt felaktighet i bestämmelsenEn är attvarorna
den utformad fakultativ bestämmelse; tulhnyndighetema fårär som en

tillstånd. Enligt skall tillståndEG-rätten förutsatt deattge ges,
fastställda villkoren uppfyllda. Vidare skall det inte enbartär vara
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regeringen tillståndenligt meddelas medges,föreskrifter somsom av
finns ihuvudsakligen EG-rätten.eftersom bestämmelserna

delkonsekvens det här fördaI är ävenresonemanget storen avav
tullförordningen överflödiga. tordebestämmelserna i 8 §11-13 §§

Även det inte har varitdessutom strida tullkodexen.mot om
bestämmelsen utformats på detlagstiftarens avsikt, har så sätt att

deklarationsförfarandet detframstår det förenklade ochendastattsom
i Sverige.klareringsförfarandet f°ar användas Somlokala nämnts ovan

förenkladefritt välja vilka förfarandenstår det inte medlemsländerna att
tullkodexen direkt tillämplig såvittskall tillämpas. Vidare är avsersom

inte och skall inte finnas.tull; införandebestämmelser behövsnågra
stycket tullförordningen,i förstaOckså bestämmelsen 9 § som
få tillståndkredithavare kan använda deinnebär endast attatt
svår förena medförenklade förfarandena, kan EG-rätten;attsynas vara

förfaranden skall få användasvillkoren för förenkladeatt anges som
i tillämpningskodexen. finnsartiklarna 253-267 Härinämnts ovan
tillstånd inte skalli vilka fall beviljas.också bestämmelser Kravetom

emellertid kunnainnehav kredittillstånd tordepå ses som enav
artikel andrakompletterande bestämmelse till 261.2 strecksatsen

i tillämpningskodexen.respektive strecksatsenartikel 264.2 andra Där
förfarande skall i princip avslås,tillstånd till förenklat denattanges om

sporadiskt deklarerar förhar gjort ansökan endast övergångvarorsom
inte kreditimportör enligt tullagentill fri omsättning. 26 §Den ärsom

sporadisk deklarant.torde sådan skallkunna För attanses som en man
importerarfå bli kreditimportör krävs nämligen i störreatt man varor

omfattning.
tullförordningen,Enligt i tredje stycket harbestämmelsen 9 § som

kan handsin grund i andra stycket tullagen,7 § rätten att ta om varor
förfarande begränsas.förenklat Syftetmed tillämpning är attettav

övervaknings- och kontrollskyldigheter.säkerställa tullmyndighetemas
tillämpningskodexen får emellertidartiklarna och 264 iAv 261 anses

förfarandeförenklat kanfölja tillämpning vägras,ettatt omav
tullmyndighetemas kontroll kaninte garanteras.

förenklade förfaranden utformasVi föreslår bestämmelsernaatt om
kompletterande bestämmelser tillså det klart de endaststår äratt att

lösningenlagtekniska återkommer vi iEG-rätten. Beträffande den
författningskommentaren.

tulldeklarationenDen kompletterande

förenkladeanvändandet de förfarandenaSom skall vidnämnts avovan
deklaranten nonnalt inkomma medenligt artikel i tullkodexen76 en
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kompletterande tulldeklaration; denna får periodisk. I tullagen8 §vara
denna kompletterande tulldeklaration skall inlämnasatt niosenastanges

dagar från den dag då frigjordes. övrigt harI utfärdarätten attvaran
föreskrifter de kompletterande tulldeklarationema delegerats tillom
Tullverket; bestämmelserna finns i kap. tullordningen.6

Frågorna vilken tidsfrist bör gälla för inlämnandeom som av
kompletterande tulldeklarationer vilken tidsperiod de kompletter-samt
ande tulldeklarationema skall omfatta diskuteratshar inom utredningen.

diskussionernaAv har framgått dels behovet tidfrister olika föratt ärav
företagen, dels frågorna bör hanteras i samband med utformningenatt

tidsramama för betalningsanstånd. Tullverket har, med instämmandeav
från näringslivets föreslagit bestämmaävenatt rättenrepresentanter, att
vilken tidsfrist skall gälla inlämnandeför kompletterandesom av
tulldeklarationer vilka perioder dessa deklarationer skall omfattasamt
skall delegeras till Tullverket. Såvitt vi kan finns det inga hinder motse

sådan ordning. föreslårVi därför bestämmelser i tullagenen som ger
Tullverket utfärda föreskrifter nyssnämnda tidsfristerrätt ochatt om
perioder. Härvid måste verket beaktagivetvis förfarandet medatt
kompletterande tulldeklarationer kopplat till förfarande medär ett
betalningsanstând. Tidsfristema därförmåste bestämmas med
utgångspunkt i deklarationsförfarandet skall avslutat i så god tidatt vara

tullkodexens bestämmelser kredittid kan iakttas,att avsnitt 4.2.1.om se
Vi vill i detta sammanhang påminna kommissionen iatt rapportom nr
97.15.1 kontroll medel riktathar vissa anmärkningar bl.a.om av egna

Tullverkets hantering de kompletterande tulldeklarationema.mot av
Kommissionen anför det svenska förfarandet med deklarationer i tvåatt

i teorin med EG-rättens tidsfrister,steg överensstämmer denattmen
ursprungliga tidsfristen kan bli kraftigt förlängd 2-stegom
deklarationen lämnas in mycket eller inte alls. berorDetta påsent att
deklaranten får två fastställandepåminnelser innan tull ochav
bokföring sker. Kommissionen i de svenskarapportenuppmanar
myndigheterna ändra sina förfaranden. Tullverket måste givetvis-att
inom för vad svensk förvaltningsrätt medger beaktaramen -
kommissionens anmärkningar vid utformningen bestämmelsernaav om
handläggningen deklarationema.av

Rapporten kontroll utförd i Sverige den 8-12 september 1997.avser en
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Betalningsanstånd4.2 och tullräkningar

Gällande4.2.1 rätt

inte begreppet tullkredit.I EG-rätten används ställetI talar man om
anstånd med betalning tull. artiklarna 224I 227 i tullkodexen finnsav -
bestämmelser anstånd. Artikel lyder:sådant 224om

Under förutsättning det tullbelopp ifråga skall betalaatt som personen
deklarerats för tullförfarande innebärettavser varor som som

skyldighet denna tull, tullmyndigheternabetala skall på begäranatt av
denna bevilja anstånd med betalning detta belopp enligt deperson av

ivillkor fastställs artikel 225 227.isom -

Av artikel framgår beviljandet anstånd förutsätter225 denatt attav
sökande ställer säkerhet. artikel 226 deI olika förfarandentreanges

kan användas anstånd beviljas; anstånd kan beviljas förnär separatsom
varje tullbelopp bokförts, för alla tullbeloppgemensamtsom som
bokförts under period fastställs tullmyndigheten och inteen som av som
överstiger 31 dagar således periodisk tullräkning eller gemensamten
för alla tullbelopp bokförts i artikel framgårAv 227 denpost. attsom en
tid för vilken anstånd med betalning beviljas skall 30 dagar. Hurvara
tiden skall beräknas varierar beroende vilketpå ovanståendeav
förfaranden Om anstånd beviljats för varjeanvänts. separatsom
tullbelopp bokförts, skall tiden räknas från dagen efter den dag dåsom
tullbeloppet bokfördes tullen. anstånd beviljatsOm förgemensamtav
alla tullbelopp bokförts under viss tidsperiod, skall tiden räknassom
från dagen efter den dag då perioden för samlingsräkningen går Omut.
anstånd beviljats för alla tullbelopp bokförts igemensamt post,som en
skall tiden räknas från dagen efter utgången den tidsperiod underav
vilken frigiordes. Därpå skall tiden minskas med det antal dagarvarorna

hälften antalet dagar tidsperiodeni i fråga.motsvararsom av
Om de nyssnämnda perioderna kalendervecka ellerutgör en en

kalendermånad, får medlemsstaterna besluta tullbeloppet skallatt
betalas följande:enligt

a perioden kalendervecka, på fredagen den fjärde veckanärom en
efter denna kalendervecka.
b perioden kalendermånad, den sextonde dagen den månadärom en

efterföljer denna kalendermånad.som
syfte uppnå med tullkodexensI överensstämmelse vokabulär haratt

lagstiftaren valt frångå tidigaredet använda uttrycket tullkredit iatt
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tullagen. Institutet benämns i betalningsanstånd.stället Enligt 26 §
första stycket tullagen får tullmyndigheten medge betalningsanstånd för
den bedriver importverksamhet eller importerar isom annan som varor

omfattning kreditimportör. kreditimportörEn betalar tull enligtstörre
särskild tullräkning. Motsvarande dengäller bedriver expon-som
verksamhet eller i omfattning.störreexporterarannan som varor
Särskild tullräkning får enligt andra stycket i paragraf utställassamma

på den lämnat tulldeklaration ombud för tullskyldig,även som som om
ombudet Tullverket åtagit sig fullgöra den tullskyldigesgentemot att
betalningsskyldighet. tredje i paragrafenAv stycket framgår särskildatt
tullrälcning utfärdas och omfattargång i veckan tulltaxeringsbesluten
för alla frigjorts under kalendervecka. Räkningen skallvaror som en
betalas fredagenpå i fjärde veckan efter nämnda kalendervecka.senast
Sverige har således valt de alternativ i artiklarna 226 b ochsom anges
227.3 i tullkodexen. valdaDen perioden kredittid på mellan 28a ger en
och 32 dagar beroende kalenderveckanpå i frigörs. sinaInär varan
remissyttranden förslaget till tullag anförde bl.a. Grossistförbundetöver
Svensk Handel och Sveriges Industdtörbund tiden för lämnandeatt av
kompletterande uppgifter för kort och den dåvarande kredittidenär att
vid hemtagning, dagar, behållas.41 borde I 1994/95:34ca prop.
konstaterade regeringen enligts. 98 det EG:s bestämmelseratt vore
möjligt ha uppsamling import under till månad, vilketatt en av upp en
skulle kunna innebära kredittid 46 dagar för de varuposteren om som
lämnats tidigt under uppsamlingsperioden, medan kredittiden för de
varuförsändelser frigjorts i slutet uppsamlingsperioden skullesom av

endast dagar.16 Vid sådant skulle, menade regeringen,ett systemvara
den kunde sin import dagartill vissa kunna få längrestyrasom en
kredittid, medan den hade jämt fördelad import i genomsnittsom en
skulle kredittid dagar.30en om

överväganden4.2.2 förslagoch

Artiklarna 226 och i tullkodexen för227 användningenutrymmeger av
alternativa förfaranden vad gäller samlingsperioder, så länge densom
tid för vilken betalningsanstând beviljas dagar.30 torde såledesDetär
inte nödvändigt fallet i den nuvarande tullagenatt ärvara som- -
medlemsstaten väljer förfarandeenda skall tillämpas i allaett som
situationer. Anledningen till detta gjordes vid utformningen denatt av
nuvarande tullagen ha varit ville behålla de redanattsynes man
etablerade rutinerna med tullräkning utfärdades veckovis,som
omfattande kalenderveckas import.en
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Vid förts inomde diskussioner har utredningen harsom
framkommit näringslivetsåväl Tullverket skulle värde påsättaatt som

förfarandenaflexibilitet i regleringen vid betalnings-störreen av
anstånd. olika omfattningimport och slag; förFöretagens vissaär av
importörer samlingsperiod vecka lämpligast, medanär en om en en
längre samlingsperiod lämpligare för andra. Detta innebär detattvore
inte framstår tullagen halämpligt i reglering inteattsom en som

erbjuder.medger den flexibilitet tullkodexen Tullverket har medsom
instämmande från näringslivet föreslagit meddelarättenatt att
föreskrifter utfärdande särskild tullräkning och tidsfrister förom av
betalning Tullverket. Vitull skall delegeras till kan inte finna detattav
föreligger ordningnågra hinder för sådan och föreslår därför atten
bestämmelserna utformas i enlighet härmed.

4.3 Säkerheter

överväganden4.3 l
.

finnsBestämmelser ställande säkerhet i såväl tullkodexenom av som
tillämpningskodexen. tidigare ställandeSom säkerhetnämnts är ettav
villkor för tull skallanstånd med betalning beviljas. finnsDetatt av
också bestämmelser säkerhet skall ställas,enligt vilka inte grund förom
befrielse föreligger. andra fall bestämmelserna ställandeI är om av
säkerhet tullmyndighetemautformade på så får kräva ställandesätt att

säkerhet.av
Sveriges HandelIndustriförbund, Svensk och Transportindustri-

förbundet framförthar till utredningen synpunkter på den svenska
tillämpningen fakultativa bestämmelsernade ställandeomav av
säkerhet vid import i tullkodexen och tillämpningskodexen. Sveriges
Industriförbund tillämpningenanför den svenska ofta äratt mer
restriktiv detvad nödvändigt önskvärtän är samt att attvoresom
utredningen den svenska tolkningen skalldiskuterar hur utformas och

resultatet in förslaget till svensk tullag.i Svensk Handelatt tas ny
påpekar modernt arbeta för säkra införselavgiftersätt attatt ett att är att

kreditbedömningmyndigheten arbetar aktivt med företagen; medav
modern informationsteknik blir med kreditbedömning ochett system
kreditbevakning företaget rationellt ställande säkerheter.änav mer av
Svensk Handel förenkling bör skevidare på så säkerhetsättatt attanser
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skall ställas till endast instans och inte omväxlande centralten som nu
och regionalt.

Det har under genomförts utredningår 1997 inom General-en
tullstyrelsen beträffande säkerhetema i tullproceduren. Denna
utredning, benämnts Säkerhetsutredningen, fick i regleringsbrevetsom
för förändringar1997 i uppdrag redovisa vilka bl.a. tulldata-att av

nödvändiga för säkerställandeTDS uppbördensystemet ärsom av av
tullmedel. Utredningen särskilt beakta avräkningssystemskulle förett
ställda säkerheter, iockså hanteringen övrigt säkerheter.men av
Säkerhetsutredningen har avlämnat två till Finans-rapporter
departementet. den första inkom denI 1 juli har1997,rapporten, som
utredningen uttalat bl. följande. skall kunnaFöretagen lämna endaa. en
säkerhet för fall därsåväl kredit alla övriga säkerhet krävs. För attsom
möjliggöra detta Generaltullstyrelsenkommer utvecklaatt ett
avräkningssystem för avräkning debiterad tullskuld ställdmotav
säkerhet. Säkerhetsutredningen vidare säkerheter inteatt äranser som
obligatoriska enligt regelverk inte skall krävasEG:s generellt i Sverige.

ställetI bör säkerhet krävas beroende på det aktuella företagets
kreditvärdighet eller riskbedömning. Tullordningen och verks-annan
föreskriftema kommer ändras i enlighet härmed. Generaltull-att
styrelsen också införa PC-baserat kreditprövningssystematt ettavser
med kreditbevakning kunnaför bättre bedöma företagsatt ett
kreditvärdighet och snabbt få relevantavetskap förändringar. Avom
Säkerhetsutredningens andra inkom till departementet denrapport, som

december framgår utformningen17 arbetet med1997, säkerhets-att av
i SverigesTDS pågår. De frågor Industriförbund ochsystemet som

Svensk Handel således redan Omhändertagna Tullverket.ärtar upp av

4.4 Uppbörd tull och skattav annan

4.4.1 Gällande rätt

Enligt direktiven skall Tullagsutredningen särskilt bl.a.överväga om,
och i fallså i vilken omfattning, tullar, mervärdesskatt och avgifter som
Tullverket uppbär i samband bör inordnasmed import i eller samordnas
med med skattekonton enligheti med vad Skattebetalnings-ett system
utredningen föreslagit betänkandeti SOU 1996:100. förEtt nytt system
skattebetalningar. Därför lämnas här kortfattad redogörelse fören
huvuddragen i med skattekonton.systemet
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lett tillSkattebetalningsutredningens förslag har lagstiftning;
skattebetalningslageni 1997:483,bestämmelserna ingårsystemetom

novemberi kraft den 1997.1trättsom
skatter och avgifter skallredovisning och betalningVid av
i fråga bl.a. redovisning,samordnade enhetliga rutiner tillämpasoch om

hos skattemyndigheten ochförfallodagar, avstämningbetalning, över-
med avräkningskonton för skatte-lämnande för indrivning. Ett system

avräkningskonton kallasdärför införts.och avgiftsbetalningar har Dessa
skattekontosystem. dettaskattekonton och det Iett systemsystemetnya

in- och utbetalningaravgiftsredovisningarskall skatte- och samt av
skatter och avgifter hanteras.

skede ochförsta ingå redovisningarskattekontosystemet skall iI ett
avgifter vanligt förekommande ochbetalningar skatter och ärsomav

betydande påtill antalet eller kan Enomfattande sätt.annatansessom
mervärdesskattenh Punktskattema har däremot inte tagitssådan skatt är

punktskatteutredning har dock fått ibl.a.in i 1998 årssystemet.
ochlagen punktskatteruppdrag allmän översyngöraatt av omen

sammanhanget undersöka punkt-prisregleringsavgifter och i det om
skattekontosystemetskatterna kan inordnas i

skyldig betala sådan skatt eller avgiftvarjeFör är attsomperson
hos Skattemyndigheten finnasskallingår i skattekontosystemet ettsom

skatter och avgifter.redovisning och betalningskattekonto för av
kontoställningen kan följasBokföringen kontot såpå görs att

exempelvis kontoutdrag.kontinuerligt genom
avgifter iinnebörd ändras för skatter och ingårFörfallodagens som

på skattemyndighetens kontoskall ha boktörtsskattekontosystemet. De
Betalning skatt eller avgift, ingår iförfallodagen.påsenast somav en

dag betalningen harha skett först den dåskattekontosystemet, anses
skattemyndigheten. ordning i dagbokförts på konto hos Denett som

och prisregleringsavgifter kommergäller vid betalning punktskatterav
avgiftsbetalningar i dettillämpas skatte- ochhärmed generellt påatt nya

systemet.
månad,förfallodagar varjeskattekontosystemet finns det tvåI

i vissa fall augusti den den 26.nämligen den i januari och 1712 samt
skall bokföras varjeskattekontoPrincipen skall påatt ettvara

avgiftsskyldige Betalningar ochden skatt- ellerbetalning gör.som
inbördesövriga krediteringar skall bokföras någon avräknings-utan

avgifter kontot. finnsordning mellan olika skatter och på Om det ett
behöver skatt ellerskattekonto och detunderskott på ett anges om en

skall utgå vid import.Undantag dock gjorts för mervärdesskatthar som
2Dir. 1997:152.
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avgift betald eller obetald, underskottetskall iär regel fördelas
proportionellt mellan de skatter och avgifter påförts under densom
aktuella perioden. Undantag från denna likafördelningsmetod skall

vid tillämpning reglerna solidarisktgöras Likafor-av om ansvar.
delningsmetoden skall inte heller gälla vid tillämpning av
obeståndsrekvisitet i samband med konkurs.

beslutEtt anstånd med betalning viss skatt eller avgift skallom av
leda till kreditering på skattekontot med det belopp omfattasen som av
anståndsbeslutet. Vid bedömningen anstånd skall på grundav om ges

nedsatt skattebetalningsförmåga skall hänsyn till den aktuellatasav
ställningen skattekontot.

Skattekontot skall varje månad det har förekommitavstämmas som
någon transaktion på kontot. Samtliga konton skall gångavstämmas en
per ar. -

Ett enhetligt ränteinstitut i huvudsak anståndsräntan, respit-ersätter
restitutionsräntan, ö-skatteräntan, kvarskatteavgiftenräntan, och dröjs-

målsavgiiten. skattekontosystemetI beräknas i stället intäktsränta och
kostnadsränta. Intäktsräntan skall kontohavaren kompensation förge
tillgodohavanden på kontot. Kostnadsräntan skall dels fungera ettsom
påtryckningsmedel så skatter avgifteroch betalas i tid, dels täckaatt rätt

kreditkostnader. beräknasRäntorna dagligenstatens utifrån den
skattskyldiges sammanlagda. skuld eller tillgodohavande på skatte-
kontot.

Intäktsränta beräknas efter nivå, medan kostnadsränta skallen
beräknas efter olika nivåer. Intäkts- och kostnadsräntoma skall utgåtre
från basränta, i sin baseras på på sexmånadersräntanturen som
statsskuldväxlar. Basräntan skall ändras först påräntanom
statsskuldväxlama ändrats med minst procentenhet. Räntan skall inteen

skattepliktig respektive avdragsgill vid inkomsttaxeringen.vara
Intäktsräntan skall 45 basräntan. Den låga kostnads-procentvara av

basräntan. Kostnadsräntanräntan enligt mellannivånmotsvarar
125 basräntan. höga kostnadsräntanDenmotsvarar procent mot-av

basräntan plus procentenheter. det15 Om finns synnerliga skäl,svarar
skall den skatt- eller avgiftsskyldige kunna befrias från skyldigheten att
betala ränta.

överväganden4.4.2 och förslag

Vi har vid våra överväganden beträffande skattekontosystemet utgått
från den ordningennuvarande med två parallella och åtskilda
myndighetsorganisationer, Tullverket och skatteförvalmingen. Utgångs-
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utgår vid importtull och andra skatterpunkten har varit ävenatt som
Tullverket. Redan dennauppbärasfortsättningsvis skall av

inordning i skattekontosystemet,totaltorde talaomständighet emot en
myndigheten återfinns inombeslutandedengivetvis bygger attsom

beslutande myndighet,Bestämmelsernaskatteförvalmingen. om
skattebetalningslagen skulle inte gällaiöverklagandeomprövning och

tullmyndighet; härom finnsfattatsbeträffande de beslut avsom
Åtminstone det gäller tulltullagstiftningen.särskilda regler i när

gemenskapsrättendet i byggtskompliceras bilden ytterligare att uppav
deklarationer, betalningsanståndbl.a.med reglersärskiltett system om

tullkodexen och tillämpnings-återfinns iregler,och Dessaräntor. som
skattebetalningslagen.bestämmelserna ifrånkodexen, avviker

redovisnings-,förutsätta enhetligatordemed skattekontonSystemet
skattekontona bokförs löpandepåbetalnings- ränteregler;och

den skattskyldigebetalningardedebiterade skatter gör.mot som
avräkningsordning, varför intenågonBetalningarna bokförs utan man

Vidare såvittmåsteskuld betalningenkan vilkenstyra avseravser.
skall till denskatternabeaktasskattekontotavstämningen att

statsbudgeten. betalas tillsvenska Tulldennationella verksamheten,
därför baka ihopkan integemenskapen. Mandelen vidare tillstörsta

inte helt frikopplarskattekontot,tull med skatterna om man
inbetalning Sverige skall tilldeninbetalning frångäldenärens görasom

EU.
lämpligt skulledet alls intedet-det sagda framgårAv äratt om -

i skattekontosystemet.tullen Detinordnahelt oproblematiskt attvara
tullagstiftningen och Tullverketsbara iskulle ändringar intebehövas

och skatte-skattebetalningslagenockså irutiner för uppbörd utan
frågan fördjupad analysmening kräverkontosystemet. Enligt vår en

inomsamarbete med de enheterilämpligen bör görassom
har förskatteförvaltningenFinansdepartementet och som ansvar

inte kunnat inomanalys harsådanskattekontosystemet. En göras ramen
iföreslår därför fråganViför Tullagsutredningens uppdrag. att tas upp

sammanhang.ett annat
handläggs enligtvid importmervärdesskattenUppbörden sammaav

Överhuvudtaget gäller vadtull.uppbördenförfarande somsom av
mervärdesskatt vid import, inteocksåföreskrivs tull i tullagen omom

påförs praktikenockså iMervärdesskattenuttryckligenannat anges.
tullräkning tullen.tulltaxeringsbeslut och samma somgenom samma

längepraktiska skäl. Såvaltsordning har givetvisDenna av
vid skallmervärdesskatten importuppbördenutgångspunkten är att av

vid import från tredjeföravgifteravsnitt beträffandeSe 3.2 uttas varorsom
land.
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handhas Tullverket torde den gällande ordningen också denav vara
enda lämpliga; förfarande med olika räkningar och olika reglerett
beträffande tidsfrister för tull och mervärdesskatt skulle knappastm.m.
bli hanterbart. Vi föreslår därför uppbörden mervärdesskatt vidatt av
import i fortsättningen hanteras enligtäven förfarandesamma som
uppbörden tull.av

4.5 Skyldigheten anmäla införsel ñånatt

EU-land icke-gemenskapsvarorannat av

4.5.1 Gällande rätt

9 § tullagen lyder:a

Den från plats utanför det svenska tullområdet, EG:sinomsom en men
tullområde, till det svenska tullområdet inför eller låter införa icke-en
gemenskapsvara, underkastad tullförfarande,inte skyldigär ett ärsom

anmäla införseln till tullmyndigheten vidatt gränspasseringen.
ullmyndighetenT uppbär därvid tull för och övervakar attvaran

handelspolitiska åtgärder vidtas och andra villkor för övergång till fri
iakttas.omsättning

För kontroll anmälningsskyldigheten har tullmyndigheten rätt attav
utföra de kontroller framgår lagen 1996:701 Tullverketssom av om
befogenheter vid Sveriges land Europeiskagräns inommot ett annat
unionen

Bestämmelsen avsedd träffa de fall då icke-gemenskapsvarorär haratt
smugglats i EG-land från tredje land och sedan förts vidareett annat
till Sverige; i förarbetena till paragrafen anförs följandel.

förutsättningEn för någon skall kunna fällas till föratt ansvar
varusmuggling det föreligger anmälningsskyldighet till myndighetâr att

anledning den svenskai detNär gälleratt gränsenav passeras. varor
fån EG-land föreligger överhuvudtaget någon anmäl-inteannat
ningsskyldighet, fall.i Sålunda föreskrivsvissa angivnaänannat i
övergångsbestämmelserna till tullagen anmälnings- ochatt uppgi s-
skyldighet fortfarande skall gälla för den för bruk förprivat insom
alkoholdrycker och tobaksvaror skall beskattas för den isamtsom som

från EG-landövrigt inför särskilt uppräknadevissaannat varor, ex.

1995/96:57Prop. 39s.
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flertalet andraBeträfande införselnarkotika och varor, ex.avvapen
föreliggeroch tobaksvaror,alkoholdryckerkommersiell import av

varusmugglingslagenmedföranmälningsskyldighet. Detta attingen
frånsmugglats till gemenskapentillämplig på in ettinte är varor som

förhållandevidare till Sverige. Dettaförtsoch vilka sedantredje land
böranmälningsskyldighettillfredsställande, ochnaturligtvis inteär en

härförförutsättningfall. givetvissådana Eninförasdärför är atti
tullfötfarande. Sålunda skalltillhänfördainte ett annatärvarorna
befinner undereller sigunder temporärtransiteringär somsomvaror

förädlingtullkontroll,underbearbetning passivförädling,aktivimport,
till frihänföras till övergångbehövatullagerförfarandetundereller inte

omsättning.
före-anmälningsskyldighet redanhar anförtIndustriförbundet att

föreskrivsVisserligentullkodexen. ibestämmelsernaligger enligt i
tillkännage situationer.skyldighet i vissaartikel 39.1 att varorom

så tydligt uformademellertidbestämmelse kan inteDenna anses vara
fordras förlegalitetsprincipenenligtde kravuppfyllerden attatt som

utkrävas.skall kunnastrafansvar
fällas tillnågon skall kunnaförförutsättning--Ytterligare atten
från riketinför ellerdenne till riketvarusmugglingför är attansvar

tillavgift skall betalasskatt ellertull,för vilketutför gods annan
någon möjlighetnärvarande Sverigeifinns för intestatsverket. Det att

smugglatstredjelanalsvaroravgift förallmänellertullta ut somannan
försha övergått till frioch sedan, omsättning,gemenskapeni attin utan

samtligaEG-land. Därmed skulle intefråntill Sverige annat
varusmugglingslagenl§strof enligt Iförförutsättningar vara

§för straff enligt 6föreliggaskulle förutsättningarhelleruppjjøllda. Inte
föremål förharfrågagodset variteftersom intelag, isamma

Med hänsyn till detparagrafförstaenligt lagensvarusmuggling
sambandtullmyndighetenbestämmelse iinförasanförda bör attomen

tull föruppbärmed gränspasseringen varan.

överväganden förslagoch4.5.2

skall kunnaförutsättning för någonanmälangällerVad först attsom
det i Dsuppmärksammasvarusmuggling börtill förställas attansvar

åsidosättandetsmugglingslag föreslås s. 1911998:53 Ny att av en
inte längreutförselin- ellersamband medianmälningsplikt varorav

smugglings-såvitt renabrottsrekvisitallmäntskall utgöra ett avser

då någonbl.a. den situationenvarusmugglingstraff förlagen1 § avserom
eller frånmyndighet till riket införverderbörligtillkänna hosdetutan att ge

tillavgift skall erläggasskatt ellertull,för vilketutför godsriket annan
statsverket.
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brott, det vill fall då någon för in ellersäga i stridut moten vara
förbud eller villkor för in- eller utförseln, eller då någon på otillåtet sätt
förfogar belagdöver med in- ellerär utförselförbud. Ien vara som
promemorian anförs visserligen den omständigheten sambandetatt att
med anmälningsplikten föreslås slopad givetvis inte innebär att
exempelvis tullagens regler anmälningsskyldighet bör utrnönstrasom
eller ändras. Detta uttalande borde dock inte gälla anmälnings-
skyldigheten enligt 9 tillkommit enkom på grunda som attav
anmälningsplikt förutsättning förär för varusmuggling.en ansvar
Förslaget dock endast de smugglingsbrotten";sagt detavser som rena
innebär i princip inte någon ändring beträffande undandragande-
brotten, eftersom brottsbeskrivningen i de fallen knyter tillan
uppgiftslämnandet eller det uppgiñslämnande rätteligen skulle hasom
skett.

Vad så gäller utgångspunkten tullen i de i 9 § aktuella fallenatt a
skall uppbäras i Sverige måste konstateras den inte står iatt
överensstämmelse med EG-rätten. artikelAv 202 i tullkodexen framgår

tullskuld grundar sig olagligatt på införsel till gemenskapensen som
tullområde tullpliktiga vilket det torde fråga i 9av varor, vara om a
fallen, uppkommer i det ögonblick då olagligen införs. Dettavarorna
innebär tullskulden uppkommer, och skallatt uppbäras, redan i det
första EG-landet. dettaAtt fallet belyses ytterligareär det förslag tillav
ändring artikel 215 kommissionen framlagtz. Enligt artikel 215.1av som
i tullkodexen tullskuld uppkomma på den plats där deanses en
omständigheter inträffar förorsakar skulden. När det inte möjligtärsom

fastställa denna plats, skall enligtatt artikel 215.2 tullskulden haanses
uppkommit på den plats tullmyndighetema konstaterar densom vara
plats där omständigheterna kring sådanaär tullskuldattvarorna en
uppkommit. Om de upplysningar tillgängliga förär tullmyndig-som
heterna det möjligt för dem fastställagör tullskulden redan hadeatt att

7 § i förslaget till lag straff för smuggling lyder: Den iny om m.m. som
samband med införsel eller utförsel uppsåtligt undandraattav en vara genom

tullbehandling eller vilseledande uppgift till tullmyndighetvaran genom en ger
upphov till fara för tull, skatt eller avgift undandrasatt döms för tullbrottannan
till böter eller fängelse i högst två år.

För tullbrott döms också den uppsåtligt förfogar oförtulladöversom en vara
eller restitutionsgods ochöver därigenom föranleder tull, skatt elleratt annan
avgift undandras eller felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till honom själv
eller uppsåtligtDetsamma gäller den förfogar i stridarman. översom motvara
villkor uppställts för befrielse från eller nedsättning tull ellersom av annan
skatt. Se Ds 1998:53 31, 192 och 462s.
2 KOM 1998 226 slutlig, 98/0134 COD.
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vid tidigare tillfälle,platsfanns påuppkommit då ettannanenvarorna
ha uppkommit den platspåtullskuldenskall, enligt artikel 215.4, anses

befann sig, dådärplatsfastställas denkan varornavarasom
fastställas. Kommissionenkantullskuld tidigastförekomsten av en

punkt enligt vilken tullskuld,till 5läggasdet skallföreslår bl.a. att en
uppkommit i medlems-hartullmyndighet konstaterar en annansom en

ha uppkommit i denskallmed artikel 202,i enlighetstat anses
skuldbeloppet lägre 0005konstaterades,medlemsstat där den är änom

ecu.
kan ifrågasättasdetframgåranfördadetAv att om enovan

i den tullagen.skall införas Ommotsvarande 9 §bestämmelse nyaa
anmälningsplikt förochmellansambandetförslaget att ansvar

bestämmelsen inte såvittbifalls, behövsbortvarusmuggling skall tas
Även inte blir fallet saknas-dettasmugglingsbrotten.de omavser rena

brottsrekvisit,tullkodexenlydelsemed nuvarande ett annatav -
för vilket tull skall erläggasgods,frågaskallnämligen detatt omvara

alltidtull visserligen inteUndanhållandetill statsverket. är enav
ivarusmuggling skall kunna kommaförförutsättning för att ansvar

detstraff för varusmuggling kan1960:418fråga, enligt § lagenl om
statsverkettull skall erläggas tillbl.för vilketfråga gods a.vara om

författning får införas ellerintelag ellerstadgande ieller enligtsom
förarbetsuttalandet får dock framgåciteradeutföras. detAv ansesovan

lagstiftaren hañ i åtanke.undanhållitstulldet de fall dåjustäratt som
någon tullskuld i Sverige ii dag inteföreligger detframgåttSom ovan

artikelannorlunda 215givetvis någotSituationen blir§-fallen.9 oma
tullen skall då uppbärasredovisatsenlighet med vadändras i ovan;som

000lägre 5i Sverige skuldbeloppet är än ecu.om
motsvarande inte förenlig9 §bestämmelse ärVår slutsats är att aen
liknande bestämmelse kan kommagällandemed EG-rätt, att enmennu

beträffande undan-dock endaständras;artikelbehövas 215att om
därförVi föreslårgodtas.i 1998:53förslaget Dsdragandebrotten om

inte in i denmotsvarande 9 §bestämmelsenågon tasatt nyanua
tullagen.
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4.6 Förrättningsavgifterna
Fråga har uppkommit huruvida förrättningsavgiñerde enligttas utsom
18 kap. tullordningen förenliga med EG-rätten.är

4.6.1 Gällande rätt

Enligt 115 § tullagen sker tullförrättning kostnad för allmänhetenutan
inom område och på de tider regeringen föreskriver. Regeringensom
får föreskriva tullförrättning i andra fall skallatt skeäven kostnadutan
för allmänheten. Enligt 116 tullagen§ skall den föranledersom
tullförrättning inte avgiftsfri betala avgift förär förrättningensom
förrättningsavgift enligt regeringen föreskriver.taxa som
Beslutanderätten har delegerats vidare till Generaltullstyrelsen. Enligt
74 § tulllförordningen föreskriver Generaltullstyrelsen de områdenom
och tider på vilka tullförrättning sker kostnad för allmänheten.utan
Styrelsen föreskriver efter samråd med Kommerskollegium i vad mån
tullförrättning i sambandäger med trafik särskildsom rum av
beskaffenhet eller tullförrättning skall ske kostnad förutanarman
alhnänheten. Enligt 75 tullförordningen§ föreskriver Generaltull-
styrelsen för förrättningsavgift.taxa

Generaltullstyrelsens föreskrifter förrättningsavgift finns iom
kap.18 tullordningen. denI inledande paragrafen finns bl.a. en

definition på begreppet tullförrättning någon sådan definition finns
varken i tullagen eller i tullförordningen. I kapitlet förstås med
tullförrättning sådan klarering fartyg eller luftfartyg i kommersiellav
trafik direkt med tredje land och kommersiellt gods, verkställsav som

tulltjänsteman. Klarering, eller bestämt tullklarering,närmareav är
enligt 2 § tullagen tullmyndighets åtgärder i frågaen om en vara som

till godkänd tullbehandling.angetts Vidare stadgas förrättnings-en att
avgift inte för klarering gods skertas ut automat-av som genom
klareringl. I 18 kap. 2 § tullförrättning sker inomattanges som
tullklareringsområde på expeditionstid avgiftsfri inteär annatom
föreskrivs. kap.I 18 finns3 § bestämmelserna i vilka fall och medom
vilka belopp förrättningsavgift skall utgå. För tullförrättning skersom
inom tullklareringsområde på tid expeditionstidän och förannan
tullförrättning sker utanför tullklareringsområde skall avgiftsom tas ut

I 18 kap. 7 § vidare fönättningsavgiñ inte föratt summariskanges tas ut
deklaration, uppläggning på tillfälligt lager, gränsövergångsattest, ATA- och
TIR-cameter, utfárdande TZL-dokument företeende blad 3samtav av av
exporttulldeklaration vid utfartstullkontor.
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kommersiellför luftfartyg iochfärjorinklusivefartygkr förmed 250
det gäller kommersielltavgång. Näroch vidankomstvidtrafik, både

medfråga fordonslastdetdåtvåfinns ärfordongods med taxor: om
dokumentelektronisktuppgift lämnatsvilkaförenbart genomvaror
Två olikakr fordonslast.fall 150andraifordonslast,kr75 samt perper

vilkafall: för förgods ikommersielltförockså annatgäller varortaxor
och förkr anmälandokument 7elektronisktuppgift lämnats pergenom

ianmälningar lämnasfemtalpåbörjatvarjekr för70övriga somvaror
flerafall förbetalningsskyldig eller i visstförsammanhangett en

utanför tullklarerings-skertullförrättningbetalningsskyldiga. När
ochtullpersonalens resekostnaderförersättningområde dessutom uttas

traktamenten.
itullförrättning används inte EG-rätten.motsvarandeNågot begrepp

vidtar itulltjänstemanåtgärderdeomfattadocktordeBegreppet
i artikelbehandlas bl.a.deklaration,inlämnandemedsamband somav

deklarationen skall ingesartikelntillämpningskodexen. I att202 i anges
dagar och tider dåfastställdadeundertullkontoretbehörigatill det

får deklarantenspåtullmyndighetematullkontoret attöppet,är men
utanfördeklarationen ingesbekostnad tillåtapå dennesoch attbegäran

itorde också bestämmelsernafallvissaöppettidema. Ifastställdade
bestämmelseraktualiseras. Dessatillärnpningskodexeniartikel 239

undersökas de därtillskall påundersökninggäller varornavarorna;av
förtullmyndighetema angivittiderunder deochavsedda platserna som

på deklarantens begäranfår dockTullmyndighetemaändamålet.det
och underandra platsersker påundersökningentillåta att varornaav

skallförbindelse med detta bärasikostnaderAllaandra tider. av
dock inte alltid under-innefattarTullförrättningendeklaranten. en

grunden förEG-rättsligadentorde oftaDärför attsökning varorna.av
artikel 202.endastförrättningsavgiftutta vara

konstaterastullagen§till 115 atttörfattningskommentarenI
tid har stödförrättning påbeträffandeavgiftbestämmelsen annanom

förrättning pågällerdettillämpningskodexen. Närii artikel 202 annan
nationellfalla inommåstefråganbedömningenplats attgörs anses

den inhämtattillhärhänvisar attregeringen attkompetens;
förrättningar kanför sådanakostnadenmöjliggörbestämmelser attsom

ifinns bådeförrättningenföranlettellerbegärtdenuttas somav
Storbritannien.och iTyskland

1 1994/95:34 165.Prop. s.
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överväganden4.6.2

Vid bedömningen förrättningsavgifternas förenlighet med EG-rättenav
bör EG-domstolens uttalanden i dess dom den 5 oktober 1995 i mål nr
125/94, Aprile Srl i likvidation Amministratione dellemot Finanze
dello Stato, REG 1995 I-29l9, beaktas. En de frågor dom-s. av som
stolen hade besvara i det målet huruvida det förbudatt avgiftermotvar,

har motsvarande verkan tull gäller beträffande handelsom en som som
mellan medlemsländerna också gäller då det fråga handelär medom
icke-medlemsländer, bl.a. EFTA-länderna. De aktuella avgifterna var
de avgifter i Italien för tullförrättningartogs ägdeutsom som rum
utanför normal arbetstid. Domstolen konstaterade först att
bestämmelserna i direktiv 83/643 förenkling fysiska kontrollerom av
och administrativa formaliteter beträffande varuförflyttningar mellan
medlemsländerna endast gäller varuförflyttningar mellan medlems-
länderna och inte handel med icke-medlemsländer, inklusive EFTA-
ländema, inte särskilt beslutats gemenskapen beträffandeannatom av
handel med vissa icke-medlemsländer. Domstolen konstaterade dock
vidare EG-tullområdets enhetlighet och likformighetenatt i den

handelspolitiken skulle bli allvarligt underminerade,gemensamma om
medlemsländerna tilläts ensidigt införa regleratt avgifter harom som
motsvarande verkan tull importpå från icke-medlemsländer. Detsom
ankommer på gemenskapen bestämma och, nödvändigt,att ändraom
nivån på tullar och skatter på från dessa länder. Domstolensvaror svar
på frågan således medlemsländerna inte får ensidigtatt införa reglervar

avgifter har motsvarande verkan tull beträffande handelom som som
med icke-medlemsländer förbud sådanasamt avgifteratt ett i bi-mot ett
eller multilateralt avtal mellan gemenskapen och eller flera icke-ett
medlemsländer eller i rådsförordningar organisationom gemensam av
marknaderna för olika jordbruksprodukter, har räckvidd dåsamma som
det fråga handelär inom gemenskapen. Bestämmelsenom om
förrättningsavgiñ då tullförrätming sker på plats plats inomänannan
tullklareringsområde baseras inte på EG-rättslig bestämmelse i deen
fall det inte fråga undersökningär Den ensidig,ärom av varor. en
nationell bestämmelse. Frågan dock förrättningsavgiftenär skallom
betraktas avgift med motsvarande verkan tull.som en som

Av EG-domstolens uttalanden i det under avsnitt 3.2 relaterade
avgörandet torde följa den förrättningsavgiftatt dåtas utsom
tullförrättningen sker inom normal expeditionstid på plats änmen arman
plats inom tullklareringsområde avgift medär motsvarande verkanen

tull, den inte kan betalningutgå för servicesom om anses som en som
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i tillstå proportionkanoch dessutomtill delkommer importören anses
denna service.

in påskall kunna lämnasdeklarationförutsätter inteEG-rätten att
framgår deklara-artikel 202tullkontor. Avvidplats attän ettarman

detdettullkontor änin vidtionen kan lämnas annatett varasom anses
tordeundantaget. Vidareendadetdettabehöriga tullkontoret, ärmen

plats inompå platstullförrättningen änanledningen till görsatt arman
Därförför företagen.lämpligaredettullklareringsområde ärattvara

deklarant-service förförrättningar kunna utgöratorde dessa enanses
de i sålågavidare såombud. Avgifternaeller deras är attpassema -

Vårtill denna service.proportionrimligiståfall torde kunna anses
förrättningsavgifter inte striderbestämmelserna motslutsats är att om

förenligtlämpligt ochdetdock ifrågasättas ärkanEG-rätten. Det om
tullförrätt-förrättningsavgift vidservicemålTullverketsmed tas utatt

tullexpedition.bemarmadtullklareringförning sker påsom
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kontrollverksamhetTullverkets5

proportionalitetsbestämmelse alla deomfattargenerellFörslag: En som
kapitletmed stöd tullagen inlederkan vidtaskontrollåtgärder avsom

bestämmelse tulltjänstemanskontrollverksamheten. En rättomom
liksom bestämmelsei tullagen,bruka våld eller tvång intas omen

misstanke brott ochskyldighettulltjänstemans rätt attrapporteraatt om
Rapportskyldigheten omfattar brottrapporteftergift.medge mot

Tullverkets ansvarsområde.ligger inom Rapport-författning som
till omständigheterna i detbrottet med hänsyneftergift får lämnas om

uppenbart brottet inte skulleobetydligt och detsärskilda fallet är är att
Bestämmelserna betalnings-böter.föranleda påföljd än omannan

Tullverket framställansäkring utformas så, det göräratt omsom
talan och begär verkställighet hosför det allmännasbetalningssäkring,

tull och skattkronofogdemyndigheten då det frågaär tasom arman som
i lagen tullkontrollBestämmelsernavid import.förut om avvaror

bestämmelserna i lagentullagen; den tillvarumärkesintrång in itas
tullförordningen. Tullverket får vissin ihörande förordningen tas

verkställighetenföreskrifter bestäm-utfärdabefogenhet att avom
varumärkesintrång. tydliggörsbeträffande Detmelserna tullkontrollom

för ansökan förlängningansökningsavgift f°ar även etttas utatt om av
vilken framgårbestämmelseingripande. införsDet att ansvaretaven
befunnits varumärkes-för förstöringför kostnaderna varor som varaav

sökandenåligger svaranden,eller pirattillverkadeförfalskade attmen
ersättning inte kan hosutsökasför kostnadernamot staten omansvarar

utformas klartAnsvarsbestämmelsen i tullagen så, detsvaranden. att
förbudet i artikel i EG:somfattar brott 2framgår den också motatt

verkställaklargörsvarmärkesintrångsförordning. Vidare att ansvaret att
åvilar Tullverket endastförstöringdomstols dom varoravom

Tullverket.kvarhållsbeträffande sådana som avvaror
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5.1 Gällande rätt

Ramama för tullmyndighetemas kontrollverksamhet ianges
tullkodexen. Sålunda tullmyndighetemai artikel 13 f°ar, enligtsägs att
de villkor i gällande bestämmelser, utföra alla de kontrollersom anges

de nödvändiga för säkerställa tullagstiftningenatt attsom anser
tillämpas korrekt. Tullkodexen innehåller i övrigt ytterligare
bestämmelser övergripande karaktär; de avseddaär utgöraattav ramen
för nationella kontrollbestämmelser. Dessutom finns flertalett
kontrollbestämmelser obligatorisk karaktär.av

Även tillämpningskodexen innehåller vissa kontrollbestämmelser.
I 1994/95:34 konstaterades s. 104 kontrollverksamheten iattprop.

tullkodexen behandlas på leder till bedömningen dessasättett attsom
frågor tills vidare bli reglerade väsentligen i medlemsstaternasavses
nationella lagstiftning. Vidare bl.a. de artiklar i tullkodexenattanges

kan bli aktuella de gäller tullövervakning 37, skyldighetärsom som
vid import och följa den tullmyndighetema angivitatt export rutt som

38 och 183 och kontroll i efterhand deklarationer 78 detsamt attav
krävs kompletterande bestämmelser på nationell nivå, i de fall då
tullkodexen inte tullmyndighetema kontrollbefogenheter. Därför harger
i tullagen införts bestämmelser Tullverkets kontrollverksamhet,om som
i huvudsak med bestämmelserna i 1987 års tullag.överensstämmer
Bestämmelserna återfinns i 54-80 tullagen§§ och gäller såväl tull-
myndighets kontrollbefogenheter enskilds skyldigheter.som

År infördes1994 revisionsregler i den dåvarande tullagen
1987:1065. Dessa bestämmelser utformades med förebild i taxerings-
lagens revisionsbestämmelser, vilket innebar bl.a. tullrevision skulleatt
genomföras i samverkan med den reviderade och den reviderade iatt
konsekvens härmed skulle underrättas i förväg revision skulleattom
företas. Om samverkan inte kunde uppnås skulle bestämmelserna om
vite i tullagen eller bestämmelserna lageni 1994:466 särskildaom
tvångsåtgärder beskattningsförfarandeti tvångsåtgärdslagen tillgripas.
Vid tillskapandet den tullagen gjordes1994:1550 avvikelseav nya en
från detta. I första72 § stycket stadgades revision skulle bedrivasatt en
i samverkan med den reviderade. stycketandraI paragrafav samma
stadgades tullmyndigheten fick, det behövdes, bestämma tid ochatt om
plats för revisionen. numeral:tullagen lyder72 §

De överväganden ledde till den lydelsennuvarande 72 framgår§som av av
Översyn1995 års skatteflyktskommittés delbetänkande SOU 1996:97, av

revisionsreglerna och 1996/97: 489.100prop. s.
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med denskall samverkan reviderade och påbedrivasEn irevision ett
verksamhetenhindrar det fall densådant den onödigt Förintesätt att

bestämmelser järdefinns §reviderade samverkar 74vite iinte om
tvångsåtgärder lagen 1994:466 särskildaandrastycket och i omom

beskattningsförfarandet.tvångsåtgärder i
reviderade, han medger det.får verkställas hos denRevisionen om

reviderade, han begär det ochskall ske hos denRevisionen om
betydande svårighet.kan därrevisionen göras utan

reviderade skallverkställs hos den handlingarnaOm revisionen inte
kvitto.tillpå begäran överlämnas revisorn mot

införts bestämmelseVidare har i fjärde stycket tullagen71 § gören som
underrättaunderlåta den revideradedet möjligt i vissa situationer attatt

kontrollen företa inventeringi förväg; betydelse fördet är attom av
underrättelse ske i medeller fysisk får sambandliknande kontroll, att

kan mista sinkontrollen betydelse.revisionen verkställs, annarsom
kontrollverksamhet ifinns också 56-Bestämmelser Tullverketsom

mestadels bestämmelser delegerattullförordningen.70 Det är som
Generaltullstyrelsen.beslutanderätten i vissa frågor till

unionen förekommer tämligenSåväl utanförinom EU ensom
varumärkesförfalskade eller pirattillverkadeomfattande handel med

utfärdadeshandel år rådetsförhindra denna 1986För attvaror.
decemberförordning 3842/86 den l 1986 medEEG nr av

varumärkesförfalskadeför förhindra övergårbestämmelser att att varor
år klart bestämmelserna itill fri omsättning. stod efter någraDet att

förtillräckliga stävja handeln meddenna rådsförordning inte attvar
pirattillverkade Förordningen harvarumärkesförfalskade eller varor.

3295/94rådets förordning EGdärför förordning,ersatts nrav en ny
fastställande vissa åtgärder avseendeden december 199422 avav om

och återexport från gemenskapeninförsel till gemenskapen samt export
äganderätt fortsättningsvisimmateriellintrång i vissgörav somvaror

Rådsförordningen kom-varumärkesintrångsförordningen.benämnd
1367/95 den junipletteras kommissionens förordning EG 16nr avav

förordningfullgörandet rådets EGmed bestämmelser1995 nravom
åtgärder för förhindra3295/94 den december 199422 attomav

eller hänförande tilltill friövergång omsättning, återexport ettexport,

1 erhållitFörordningen har denna titelEGT 30.12.1994,L 341, genomnr s.
januari ändringden 1999rådets förordning EG 241/99 25 om avnr av

förhindra övergång till fri3295/94 åtgärder förförordning EG attnr om
hänförande till suspensivtomsättning, återexport eller ettexport, arrangemang

pirattillverkade EGT 027,varumärkesförfalskade och Lvaror nrav
02.02.1999, s.
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suspensivt varumärkesförfalskade och pirattillverkadearrangemang av
varor.

Av varumärkesintrångsförordningen framgår under vilka
omständigheter tullmyndighetema skall ingripa när varor som
misstänks varumärkesförfalskade eller pirattillverkade för fritasvara
omsättning, eller återexport eller påträffas vid kontroller godsexport av

under suspension. Vidare framgår de åtgärderär skall vidtassom som
myndigheterna beträffande de har befunnitsav varor som vara

vammärkesförfalskade pirattillverkade.eller Förordningen gäller inte
icke-kommersiell ingår i resandes personliga bagagenaturvaror av som

inom de fastställts i fråga tullbefrielsez.gränser Avsom om
förordningen EG 1367/95 framgår bl.a. rättighetsinnehavare kanattnr
låta sig ombud. Vidare finns bestämmelser hurrepresenteras av om
rättighetsinnehavare skall bevisa sin vad den information,rätt samt som
rättighetsinnehavaren skall lämna i samband med ansökan, måste
innehålla. I övrigt behandlar förordningen i huvudsak informations-
utbytet mellan medlemsstaterna och kommissionen.

Varumärkesintrângsförordningen lämnar visst förett utrymme
kompletterande nationella bestämmelser. vissa fall,l artiklarna 3.8, 7.3,
8.1 och 1l, det uttryckligen sådana skall finnas eller införas. lattanges
andra fall, artiklarna 3.6 och medlemsstaterna f°ar ha vissasägs att
bestämmelser. Vidare några artiklar, nämligen artiklarna 3.4, ochär 3.5

utformade7.1, på sådant fårdet framgå avsiktensättett att ärattanses
kompletterande nationella bestämmelser skall firmasatt även utan att

detta sägs.
I svensk finns de kompletterande bestämmelserna främsträtt i lagen

tullkontroll varumärkesintrång kompletterasLagen i sin turom av m.m.
förordningen 1994:1559 tullkontroll varumärkesintrångav om av

m.m.
Enligt artikel i varumärkesintrångsförordningen11 skall den

nationella innehålla straffbestämmelser skall tillämpas vidrätten som
överträdelse förbudet enligt artikel 2 överföramot attav varor som
befunnits varumärkesförfalskade eller pirattillverkade till frivara
omsättning, återexport eller suspension. Varken lagen ellerexport,
förordningen tullkontroll varumärkesintrång innehållerom av m.m.
några straffbestämmelser. det gäller självaNär varumärkesintrånget
finns straffbestämmelser i bl.a. varumärkeslagen l960:644; enligt

den lagen37 § skall den uppsåtligen eller oaktsamhet görsom av grov

EGT L 133, 17.06.1995, Kommissionsförordningens titel har inteännunr s.
ändrats.
2 framgårDetta artikel 10.av
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dömas till böterintrång till varukännetecken elleri fängelse irätten ett
straffbestämmelsedock sådanhögst inte itvå år. Detta är en som avses

inte säkertvarumärkesintrångsforordningen. detDet är ärattens samma
varumärkesintrånget begårbegått överträdelsen motsomperson som

i varumärkesintrångsförordningen.förbudet artikelenligt 2 Inte heller
denstraffbestämmelsen i 96 § tullagen, bryter3 motsom avser som

beslutföreskrift tullagstiftningen eller meddelats medi stödsom av
bestämmelsernaeftersom idenna, kan tillämpas Varumärkes-

omfattas begreppet tullagstiftningenintrångsförordningen inte av
itullkodexen.definieras i artikelsåsom den 1

i lagenbestämmelser eller förordningenfinns inte någraDet om
i frågortullkontroll varumärkesintrång i artiklarnam.m. som avsesav

varumärkesintrångsförordningen.i det gäller3.5, och 9 När7.1
tullmyndighetens enskild förartikel gentemot attansvaravsersom

eller pirattillverkade intevarumärkesforfalskade upptäcks samtvaror
vederbörande liderför förlust eller skada myndighetensgenomsom

bestämmelsernadock de allmännahandlande, gäller statensom
skadeståndslagenskadeståndsansvar i 3 kap. 2 § 1972:207. Det-

bestämmelse skall forfinns inte heller någon om vem som ansvara
för förstöring befunnitsTullverkets kostnader av varor som vara

pirattillverkade.ellervarumärkesförfalskade

överväganden förslagoch5.2

proportionalitetsbestämmelseinledande5.2.1 En

befogenhetTullverket vidta tämligenKontrollbestämmelsema attger
undersökning handresgodskontrollåtgärder. kanlångtgående En av

Ävenintegritetskränkande. exempelvisgivetvis upplevas ensom
medförbud avgå transportmedel kanelleranmaning att ettatt stanna ett

grundlagsstadgadeenskilds rättigheter.innebära intrång i Deett
tullkodexen harmed stöd i denkontrollåtgärder vidtas av en ramsom

grundläggande, allmän principproportionalitet,princip är ensomom
kontrollsammanhangEG-rättenK innebär i kontroll-inom Denna att

proportion till syftet medi rimlig åtgärderna.åtgärdema måste stå

I juni i mål 41/79,EG-domstolens dom den 19 1980 121/79 ochSe t.ex. nr
Arbeit,Bundesanstalt ñir REG 1980796/79, m.fl. 1979,Testa samtmot s.

Witte,i Zollkodextill artikel 13 156 Peter Kommentar,kommentaren
Linde Verlag Wien,Aufl, Beck München, 1998.Verlag C.H.2
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Sådan proportionalitet bör givetvis finnas då kontrollåtgärdemaäven
vidtas med stöd den nationella kan i och förDet sig hävdasrätten. attav

de kontrollåtgärder med stödvidtas den svenska tullagenäven som av
har sitt stöd tullkodexen och de därför omfattasi den EG-ytterst att av

rättsliga principen. torde dock inte föreliggaDet något hinder mot att
principen tydliggörs i den nationella Vidare måste de kravrätten. som
regeringsformen och den europeiska konventionen de mänskligaom
rättigheterna ställer beaktas.Europakonventionen Vad gäller vissa av
de fri- och rättigheter tillförsäkrasenskild kap.2 regerings-som genom
formen exempelvis till skydd husrannsakan och liknanderätten mot-
intrång sig fritt finns proportionalitets-rätten rörasamt att en-
bestämmelse i kap. stycket regeringsformen;2 12 § andra begränsning

rättigheterna fär aldrig gå vad nödvändigt med hänsynutöver ärav som
till det ändamål föranlett den. omständighetenDen det finnsattsom en
allmän proportionalitetsregel i regeringsformen har emellertid inte
inneburit det överflödigt införa proportionalitets-att attansetts
bestämmelser i speciallagstiftning. Några sådana finns också i tullagen.

detNär gäller anvisning användande viss eller led, anmaningvägom av
och förbud förfara transportmedelmed på visst finnsatt stanna sättatt

det proportionalitetsbestämmelse i fjärde58 § stycket tullagen;en
anvisning, anmaning och förbud i paragrafen får meddelassom avses
endast det behövs Tullverketsför möjliggöra övervakning ochattom
kontroll import eller inteoch får gå vadutöverexport ärav som
nödvändigt för detta ändamål. proportionalitetsbestämmelseDenna har
överförts från 64 i den gamla tullagen. tillkom§ Den på tillskyndan av
Lagrådet, skyldigheterpåpekade de 64 § sikte ipåatt togsom som
vissa lägen innebar ingrepp i den grundlagsskyddade rörelsefriheten.
Lagrådet konstaterade rättighetsbegränsning enligt 2 kap. 12 §att en
regeringsformen aldrig får vad nödvändigt medutöver ärsom
hänsyn till det ändamål föranlett denhar stadgandet bordesamt attsom
föranleda uttrycklig föreskrift de med förevarande paragrafatten
avsedda skyldighetema, i den mån de kunde påverka rörelsefriheten,
endast fick åläggas för möjliggöradet behövdes Tullverketsattom
övervakning införsel utförsel ocheller åläggande inteatt ettav av varor,
fick gå vad fordrades för detta syfte. finnsDet ocksåutöver som en-
proportionalitetsbestämmelse i tullagen, kontroll57 § somc avser av
postförsändelser; postförsändelse med stöd och57öppnatsen som av a

b57 tullagen får inte undersökas vad behövs mednärmare än som
hänsyn till ändamålet förarbetena framgårmed undersökningen. Av att

1 Prop. 1986/871166 232-233.s.
2 Prop. 1995/962166 95 och 104.s.
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kap.bestämmelsen sin förebild i 27 § tredje styckethar bl.a. l
innehåller motsvarande bestämmelserättegångsbalken som en

beträffande beslag.
iinte endast de i och 58 tullagen angivnaDet 57är c

kontrollåtgärdema intrång i enskildskan innebära rättigheterettsom
Europakonventionen. Exempelenligt regeringsformen eller härpå är

undersökningundersökning handresgods och lokaler ochavav
framstårtransportmedel prejning fartyg. Det därförsamt av som

proportionalitetsbestämmelselämpligt generellinföraatt somen
kontrollåtgärder vidtas med stödomfattar alla de kan tullagen.som av

föreslår får inleda kapitlet kontroll-Vi sådan bestämmelseatt en om
verksamheten.

våldbruka tvångTulltjänstemans eller5.2.2 rätt att

kontrollâtgärderTullverkets i de flesta fall kunna vidtas itorde
dock i sakens detsamverkan med den undersökte. liggerDet attnatur
och försökerinträffar folk sig kontrollerna hindra demotsätter attatt

genomförs. exempelvisförekommerDet vägraratt att stannapersoner
tulltjänstemännen tillträde till därpå anmaning eller att utrymmenge

försökerförvaras. kan också förekomma sig inDet att tapersonervaror
på tullen område eller lämna sådant omrâde. Ivägraravspärrat att ettav
sådana till tvång och iblandsituationer kan Tullverket behöva rentta av
våld för genomföra kontrollema.kunnaatt

Tullverkets kontroller till sin sådana de kan kommaär attnatur att
inkräkta kap. regeringsfonnenpå enskilds rättigheter enligt 2 eller

regeringsfonnenEuropakonventionen. det gäller det främstNär är
kommerskyddet enligt kap. regeringsfonnen i fråga; enligt2 6 § som

varje medborgare det allmärmadenna bestämmelse är gentemot
skyddad bl.a. intrång under-husrannsakan ochmot annat samt mot

Ävenbrev försändelse.sökning eller förtrolig stadgandet iav annan
vilket varje medborgare tillför-2 kap. 8 § regeringsfonnen, enligt är

säkrad frihet förflytta riket och lämna detta, kanbl.a. sig inom attatt
aktualiseras. rättigheter får begränsas. 2 kap. regerings-Dessa Av 12 §

härförfonnen framgår förutsättning begränsningen skeräratt atten
lag.genom

kontrollbefogenheterBestämmelserna i tullagen Tullverkets ärom
sådana begränsningar lag i kap. regerings-2 12 §avsesgenom som
fonnen. Tullagen innehåller dock ingen bestämmelse beträffande
tulltjänstemans befogenhet använda våld eller tvång i samband medatt
tullkontroll. Tulltjänstemännen har därför, vad följer deutöver som av
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allmäxma bestämmelserna nöd och förhindrandenödväm,om av
rymning i kap. brottsbalken tvångsåtgärdslagen,24 ingensamt
befogenhet bruka vidvåld eller tvång genomförandetatt av
tullkontroller enligt tullagen. Generaltullstyrelsen föreslog redan inför
införandet års tullag bestämmelser härom1987 skulle införas.attav
Departementschefen dock frågan skulleansåg behandlas inomatt

för varusmugglingsutrednings arbete1986 års Varusmugglings-ramen
utredningen frågan i SOU 1991:84 smuggling och tullbedrägeritog upp

409 Utredningen konstaterade det enligt kap.2 12 § regerings-att
formen krävs stöd i lag för offentliga funktionärer skall få tillgripaatt

lvåld och följande uttalandeciterade härvid 1973 års fri- ochav
rättighetsutredning i SOU 1975:75 s. 364.

Med direkt eller indirekt stöd författningsbestämmelser kan ävenav
andra förvaltningen bruka våld kaninom Härtjänstemän nämnas

fångvårdw, tull-, lots- och brandpersonal,järnvägs-, utmätningsmän
m personal vid krigsmaktenSOU 1973:22 544, och civilförsvarets.

bevakar försvarsanlâggningarpersonal o.dyl. kanDäremotsamt som
efter sakensden 1975 sedvänja,1 eller liknandejanuari inte natur
åberopas rättsstöd för kroppsligt någoningrepp representantsom som
för det allmänna enskild;vidtar kräverRF stöd lagju igentemot nya
eller övergångsvis författning för sådanti ingrepp.annan- -

Utredningen föreslog det skulle införas bestämmelse i tullagenatt en ny
med följande lydelse.

§§2,För genomföra åtgärd 48 och 63-70 fåriatt avsessom
tulltjänsteman tvånganvända våld eller den mån det kani anses
befogat med hänsyn till omständigheterna. Våld får dockmot person
brukas endast tulltjänstemannen motstånd och den mån detimöterom
med hänsyn till åtgärdens ändamål kan försvarligt.anses

specialmotiveringenI till bestämmelsen anförde utredningen bl.a.
följande.

lDen aktuella befogenheten använda våld eller tvång gäller enligtatt

lSomlagtextens ordalydelse enbart tulltjänstemän. jramgår av en
hänvisning § omfattar befogenheterna emellertid73 polismani även l
och vid kustbevakningentjänsteman l

allmänhetI torde våld eller tvång enligt paragrafen komma riktasatt
lden medför eller för den egendom skallmot som ansvarar som

Prop. 1986/871166 55.s.
z Detta och nuvarande tullagen.48 57-63 imotsvarar
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kontrolleras. emellertid möjligt och kanDet sannolikt vid någotär
enstaka tillfälle också ins/vidabli behövligt ävenatt mot tex.annan,

någon försöker förhindra kontroll medresenärs bagage.mot som av en
ocksåAnvändningen våld kan ibland riktas egendom,mot t.ex. ettav

förseglat paket eller låst förvaringsutrymme. Medan användningenett
våld smugglingslageneller tvång enligt och enligt de allmännaav

bestämmelserna tvångsmedel alltidRB förutsätter deti principi attom
föreligger misstanke brott, således detta falletviss är inteom
betrájfande förevarande paragraf Det någongivetär att motsätterom

kontrollåtgärd vid eller finns anledningregelsig inresa iutresa atten
olovligenmisstänka jråga försöker införa respektiveiatt personen

utföra Skulle någon enstaka gång sådan misstanke kunnainteen vara.
föreligga, kan erforderliga med våld eller tvång ske medinsatseranses

stöd förevarande bestämmelse.av
våld eller tvång bli aktuelltDet kan använda med stödattsom av

förevarande bestämmelse allmänhettorde förhållandevisi ringa.vara
genomförasOm kontrollåtgärd kan betydande vålds-inte utanen

torde det således böra krävas det föreligger någoninsatser, att
misstanke brott. våldet eller tvångetDet använda måste under allaom
förhållanden till viktenstå rimlig den tilltänktai proportion attav
kontrollåtgärden kan genomföras. uttrycks lagtexten såDetta våldi att

tvångeller får användas mån det kan befogatden med hänsynanses
till våldomständigheterna det gällerNär framgårmot är,person som

paragrafens högre.andra kravet Sådant våld får brukasmening,av
"endast motstånd ellertulltjänstemannen den mån det medimöterom
hänsyn till åtgärdens försvarligt".ändamål kan kanGenerelltanses
fastslås våld skall tillgripas åtgärdenenbart kangivetvis inteatt om
genomföras härpå de fall kan bli aktuellaI torde oftasätt.annat som

med varvid upplysningsamtal den berörda kan lämnasett personen, om
de möjligheter till våldsanvändning finns, tillräckligt för attsom vara
kontrollåtgärden skall kunna genomföras våldsinsatser. Omutan en

röd/gröntfilsystem,går gång efterkommerigrön i inteperson, som ex.
tulltjänstemans kan det krävasgivetvisuppmaning stanna,att etten

snabbt vederbörande helt skallingripande för kunna undandrainteatt
kontrollen. sådanEmellertid börsig i situation ansträngningaräven en

för genomföra åtgärden våld eller fall medi minstagöras att utan vart
möjliga våldsinsats.

likhetI med Varusmugglingsutredningen vi det bör införasattanser en
bestämmelse i tullagen för tulltjänstemans rätt attramarnasom anger
använda våld eller tvång i yrkesutövningen. bestämmelseDen som
Varusmugglingsutredningen föreslår emellertid enligt vår meningär
inte tillräckligt framgå bestämmelsenavgränsande. bör våldDet attav
eller tvång får användas endast mån andra medeli den otillräckliga.är

tullag19-0865En5 ny
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Vi föreslår bestämmelsen förebildutformas med i 10 polislagen§att
1984:387; enligt den paragrafen får våld användas endast i den mån
andra medel otillräckliga och det med hänsyn till omständigheternaär

försvarligt.är

5.2.3 Tulltj skyldighetänstemans att rapportera
misstanke brottom

torde inte sällanDet inträffa tulltjänstemän i sin kontrollverksamhetatt
får kätmedom brott eller försök respektive förberedelse till brott motom
den lagstiftning efterlevnad Tullverket skall övervaka. finnsDetvars
dock inte i tullagen några bestämmelser skyldighet för tull-om
tjänsteman brott.misstanke Sådana bestämmelseratt rapportera om
finns i stället föreskrifteri Generaltullstyrelsens och allmänna råd TFS
1999:17 arbetsordning för Tullverket. kap.4 21 § lyder:om

anställdOm Tullverket upptäcker, eller får kännedomi annars om
brott eller försök eller förberedelse till brott de författningarmot
vilkas efterlevnad Tullverket har övervaka, skall den anställdeatt
vidta åtgärder så förhindraskan och beivras eller brottgärningenatt
förebyggas. den anställdegällerDetsamma upptäcker eller fårom
kännedom omständigheter skapar förutsättningar för eller påom som

befrämjar sådana brott.sättannat

Generaltullstyrelsen föreslog inför ikraftträdandet 1987 års tullag attav
det skulle införas bestämmelse rapporteringsskyldighet i tullagenen om
motsvarande 9 § polislagen. Regeringen beslutade dock fråganatt
skulle behandlas varusmugglingsutredning.1986 års Utredningenav
har behandlat frågan i 1991:84. Utredningen redogjordeSOU inled-
ningsvis för bakgrunden till polislagen9 § och den därtill knutna
bestämmelsen rapporteñergift i kap. polisförordningen.5 5 § Dessaom
bestämmelser har sedermera ändrats lag 1998:27 ändring igenom om

Ändringenpolislagen, i kraft aprilden 1 1998. innebärträtt attsom
bestämmelsen rapporteftergiñ har tagits in i 9 § polislagen,om som

lyder:numera

När polisman får kännedom brott här under allmänt åtal,etten om som
skall han lämna det till förman så det kan ske.sinrapport snartom

421 553.samt s.
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rapporteftergift brottet tillfår lämna med hänsynpolismanEn om
obetydligtsärskilda fallet och detomständigheterna deti är är

föranleda påföljduppenbart skulle böter.brottet inte änatt annan

polislagen framgårförarbetena till ändring i någonlagenAv attom
avsedd.ändring i sak inte är

polismanspåpekade rapporterings-Varusmugglingsutredningen att
rapporteftergift så allmänskyldighet och möjlighet till ansetts vara av

Utredningen konstaterade vidarebetydelse de borde regleras i lag.att
befogenheterochtulltjänstemän har både åligganden starktatt som

bedömningar skall dåpåminner polismans. De göras ettsomom en
principupptäcks i identiska med deinförsel- eller utförselbrott är

skall då lagöverträdelseröverväganden polisman göra av annansom en
slutsats tull-karaktär uppmärksammas. Utredningens ävenattvar

möjlighet lämna rapporteftergifttjänstemans rapportskyldighet och iatt
görligaste mån borde regleras i lag.

fråganVarusmugglingsutredningen särskilt vilka lagöver-tog upp
rapporteringsskyldighet skulle omfatta. Utred-trädelser tulltjänstemans

lagstadgad plikt brottningen konstaterade påatt ävenrapporteraatt en
uppgiñ övervaka skulleområden det inte Tullverketsär attsom
ankomflertal det inte på utredningenaktualisera frågor att taett som

utbildningfrågor tulltjänstemäns och denställning till, bl.a. närmareom
verksamhet. Utredningen därförgränsdragningen polisens stannademot

skyldigheten inte borde omfatta andraför den formellaatt
harpå något samband medlagöverträdelser brott, sättän som

varutrañken över gränserna.
rapporteftergifttill påpekadedet gäller möjligheten Vam-När

nuvarande bestämmelsensmugglingsutredningen den i General-att
till brottbegränsad med enbart böter itullstyrelsens föreskrifter är

förekom fallUtredningen menade det där gämingenstraffskalan. att
med förutom böter fängelsevisserligen faller under bestämmelseen - -

likväl kan sådanai straffskalan, där omständigheterna att envaramen
Med hänsynutesluten. därtill och irapporteftergift inte bör avvara
den utvidgning polismansmotiveradehuvudsak skäl avsamma som

skedde i samband medmöjlighet lämna rapporteftergiñatt som
tillkomst utredningen tulltjänstemanspolislagens borde enligt även

rapporteftergift vidgas. Utredningen föreslogmöjlighet lämna attatt
skullerapporteftergift kunna få meddelasdetta skulle ske attgenom

straffskalan, endast i de fall detfängelse ingick iäven men varom

1996/972175 78.Prop. s.
z stårde samlade till buds förNämligen att resurser somomsorgen om

ändamålsenligt möjligt.brottsbekämpning tillvaratas så som
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uppenbart påföljd skulleböter inte ådömas i händelseänatt annan av
lagföring.

Varusmugglingsutredningen förslog den bestämmelseatt om
rapporteringsskyldighet skulle införas i tullagen skulle ha följandesom
lydelse:

När tulltjänsteman får kännedom brott enligt författning,etten om
efterlevnad tullverket har övervaka, skall han anmäla dettaattvars

till förman så detta kan ske.sin snart
tulltjänstemanEn får lämna rapporteftergifi enligt föreskrifer som

meddelar.regeringen

delarVi 1986 års varusmugglingsutrednings bedömning tulltjänste-att
skyldighet misstanke brott bör regleras i lag.att rapporteramans om

Även möjligheten rapporteftergift bör regleras i lag.att ge
Rapporteringsskyldigheten bör brottomfatta författningarmot som
ligger inom Tullverkets ansvarsområde. Viktigast naturligtvisär
varusmugglings- och narkotikastrafflagstiftningen. Straffbestämmelser
finns dock också i bl.a. lagen 1994:1565 beskattning privat-om av
införsel alkoholdrycker och tobaksvaror från land medlem iärav som
Europeiska unionen, lagen 1996:701 Tullverkets befogenheter vidom
Sveriges land inom Europeiskagräns unionen lagenmot ett annat samt
1998:506 punktskattekontroll alkoholvaror,transporterom av m.m. av
tobaksvaror och mineraloljeprodukter. Vissa straffbestämmelser
kommer också finnas i tullagen.att

detNär gäller rapporteftergift vi bestämmelsen kanattanser
utformas på motsvarande bestämmelse i polislagen;sättsamma som
tulltjänsteman skall således få lämna rapporteftergift brottet medom
hänsyn till omständigheterna i det särskilda fallet obetydligt och detär

uppenbart brottetär inte skulle föranleda påföljd böter.att änannan

5.2.4 Betalningssäkring

Betalningssäkring enligt lagen 1978:880 betalningssäkring förom
skatter, tullar och avgifter f°ar användas beträffande fordran på såväl
skatt tull. I samband tillkomstmed lagens påpekade General-som
tullstyrelsen behovet säkringsåtgärder mindre framträdandeatt ärav
beträffande den uppbörd sker Tullverket, eftersomsom genom
tullbestämmelsema så utformade de relativt skyddär åtatt ett gottger
det allmärma, den föreslagna lagen skulle få visst värdeatt ettmen
också för Tullverket. Betalningssäkring skulle nämligen kunna behöva

Prop. 1978/79:28 77.s.
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beträffandetillgripas vid eftertaxering fordranomtulltaxering eller som
betalning.inte fastställts eller förfallit tillännu

länsrätten. UrsprungligenFråga betalningssäkring prövas avom
betalningssäkringskulle mål förasdet allmännas talan i ettom av

ombudet skulle ocksåallmänt ombud. allmänna bl.a. begäraDet
verkställighet hos kronofogdemyndigheten.

År iföretogs flertal ändringar lagen. En sådan ändring1989 ett var
betalningssäkringmål skulle förasdet allmännas talan iatt om av

för det allmänna ombudet.länsskattemyndigheten i stället av
Överhuvudtaget ombudetsdet allmärma roll länsskatte-övertogs av

denmyndigheten. införandet taxeringslagenI samband med av nya
skattemyndigheten. infördes också1990:324, rollen Detövertogs av

företrädare för detkoppling till de bestämmelser allmännaom somen
finns i kap. och taxeringslagen.6 15 16

Vid lagändringarna och 1990 helt ha bortsettåren 1989 synes man
och avgifterifrån lagen inte skatter uppbärsbara gälleratt som av

skatteförvaltningen, tullar och skatt uppbärsocksåutan annan som av
Skattemyndighetendet skallTullverket. Såsom lagen skrivenär är som

förabetalningssäkring, det allmännas talan ochframställangöra om
tullarbegära verkställighet fråga och andraockså i skatterom som

detta inteuppbärs Tullverket. döma avsiktlig effektAv allt äratt enav
berörts förarbetenaålagändringarna; i fall inte ifrågan har varjeav

andra skatterallmännas fordran på tull och utgår vid importDet som
torde redan de instituti flertalet fall kunna säkras genom som
tullkodexen, och tullagen erbjuder. Betalnings-tillämpningskodexen

förekommande på tullområdet. förtysäkring inte heller vanligt Ickeär
förekommer vanliga instituten, kravdet situationer då de påt.ex.

finns därförställande tillgripas. Det skäl låtasäkerhet, inte kan attav
tullar och andra skatterlagens tillämpningsområde omfatta även som

uppbärs Tullverket. inte lägga hinder i ViEG-rätten vägen.av synes
Tullverketföreslår dock lagen detutformas på så sätt är görattatt som

det allmännas och begärframställan betalningssäkring, för talanom
verkställighet i dessa fall.hos kronofogdemyndigheten

Revision5.2.5

nuvarande revision skall bedrivas iDen tullagens bestämmelser attom
till sin innebörd och konstruktionsamverkan med den reviderade är

likalydande taxeringslagen. Utformningen denmed kap. §3 10 av
paragrafen samverkansförfarandet och tydliggörabetona attanses

1989/90:3.Se prop.
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samverkan inte innebär Skattemyndigheten ensidigt bestämmeratt
villkoren. Tvångsåtgärder kan bli aktuella endast överenskommelseom
inte kan träffas hur revisionen skall bedrivas prop. 1993/94:l51om

och85-86 Vid tillkomsten166-167. 72 tullagen§ framhölls atts. av
det forfarandereglema på skatte-, avgifts-är strävan ochatten
tullomrâdet skall så likforrniga möjligt. Det ansågs ocksåvara som som

viktigt rättssäkerhetskrav den grundläggande skillnaden mellanett att
revisionsinstitutet sådant och tvångsåtgärdema hålls klar prop.som
1996/97: 100 489.s.

I 72 § tullagen liksom i kap. taxeringslagen3 10 § förstaär- -
stycket utformat med beaktande denna skillnad mellan revisions-av
institutet, kräver samrådsförfarande, och tvångsåtgärdema,ettsom som
får tillgripas den reviderade inte samverkar. andral och tredjenär
styckena fråganbehandlas verkställande revision hos denom av
reviderade. sådan åtgärd faller väl iEn och for sig in under
bestämmelsen samverkansforfarande i första stycket. Placeringen iom

stycken kan ha gjorts för markera det frågaantas äratt attegna om en
från integritetssynpunkt särskilt känslig åtgärd. Genom denna fri-
stående skulleplacering det likväl kunna ifrågasättas vad sägsom som

tvångsåtgärder förstai stycket tillämpligt i dessa fall. Revisionär iom
den reviderades verksamhetslokaler kan emellertid ske denäven utan
reviderades samtycke enligt § tvångsåtgärdslagen.5 För ytterligareatt
tydliggöra den viktigt rättssäkerhetskrav ansedda skillnadenettsom
mellan revisionsinstitutet sådant och tvångsåtgärdema, föreslår visom

hänvisningen till vitesbestämmelsen och tvångsåtgärdslagenatt
placeras i det sista stycket.

5.2.6 Kontrollen beträffande varumärkesintrång

En allmän lagen tullkontroll varumärkesintrångöversyn av om av m.m.
ingår enligt direktiven i utredningsuppdrag.vårt Vidare har General-
tullstyrelsen i regeringenl,skrivelse till inkom den 14 maj 1998,en som
framfört önskemål vissa ändringar i de svenska bestämmelsernaom om
tullkontroll beträffande varumärkesintrång. de femEn punkterav som
styrelsen har behandlats inom Finansdepartementet. övrigaDetar upp
fyra punkterna har regeringen beslut den 11 februari 1999genom
överlämnat till Tullagsutredningen.

Generaltullstyrelsens första förslag gäller delegation. denI nu-
varande lagen tullkontroll varumärkesintrång och denom av m.m.
därtill hörande förordningen finns ingen bestämmelse Tullverketattom

1Dnr Fi 98/1468.
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verkställigheten bestämmelserna iskall få föreskrifter förutfärda av
anför framtidenGeneraltullstyrelsen det ilagen och förordningen. att

detaljerade föreskrifter hand-finnaskan behov att ut omge merav
varumärkesförfalskade och pirat-rörandeläggningen ärendenav

möjliggöras Tullverketdetta börtillverkade produkter och att attgenom
föreskrifter i dessa frågor.i den svenska förordningen rätt utatt geges

ansökningar TullverketshandläggningenförslagNästa av omavser
varumärkesintrångsförordningen. §Enligt 4artikel iingripande enligt 3

varumärkesintrångtullkontrollförordningeni den svenska av m.m.om
ansökan enligt artikel General-för varje 3.4.skall avgift tas uten

framgår ansöknings-helt klarttullstyrelsen det inte attatt en nyanser
övervakningen/kontrollenföretag begäravgift i de fallkan attetttas ut

bestämmelsen bör utformas såförlängas. Styrelsenskall attatt enanser
varje ansökan och varje ansökanansökningsavgift förskall tas ut nyny

övervakning/kontroll. General-medgivenförlängning tidigareom av
enligt styrelsens uppfattningbestämmelsenanför vidaretullstyrelsen att

ansökningsavgift beroendeför differentierad ärutrymme som avger en
tids övervakning/kontrolllängreingripande i formhur länge ett av en

Styrelsen detpågå. ocksåvarusändningar skallviss atttyp anserav av
för hur lång tidsperiodlämpligt fastställa gränsövre ettattvore en

föreslår ingripande fåomfatta och böringripande enligt artikel f°ar3 att
beslutstillfälle; detta skulle iståmedges för högst år överens-ett per

andra medlemsländer.bestämmelserna i flerastämmelse med
Generaltullstyrelsen gällerfrågatredjeDen tar uppsom

vid förstöringkostnader godsersättningsskyldigheten för av som
eller pirattillverkat. General-varumärkesförfalskatbefunnits vara

det bör framgåförtydligande; kap.17tullstyrelsen vill ha attett
utsökningsavgift i för-bestämmelsernautsökningsbalken och om

kronofogdemyndighetema skallavgiñer vidordningen 1992:1094 om
dom förstöringverkställer domstolstillämpas Tullverketnär om av

förstöring skall dåyrkandetframställtDen somom ansesvaror. som
denStyrelsen anför varkenutsökningsbalken.sökande enligt kap.17 att

tullkontrolleller lagenimmaterialrättsliga lagstiftningen om av
bestämmelserinnehåller någravarumärkesintrång somom vemm.m.

förstöring Därför börförskall betala kostnaderna av varor.
utsökningsbalken tillämpas; för verkställighetbestämmelserna i kap.17

tillämpasexekutionstitel utsökningsbalkensdom eller annanav
föreskrivits.intebestämmelser annatom

för laboratorieanalys.sista förslagetfjärde ochDet avser Varuprover
börlagstiftningen kompletteras medGeneraltullstyrelsen attanser

regler gäller vid utlämninguttrycker vilkaföreskrifter klart som avsom
testningsändamål. Styrelsen anför irättighetsinnehavaren förtillprover
rättighetsinnehavarens ombud oftafårhuvudsak följande. Tullverket av
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frågan det möjligt få enstaka de misstänktär att taom prov av
förfalskade i syfte skicka dem till rättighetsinnehavarensattvarorna
laboratorium i utlandet för bedömning. Enligt styrelsens uppfattning
har rättighetsinnehavaren någoninte dispositionsrätt godset. Omöver
rättighetsinnehavaren eller hans ombud vill för ita testprov
laboratorium i utlandet, får ansökahan det hos behörig domstol,om
dvs. den instans slutligen bedömer det sigrörsom om om en
förfalskning eller inte. Vad däremot skulle kunna beviljas är attsom

lånas fördagen laboratorietester här i landet.över Detta kanutprover
betydelsefullt inte minst då det fråga pirattillverkadeär CD-vara om

skivor; det kan svårt skiva äkta elleravgöraatt ärvara om en
pirattillverkad laboratorietest. Kostnaden för lämnasutan utprover som
för analysändamål skall betalas rättighetsinnehavaren innan deav
lämnas Varuprover torde också kunna lämnas till rättighets-ut. ut
innehavaren, importören skriftligen sitt samtycke. praktikenIom ger
tillämpas redan detta, i synnerhet i fallde då importören handlat i god
tro.

Lagen tullkontroll varumärkesintrång inte särskiltärom av m.m.
omfattande; den består tämligen korta paragrafer. Den till lagenav sex
hörande förordningen består fyra paragrafer. Vidare torde denav
kontroll Tullverket utför beträffande varumärkesintrång liggasom
mycket de kontroller enligt tullagen. Vinära föreslår därförgörssom

de bestämmelser idag finns i lagenatt tullkontrollsom om av
varumärkesintrång läggs in i tullagen. Vi föreslår också deattm.m.
bestämmelser idag finns i den till lagen hörande förordningen skallsom
läggas in i tullförordningen.

Enligt artikel i varumärkesintrångsförordningen3.8 skall varje
medlemsstat den enhet inom tullmyndigheten behörigutse är att tasom

och behandla ansökningar ingripande. I dagemot i denom anges
svenska bestämmelsen Generaltullstyrelsen behörig tullmyndig-att är
het enligt artikel i EG-förordningen.3 bestämmelseDenna måste
naturligtvis på grund Tullverkets organisation fåav nya en annan- -
utformning. Det torde krävas Generaltullstyrelsenän att ersättsmer

Tullverket; i EG-bestämmelsen enhet inomsägs attav en
tullmyndigheten skall lämpligasteDet Tullverketärutses. att rätt attges

enheten. Vi föreslår därför det i bestämmelsenutse i tullagenatt anges
regeringen eller den myndighet regeringenatt bestämmer skall utse

Tullverketden enhet inom behörig och behandlaär att ta emotsom
ansökningar enligt artikel i varumärkesinuångsförordningen.3

Som framgår redogörelsen för gällande innehåller denrättav
svenska lagstiftningen inte någon straffbestämmelse sikte påtarsom
brott förbudet i artikel i varumärkesintrångsförordningen.2mot Vi
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utformas såföreslår ansvarsbestämmelsen tullagen det framgåri attatt
den sådanaomfattar brott.ävenatt

varumärkesintrångsförordningen skallEnligt artikel i7.1 varorna
arbetsdagar efterinte inomfrigöras tullkontoret tio anmälan omom

kvarhållandefrigörande underrättats hareller har ärendetattom
myndighet skall fatta ihänskjutits till den behöriga beslutsom

vidtagits.åtgärder Enligt artikelnssakfrågan eller temporäraattom
förlängas i lämpliga fall. finnsandra kan tiodagarsperioden Detstycke

tullkontrollinte författningarna varumärkesintrångi de svenska avom
tidenvilka fall enligt artikel kannågra bestämmelser i 7.1omm.m.

rimligtvis tillåtet införa nationellaförlängas. börDet attvara
lämpliga fall; detta tordeföreskrifter vad vara vara enom som avses
bestämmelsen skallförutsättning för tillämpningen bli likformig.att av

skäl lämpligtEnligt det praktiska Tullverket fårmeningvår är attav
föreskrifter se avsnitt.befogenheten utfärda dessa även nästaatt

det lämpligt fastställaVi delar Generaltullstyrelsens åsikt att attvore
ingripande fårför den tid under vilken pågå ochövre gräns att ettetten

kan intekan lämplig tid. EG-förordningen hindra detta.år ansesvara en
fråga det börEnligt bedömning detta ankomma påvår är en som

Tullverket meddela föreskrifter se avsnitt.nästaävenatt om
GeneraltullstyrelsenVad gäller de övriga frågorså görtarsom upp

vi följande bedömning.

Tullverkets utfärda föreskrimöjlighet att er

i vilken utsträckning TullverketUtgångspunkten för bedömningen av
verkställighetsföreskrifterutfärda måste EG-kan rätt attges vara

och i vissa fall förutsätter detförordningen och i vad mån den tillåter att
nationella bestämmelser. Som redan konstateratsfinns kompletterande

nationella bestämmelser. Enligtfinns det för sådanavisstett utrymme
hinder Tullverket inomvår uppfattning kan det inte finnas några mot att

meddela verkställighetsföreskrifterför detta rättutrymme attramen ges
föreskriftsmöjlighetfrågor. behövs i dessai vissa Såvitt vi kan se en

ämnen:
ingripande,tidsgränser/ längsta tid för ett-

förvaring kvarhållna varor,av-
ställande säkerhet,av-
fråga lämpliga fall enligt artikelvad 7.1är samtom som-

1 alternativt tillkärmagivandehär torde underrättelseDet avomsom avses vara
jämför engelskauppskjutande frigörande eller kvarhållande; medav

franska"notification of suspension of release of detention" och "notificationor
de retenue.de suspension de Poctroi de mainlevée ou
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verkställighet domar frigörande, ändring ellerav om-
förstöring av varor.

Ansökningsavgiflen

Enligt artikel i varurnärkesintrångsförordningen3.4 får den sökande
debiteras avgift täcka deavsedd administrativa kostnaderna iatten
samband med Avgiften skallansökan. stå i rimlig proportion till den
tjänst tillhandahålls.som

Vi delar Generaltullstyrelsens bedömning det inte helt tydligtatt
framgår avgift f°ar för handläggningen ansökanävenatt tas ut av en om
förlängning övervakning eller kontroll. I 4 § förordningenav om
tullkontroll varumärkesintrång hänvisas visserligen endast tillav m.m.
artikel 3.4, vilket .skulle kunna tala för ansökan för-attanses om
längning inte omfattas, eftersom möjligheten ansöka förlängningatt om

först i artikel Bestämmelsen i3.5. artikel kan3.4 emellertidnämns ses
generell avgiftsbestämmelse; avgift får debiteras för varjesom en

ansökan och således också för förlängning.ansökan I praktikenom
handläggs också dessa ansökningar på nyasättsamma som
ansökningar. Eftersom det framstår rimligt avgift skall fåatt tas utsom

vid ansökan förlängning föreslår viäven den svenskaattom
bestämmelsen 63 tullförordningen enligt§ vårt förslag ändras så att
hänvisning till såväl artikel artikel3.4 3.5.görs som

Vad så gäller Generaltullstyrelsens förslag det skall möjligtatt vara
ha olika ansökningsavgifter beroende på under hur lång tidatt

tullkontrollen skall pågå, kan konstateras detta skulle avvika frånatt
vad gäller beträffande ansökningsavgifter. Ansöknings-som annars
avgifter förekommer områden ipå många svensk törvaltningsrätt. I de
allra flesta fallen tillämpas någon avgiftsförordningens avgifts-av
klasser. Avvikande bestämmelser finns. Ingen dessa syftar dock tillav

sådan differentiering avgifternas storlek Generaltullstyrelsenen av som
föreslår. Syftet med de ansökningsavgifter förekommer i svensksom

nämligen myndigheten för de administrativarätt är ersättaatt
kostnaderna för handläggningen själva ansökan. från avgifts-Deav
förordningen avvikande bestämmelserna innebär därför antingen att
avgift skall utgå med fast avgift eller tilläggsavgift skallatten annan
kunna med visst belopp timme nedlagt arbete. sådanEntas ut ett per
bestämmelse finns exempelvis förordningeni 5 § 1976:247 vissaom
avgifter till strålskyddsinstitut:Statens strålskyddsinstitutetsom
prövning ansökan tillstånd kräver särskild utredning ellerav en om

arbete leder till väsentligt högre kostnader normalt förannat änsom
institutet, skall tilläggsavgift betalas med 675 kronor timme fören per
arbete.
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Även enligt artikelden avgift får 3.4 i varumärkes-tas utsom
de administrativaintrångsförordningen syftar till täcka kostnadernaatt

Stadgandet, avgiften skallsamband med ansökan. stå i rimligi att
tillhandahålls, måste syftaproportion till den tjänst påsom anses

såledeshandläggningen ansökan. skall inte frågaDetav vara om
tullkontrollen.sedan genomföra harkostnaderna för Det inteatt

för handläggningen ansökningarnapåvisats kostnaderna är störreatt av
Med hänsyn härtill finneri de fall ingripandet skall pågå länge. vi att

differentierade ansökningsavgifter.inte finns införadet skäl att
underhandskontakterdet vid våra medbör tilläggasDet att

de kostnader velat kommaTullverket framkommit åtatt som man
ansökningsavgifter hardifferentierade varit desnararegenom

genomföra kontrollernakostnader verket har för på fältetute änattsom
.ansökningama; Tullverketkostnaderna handläggningen har velatför av

förverket tilldelats kontrollverksamhetenbelysa deatt resurser som
kostnadskrävandeofta mycket kontrollernainte räcker till för de

givetvis viktigtbeträffande varumärkesintrång. Tullverket fårDet är att
genomföra sina kontroller.tillräckliga för kanDettaattresurser

differentierade ansökningsavgifter.emellertid inte uppnås med hjälp av

Kostnaderna för förstöring varorav

varumärkesintrångsförordningenframgår artikel iDet 8.1 attaav
varumärkesförfalskadeförstöring befunnits ellersom varaav varor

kostnad för statskassan.pirattillverkade skall ske Däremotutan anges
får förutsättasinte för kostnaderna.skall stå Det avsiktenattsomvem

bestämmelserregleras i nationell De förstöringdetta skallär rått.att om
artikel finns i svensk i bl.a.i 8.1 41 §rättav a varu-varor som avses

olovligen förekommermärkeslagen. varukärmetecken påOm ett som
ändras f°arkan utplånas eller förstörs,inte utan att varanen vara

förstöring Bestämmelsen utformaddomstolen besluta ärom av varan.
begära åtgärdenför rättighetsinnehavaren vidtas. Deträtt att attsom en

förverkande i straffrättslig mening;inte fråga i stället harär ettom
privaträttsligt anspråk på egendomen skallrättighetsinnehavaren attett

det med utsökningsbalkens terminologiförstöras. svarandenFör är
betalningsskyldighet.förpliktelse intefråga avserom en som

kostnadsansvar vidbestämmelser verkställighetUtsökningsbalkens om
såvittförpliktelser tillämpliga kronofogde-sådana är avserav

ombestämmelsernamyndighetens verksamhet Enligt tullkontroll av
Tullverket iskall dock vissa fall verkställavarumärkesintrång m.m.

bestämmelsebeslut förstöring. Därför behövs det i tullagenenom om
verkställandeTullverket myndighet. Någotkostnadsansvaret i fall då är

huvudregel gäller enligt kap.skäl avvika från den 17 2 §att som
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utsökningsbalken, nämligen för kostnadernaemotatt ansvaret staten
för verkställigheten beslut säkerhetsåtgärd skall åligga denettav om

ansöker finnsåtgärden, enligt vår mening inte. Ensom om
bestämmelse bör därför införas vilken kostnadsansvaretenligt emot

åligger den början ansöktfrån ingripande, dvs.staten som om
rättighetsinnehavaren.

Syftet med bestämmelse har ansvaret äremot statenen om vem som
givetvis säkerställa får ersättning för kostnadema. Detatt att staten

för verkställighetskostnadema bör dock påyttersta ansvaret samma-
då verkställigheten enligt utsökningsbalkenskersätt åliggasom -

svaranden, den praktikenhar målet. skall därförI Tullverkettappatsom
först vända sig till försvaranden få ersättning för kostnadema. Omatt
ersättning inte kan fås från denne, kan Tullverket vända sig till
rättighetsinnehavaren. Bestämmelsen i tullagen bör utformas så att
denna ordning klart framgår. Vi föreslår därför det i bestämmelsenatt

svaranden för Tullverkets kostnader,att attanges ansvarar men
sökanden för kostnadema, ersättning inte kanemot statenansvarar om
utsökas hos svaranden.

Företrädare för Tullverket har också under hand framfört synpunkten
det behövs förtydligande beträffande vilken myndighet haratt ett som

för förstöringen fall dåi såväl Tullverketansvaret av varorna som
kronofogdemyndigheten inblandade i verkställigheten domstolsär av
dom. Rimligtvis bör verkställa dom förstöringansvaret att om av varor
åvila Tullverket endast beträffande sådana kvarhållsvaror som av
Tullverket. fallet framgåAtt så bör givetvis lagtexten.är av

Varuprover för laboratorieanalys

Enligt artikel 6.1 i varumärkesintrångsförordningen skall tullkontoret
bl.a. sökanden, dvs. rättighetsinnehavaren, möjlighet inspekteraattge

de vilkas frigörande har uppskjutits eller har kvarhållits. Vidvaror som
undersökningen f°ar tullkontoret för underlättata attav varorna prover
förfarandet. Någon dispositionsrätt denna inspekterautöver rätt att

kan rättighetsinnehavaren inte ha. I inspekterarätten attvarorna anses
skulle möjligen låna dagen för analysrätt överattvarorna proveren

kunna läsas in. Någon djupare analys kan det dock knappast bli fråga
får innebärainspekteras kan inte den fåratt attom; varan anses

analyseras på sådant den ändras eller skadas.sättett att
Rättighetsinnehavarens EG-förordningenenligt analyserarätt att

frågai begränsad.således tämligen Utgångspunkten härär ärvarorna
dock givetvis rättighetsinnehavaren och importören har motståendeatt
intressen. Förhållandena blir rimligtvis annorlunda importörenom
medger lämnas till rättighetsinnehavaren; det torde ståatt utVaruprover
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dockFörutsättningenhärom.komma ärfritt överensattparterna
till utlämnandet. SyftetmedgivandeTullverket sittgivetvis ävenatt ger

får intemed ingripandet äventyras.
i denna del inteEG-bestämmelsenmeningEnligt vår utrymmeger

lagstiñning.nationellkompletterandeför
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Sanktioner6

beräknasdröjsmålsräntaDröjsmålsavgiñenFörslag: ersätts en somav
skattebetalningslagen.kap.enligt 19 8 §

i tullagenmed bestämmelsekompletterasi tullkodexenArtikel 56 en
gods får ske.beslagtagetförstöringnär avsom anger

förseningsavgiftochTulltillägg6.1

överväganden1

Tulltillägg

administrativ sanktiontulltillägget,infördesapril 1986Den 1 somen
tulltillägg överfördes tillBestämmelsernaskattetillägget.motsvarar om

tullag.1987 års
statsrådetkonstaterade det föredragande1061994/95 :34 s.I prop.

tullagstiftningen hör tillöverträdelsersanktionerfrågor motatt avom
befintliga bestämmelsernavarför denationella kompetensen,den om

med vissa justeringar.behållastulltillägg borde kunnabl.a.
vidhuvudsak riktar sig bristerisanktionTulltillägget motär somen

tullbehand-uppgiftsskyldigheten ianmälnings- ellerfullgörandet av
kommersiella importen.lingen denav

och tullagen.i 82-86 88-95tulltillägg finnsBestämmelserna om
tulltillägg,påförandebestämmelsetullagen finns82 §I om aven

taxeringslagenkap.5 1 §utformning påminnertill sin omsom
ochden tullskyldigparagraf kandennaEnligt är1990:324. som

deklarationtulltillägg, han ipåförasdeklarationskyldig lämnaatt om
oriktigunder förfarandet lämnatlämnatsdokumenteller annat som

tullTulltillägget tjugo dentull.fastställandeuppgift för är procent avav
godtagits;oriktiga uppgiften hadedenha påförtsinte skulle omsom
uppgiftenbl.a. den oriktigajämkas till tiokan dockdetta procent, om
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har eller kunde ha med ledning kontrollmaterial.rättats rättats Vidareav
finns bestämmelser tulltillägg skönstulltaxering.vidom

I 83 § tullagen tulltillägg skall påföras, tullskyldighetattanges om
uppkommer på grund olaga införsel, olaga undandragandeav av varor
från tullövervakning eller förfogande i övrigt oförtulladöver ien vara
strid för föreskriven inskränkning i törfoganderätten;mot dettavaran
gäller dock endast den tullskyldige rätteligen skulle ha lämnatom en
deklaration till ledning för fastställelse tull.av

Enligt 88 § tullagen skall den tullskyldige helt eller delvis befrias
från tulltillägg och förseningsavgift felaktigheten eller under-om
låtenheten kan ha sådant samband med den tullskyldigesantas ålder,ett
sjukdom, bristande erfarenhet eller liknande förhållande denatt
framstår ursäktlig. gällerDetsamma felaktigheten ellersom om
underlåtenheten framstår ursäktlig med hänsyn till den oriktigasom-
uppgiftens beskaffenhet eller särskild omständighet, eller detannan om
framstår uppenbart oskäligt tillägget eller avgiften.att ta ut Densom
tullskyldige får befrias helt från tulltillägget, det belopp kundenär som
ha undandragits felaktigheten eller underlåtenheten obetyd-ärgenom
ligt.

Bestämmelsen befrielse skiljer sig från motsvarandeom
bestämmelser på övriga skatteområdet befrielse det gälleratt närgenom
tulltillägg kan helt eller delvis. I l986/87:166göras förklaradesprop.
s. 109 detta med förhållandena på tullområdet detatt gällernär
deklarationsskyldighetens fullgörande i vissa avseenden skiljer frånsig
motsvarande förhållanden på den inrikes beskattningens område. Det
framhölls företag med omfattande importverksamhetatt skall lämnaen

antal deklarationer, ofta under stark tidspress,ett stort och att
varubeskrivningama kan besvärliga, underlaget bristfälligt ellervara
svårtolkat Regeln nedsättning tulltillägg sades främstm.m. om av vara
avsedd tillämpas i fall då helt tulltilläggsbelopp framståratt ett som en
orimligt sanktion med hänsyn till feletssträng och föreliggandeart
ursäktande omständigheter, samtidigt felaktigheten inte ärsom
tillräckligt ursäktlig för sanktionen skall kunna efterges helt.att I
propositionen framhölls föreskriñema bör tillämpas frågaiatt generöst

vid tullsystemet medan det finnsär anledningom personer som ovana
restriktiv det gäller dem yrkesmässigtatt när importerarvara mer som

Dessa eller bör väl förtrogna med vadär skall iakttas.varor. vara som
Som framgår propositionen förhållandena på tullområdetärav

särpräglade. Arbetsförhållandena svåra för demär yrkes-t.o.m. som
mässigt importerar gällerDet beakta bl.a. EG:s tullrätts-attvaror.

och tullpraxis hos de andra EU-statema. Tillförlitlignormer
information EG-normemas tolkning kan dockrätta svår-om vara
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tullrättspraxis i andra EU-staterinformationSverige ochåtkomlig i om
följer meddokumentationenVidare kanhelt.kan saknas som

upptäckasvårtdet kanbristfällig ochimportsändningar attvaravara
oftadokumentationeneftersomminst ärinteavhjälpa dem,brister eller

bestämmelsernasida hävdasnäringslivetsspråk. Frånpå främmande att
på sådanttillämpasoftatulltillägg sättfrån attbefrielse ettom

ellertill den felaktighetrimlig proportionisanktionen inte står
undandragande tullbelopp.tillha lettkundeunderlåtenhet avsom

bli tillämpade medinteoskälighetskriteriernaUrsäktlighets- och anses
fallet.i det enskildaomständigheternatilltillräcklig hänsyn

taxerings-skattetilläggsreglema iriktatskritik harMotsvarande mot
aprilregeringen den 23sammanhangetdärför vikt i attlagen. Det är av

förutredaresärskild göra översyntillkalla1998 beslöt attatt en aven
skattetilläggsinstitutet.

framhållsDir. 1998:34utredarensärskildetill den attdirektivenI
motsvarandehuvudsakhar itullagensanktionsavgifterna i bl. a.

särskildetaxeringslagen.i Denskattetilläggsreglemainnehåll som
samla deoch lämpligtmöjligtdetskall undersökautredaren är attom

Utredarensanktionsregler i lag.administrativaolika skattelagamas en
skattetilläggsreglematillämpningennuvarandedenskall kartlägga av

utformauppmärksammatsproblemdebakgrund ettoch mot somav
effektivitet,ställda krav påhögtuppfyllersanktionssystem som

också de kravrättssäkerhetochlikfonnighetförutsebarhet, samt som
förfarandet.ställa påkanEuropakonventionen

enligtöverväganden börutredarenssärskildedenUtgångspunkten för
enkla ochskall bygga påsanktionssystemetdirektiven attvara

fallskall aktualiseras i allaprincipidetregler ochschabloniserade att
samtidigtmåste dockReglernauppgiñslämnandet.brister i geav

skallförsanktionemanyanseringför att systemetutrymme aven
och rimligt.legitimtuppfattas som

skattetilläggsreglemabeslutadedenfår översynenDet antas att av
taxeringslageniskattetilläggsinstitutettillkommer begränsasinte att

principmed isanktionssystemandraocksåberörakommer attutan
därför inteVi dettulltilläggsinstitutet.uppbyggnad, bl.a. ansersamma

behövsvilka ändringarfalli såochrationellt övervägaatt somomnu
desstulltillägget ochnyanseringrimligtillgodose kravet påför att aven

enligtöverväganden börSådanaEuropakonventionen.förenlighet med
medsamordnasde kantill dess översynenmening anståvår av

tulltilläggsreglema kunnadockbörRedanskattetilläggsreglema. nu
tullområdetförhållandena påsärskildabeaktande demedtillämpas av

angivnaden i direktivendeklarationsförfarandetgällervad samt
skattetilläggsinstitutet.utredarensärskildeför denutgångspunkten av
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departementspromemorianI smugglingslagNy Ds 1998:53 föreslås
i 82 tullagen§ den tullskyldigär inteatten ny a ärsom men som
skyldig lämna skriftlig eller med databehandlingsteknikatt upprättad
deklaration skall påföras tulltillägg, han under förfarandet tillom
ledning för fastställande tull lämnat uppgift befinnsav en som vara
oriktig. Om förslaget leder till lagstiñning, bör givetvis bestämmelsen
infogas i tullag. Detsamma gäller de hänvisningar i tullagen ochen ny
tullförordningen till den smugglingslagen föreslås inya som
promemorian.

Förseningsavgift

Enligt 87 § tullagen skall särskild avgift förseningsavgift påförasen
den- deklarerat för övergång till fn omsättning medsom en vara
tillämpning förenklat deklarationsförfarande eller lokalt klarerings-av
förfarande inte har kommit med kompletterande tulldeklarationmen
vid tidpunkt då den skulle ha lämnats. Förseningsavgiftensenasten är
400 kronor eller, den tullskyldige har anmodats lämnaattom
tulldeklaration inte fullgjort skyldigheten inom den bestämda tiden,men

kronor.800 Befrielse helt eller delvis från förseningsavgift skall enligt
88 § tullagen ske på grunder i fråga tulltillägg.samma som om

Vi föreslår inga ändringar i sak i reglerna förseningsavgiñ.om

6.2 Dröjsmålsränta

6.2.1 Gällande rätt

I artikel 232.1 b i tullkodexen stadgas dröjsmålsränta skall debiterasatt
tullbeloppet,utöver tullbeloppet inte har betalats inom föreskrivenom

tid. Vidare försägs dröjsmålsräntanräntesatsen fåratt högre änvara
för kreditränta,räntesatsen inte lägre den räntesatsenfänmen

artikelI 232.2 i tullkodexen tullmyndigheternasägs får avstå frånatt
kräva dröjsmålsräntaatt

a det på grund gäldenärens situation sannolikt detär skulleom attav
medföra allvarliga ekonomiska eller sociala svårigheter,

Räntebeloppet för kreditränta skall enligt artikel i229 tullkodexen beräknas
så detatt räntan belopp skulle debiterasmotsvarar för detta ändamål påsom
den nationella penning- eller fmansmarlcnaden för den valuta i vilken beloppet
skall betalas.
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enligtfastställtsnivåöverstigerintebeloppetb somenom
ellerkommittéförfarandet,

föreskrivnautgången denefterdagarinom fembetalastullenc avom
betalning.förtidsfristen

fårtullmyndighetemaframgårtullkodexenb iartikel 232.3 attAv
dröjsmålsränta.minimibelopp påfastställa

betalas inomtull inteskall,tullagenstycketförstaEnligt 30 § om
1997:484enligt lagendröjsmålsavgifttid,föreskriven uttas om

vadtullagen skallstycketandra§Enligt 30dröjsmålsavgift. som
beträffandetillämpastulltullagstiftningen äveniföreskrivs om

framgårtullagenoch 10 §§stycket. 1Avenligt förstadröjsmålsavgift
ellerskattockså dågällerdröjsmålsavgiftbestämmelsen annanatt om

tid.föreskrivenbetalas inomintevid importskallavgift tas utsom
särskiltfall detdröjsmålsavgift skall, i delagenEnligt 1 § om

avgift ellerskatt, tull,betalningsskyldig för räntadenföreskrivs, ärsom
betalningsskyldigheten,fullgörochtidi sättoch inte rätträttsom

i lagen.grunderdeenligtdröjsmålsavgiñavgiftbetala angessomen
meddröjsmålsavgift normaltframgårlag tas utAv 2 § attsamma

månad dådenutgångenförebetalaspå belopptvå procent avsom
förfallomånaden,skall betalasbeloppet

efterförsta månadenunderbetalaspå beloppfyra procent som
förfallomånaden,

eftermånadenunder andrabetalasbelopppåprocent somsex
förfallomånaden,

påbörjadvarjeprocentenhet förtilläggmedprocent, av ensex
månaden efterefter andrabetalaspå beloppmånad,ytterligare som

förfallomånaden.
betalas inombelopppåmed tvåDröjsmålsavgift procenttas ut som

minst 100betalats ochskulle habeloppet ärdåfrån den dagdagartio
kr.

befrielsebestämmelsefinnsdröjsmålsavgiftlagen6 §I omenom
harden myndighetskäl, fårsärskildafinnsavgift. detOmfrån som

fråndelvisbetalningsskyldige helt ellerdenavgiften befriabeslutat om
dröjsmålsavgift.betalaskyldigheten att

överväganden förslagoch6.2.2

juliden 3till regeringenframställningföreslår iGeneraltullstyrelsen en
utredningen,överlämnats tillavsnitt 1.1i attvilken1997, nämntssom

beräknaskostnadsräntasåskall ändrastullagen sätt att30 § somen
iskallskattebetalningslagenmeningen utförsta taskap. §enligt 819
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stället för dröjsmålsavgift enligt lagen dröjsmålsavgift vid förom sen
betalning tull och skatt eller avgift enligtav tasannan utsom
tullagstiftningen. Generaltullstyrelsen föreslår också bestämmelseratt
skall införas styrelsen möjlighet medge befrielse frånattsom ger
kostnadsränta beträffande skatt tull och avgiftän påannan tas utsom

vid införsel det finns synnerliga skäl. Slutligen föreslårvaror om
Generaltullstyrelsen ordet räkningen i 26 § tredjeatt stycket tullagen
skall ändras till tullen.

Vad gäller den föreslagna ändringen i 30 § tullagen anför General-
tullstyrelsen i huvudsak följande. Tillämpningen iräntesatsema 2 §av
lagen dröjsmålsavgift leder ibland till oskäligt högaom att
dröjsmålsavgifter Särskilt vid korta dröjsmåltas ut. upplevs avgiften

betungande företagen. Vidare kommer i och med skatte-som av att
betalningslagen träder i kraft den avgiñ, eller ränta, vid förtas utsom

betalning mervärdesskatt vid omsättning inom landetsen av att
beräknas på den avgiftsättett än vidannat för betalningtas utsom sen

mervärdesskatt vid import, vilken betalas i ordningav tull.samma som
För den tull och skatt eller avgift för vid införseltas utannan som varor
och betalas till tullmyndighet bör gälla ellersom ränte-samma
avgiftssystem vid betalning för den mervärdesskatt skallsen som som
erläggas vid omsättning inom landet. Detta gäller bestämmelsernaäven

befrielse från dröjsmålsavgift. Artikel 232.2 i tullkodexenom gäller
föräven inbetalning mervärdesskatt, Generaltullstyrelsensen av men

kan enligt den nuvarande svenska lagstiftningen inte fatta beslut om
befrielse beträffande skatt eller avgift. Generaltullstyrelsen börarman
kunna medge befrielse från dröjsmålsavgift vid för betalning tillsen
tullmyndighet andra skatter tullän avgifter, exempelvissamtav
mervärdesskatt, på grunder gäller för erlagdsamma sentsom
mervärdesskatt på omsättning inom landet.

En dröjsmålsavgift beräknas enligt 2 § lagensom om
dröjsmålsavgift kan Generaltullstyrelsen påpekar få orimligasom
konsekvenser, framför allt vid korta dröjsmål med betala tull ochatt

skatt enligt tullagstiftningen. Vi har fått åtskilliga påpekandenannan
härom både från näringslivets i utredningen och direktrepresentanter
från berörda företag. Till detta kommer det skattebetalnings-att genom
lagen har införts sanktionssystem vid dröjsmålett framstårsom som
betydligt rimligare den gällande utformningenän dröjsmålsavgiften.av
Skillnaden mellan de två belysessystemen nedanståendegenom
exempel.
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A kr50 000tullräkningsbeloppet ärFörutsättningar:
dagardröjsmålet är sex

pådröjsmålsavgift med tvåNuvarande bestämmelser: procenttas ut
beloppet skulle hadag dådenfråntio dagarbetalas inombelopp som

kr eller50 000till tvåuppgårDröjsmålsavgiftenbetalats. procent av
l 000 kr.

efterberäknasdröjsmålsräntaordningen:föreslagna2. Den ensomen
procentenheter.plus 15basräntanårsbaserad räntesats motsvararsom

räknasDröjsmålsräntanfyratillhär beräknatshar procent.Basräntan
6till % 50 00019uppgårDröjsmålsräntanför dag.dag av x

360158 kr.

B kr50 000tullräkningsbeloppet ärFörutsättningar:
oktoberden 31förfallodagen är

således ibetalning skerdagar,dröjsmålet 18är
förfallomånadeneftermånaden

med fyra pådröjsmålsavgiftbestämmelser: procentNuvarande tas ut
förfallomånaden omeftermånadenförstabetalas underbelopp som

till fyraDröjsmålsavgiñen uppgårtio dagar.överstigerförseningen
000kr eller 2 kr.50 000procent av

beräknas efterdröjsmålsräntaordningen:föreslagna2. Den ensomen
plus procentenheter.15basräntanårsbaserad räntesats motsvararsom

räknasDröjsmålsräntanfyratillhär beräknatsharBasräntan procent.
50 000 18till 19 %uppgårDröjsmålsräntandag för dag. av x

360475 kr

C kr50 000tullräkningsbeloppetFörutsättningar: är
sker underbetalningdagar,tvådröjsmålet är

förfallomånaden
påmeddröjsmålsavgift tvåbestämmelser: procentutNuvarande tas

Dröjsmåls-förfallomånaden.före utgångenbetalasbelopp avsom
kr eller 1 000 kr.50 000tillavgiften uppgår två procent av

artikelmedges enligtbefrielseinteordningen: OmföreslagnaDen
dröjsmålsräntanskalldagar,femunderstigerdröjsmålet232.2

plusbasräntan 15årsbaseradberäknas efter motsvararräntesats somen
till fyraberäknatshär procent.harprocentenheter. Basräntan

tillsmålsräntan uppgårDröjför dag.smålsräntan räknas dagDröj
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19 % 50 000 2 52 kr eller kr.avrundat 100av x
360

Vi föreslår denna bakgrund den ifrågavarandemot dröjsmåls-att
sanktionen till vad gäller enligt skattebetalningslagen.anpassas som
Som Generaltullstyrelsen framhåller medför detta den fördelenäven att
dröjsmålssanktionen vid försenad betalning tull och skatt vidav annan
import kommer densamma vid föratt betaladsentvara som
mervärdesskatt på omsättning inom landet. Något hinder sådanmot en
anpassning finns inte i tullkodexen, under förutsättning ellerräntan,att
avgiften, inte blir lägre krediträntan.än

Eftersom tullkodexen EG-förordning,är gäller svensken som som
lag, och det i artikel 232.1 b stadgas dröjsmålsränta skall debiterasatt

tullbeloppet inte harnär betalats inom föreskriven tid, får motsvarande
stadgande inte in i svensk bestämmelsetas dröjsmålsränta.en om
Bestämmelsen i tullagen bör därför endast reglera det på vilketsätt
dröjsmålsräntan skall beräknas. föreslagnaDen ordningen bör komma
till stånd det i tullagen hänvisningatt görs till relevantgenom en
bestämmelse i skattebetalningslagen, nämligen 19 kap. 8 i stället för
till lagen dröjsmålsavgift. Räntan bör- på dagensom sättsamma som
avgift utgå med minst kr,100 i fall då det ursprungligenutom-
obetalade beloppet inte uppgår till 100 kr.

I detta sammanhang bör framhållas Generaltullstyrelsensatt upp-
fattning artikel 232.2 i tullkodexenatt också omfattar för betalningsen

mervärdesskatt inte torde riktig. Av EG-domstolensav dom den 17vara
juli 1997 i mål 130/95 Bemd Giloy Hauptzollamt Frankfurtmotnr am
Main-Ost, REG 1997 I-429l, får framgå kodexen enligt sinatts. anses
lydelse inte tillämpligär på omsättningsskatt uppbärs vid import.som
Avsikten emellertidär bestämmelsen dröjsmålsräntaatt skallom
tillämpas beträffandeäven andra skatter tull. Därförän bör i
bestämmelsen i tullagen bestämmelserna i artikelatt 232 ianges
tullkodexen skall tillämpas beträffandeäven andra skatter tullz.än
Härigenom blir också eftergiftsbestämmelsema i artikeln tillämpliga på
andra skatter tull; någon bestämmelseän i tullagen motsvarande 6 §
lagen dröjsmålsavgift behövs därför inte.om

Generaltullstyrelsen har vidare föreslagit ordet räkningen i 26 §att
tredje stycket tullagen skall ändras till tullen. Med hänsyn till denatt
bestämmelse föreslårvi skall detta lagmm seersätta 4 kap. 8 §som

l Eftersom skall utgåräntan med minst 100 kr.
z Se avsnitt 3.2 beträffande avgift skall för vid import ñåntas utsom varor
tredje land.
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har helttullagenföreslagnadenstycket itredje annanennya
fråga.dock dennabortfallerutformning

Kompensationsränta6.3

överväganden6.3.1

dendaterad 13till regeringenskrivelsehar iGeneraltullstyrelsen en
bestämmelserinförasskall räntadetföreslagit attaugusti 1996 att om

särskildutfärdandetjordbruksavgifteroch närtullskall utgå på av
medhandtagitdenföljdfördröjs tilltullräkning att varaom ensomav

kompletterandehar lämnatförfarande inteförenklattillämpning ettav
överlämnatRegeringen hartid.föreskriventulldeklaration inom

TullagsutredningenKtillframställningen
artikeltullkodexen. IomfattasjordbruksavgiftertullSåväl avsom

kompensationsränta.bestämmelsefinnstullkodexeni214.3 omen
oriktigtfördelekonomiskförhindraförpåförasskall attSådan attränta

elleruppkomtullskuldendag dådenframflyttningerhålls avgenom
de villkorfall och enligtdeiskall påförasbokfördes. Räntan som

ioch 709artiklarna 589kommittéförfarandet. Avfastställs enligt
skall utgå,kompensationsräntavilka falliframgårtillämpningskodexen
ellerförädlingsprodukterfrågaitullskuld uppstårdånämligen varorom

förfarandethänförts tilltidigareeller förskickoförändrati somvaror
bestämmelsernationellaförNågotimport.för utrymmetemporär som

vilketfinns inte,skall utgåkompensationsräntai vilkaandra fallanger
följerdetta135-136. Avs.1994/95:34 attframhålls iockså prop.

framställning, ränta mot-Generaltullstyrelsens avse ensynessom
bifallas.inte kankompensationsräntan,svarande

96/3525.dnroktober 1997,Regeringsbeslut den 16
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6.4 Förstöring beslagtagnaav varor

6.4.1 Gällande rätt

Bestämmelser beslag och förverkande i tullsammanhang finns iom
lagen 1960:418 straff för vamsmuggling. Enligt 17 § skallom
beslagtagen egendom omhändertas och förvaras Tullverket, inteav om

följer särskild författningannat eller beslut åklagare. Förverkadav av
egendom skall enligt 22 och 23 försäljas. Om försäljning inte kan
ske, torde egendomen kunna förstöras med stöd 6 § lagenav
1974: 066l förfarande med förverkad egendom och hittegodsom m.m.
Den svenska tullagstiftningen innehåller inga bestämmelser om
förstöring beslagtagen egendom bestämmelsenutöver i 40 §av
tullagen, skall försäljas Tullverkets för-som avser varor som genom

skadad eller förskämdär eller köpeskillingensorg: inteom varan om
kan beräknas täcka minst kostnaden för försäljningen eller om
Tullverket finner det finns särskilda skäl, fåratt i ställetannars varan
förstöras. En vidare bestämmelse finns i tullkodexen. Enligt artikel i56
tullkodexen får, omständigheterna så kräver, tulhnyndighetema låtaom
förstöra uppvisats för tullen. Innehavaren skallvaror som av varorna
underrättas och kostnaderna för förstöringen skall bäras denne.av

Förutsättningen för tullmyndighetema skall få förstöraatt ärvaror
således omständigheterna kräver det.att Någon specifikation vadav

skall sådana omständigheter finns inte isom EG-rätten.anses Detvara
ankomma på medlemsländerna preciseranärmare isynes att vilka fall

förstörelse kan komma i fråga i den nationella tullagstiftningen. harSå
skett bl.a. i den tyska Zollverwaltungsgesetz. Av 13 framgår§ att
förstöring kan komma i fråga då f°ar säljasav varor varor, som av
tullmyndigheten, inte kan säljas. När det gäller tillfälligt Omhändertagna

krävs riskeraräven förstöras elleratt minskavaror att väsentligtvarorna
i värde eller förvaringen medföratt kostnader ärav varorna som
orimligt höga eller blir besvärlig. Ytterligare förutsättning detär atten
inte har varit möjligt i stället sälja bestämmelseatt Envarorna. om
förstöring finns också i den nederländska tullagen; enligtav varor

kap.7 53 § kan beslagtagna säljas eller i särskilda fall förstöras,varor
den tullskyldige inte har uppfyllt sina förpliktelserom enligt

tullagstiftningen inom månader efter det han underrättadesattsex om
beslagsbeslutet. Denna tidsgräns gäller inte förär utsattaom varorna
snabb, påfallande värdeminskning eller förvaringen ellerom av varorna
underhållet dem medför fara eller höga kostnader. Också den danskaav
toldloven innehåller kompletterande bestämmelse förstöringen om av
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skallbeslagtagnaandra stycket,Enligt 83 § avser varor,somvaror.
månader efter denutgångentvåavhämtats inominte avvaror som

ochsäljas tull-fattats,i sakenmånad då slutligt beslut av
myndigheternaauktion. Varor,offentligskattemyndigheterna på som

tidsfristdock efter nämndaosäljbara, kanokuranta elleranser vara
kan efter ansökan förlängas,Tidsfristentullkontroll.förstöras under

dock högst till år.ett

överväganden förslagoch6.4.2

införassynpunkten det börframförtGeneraltullstyrelsen har att
godsförstöra beslagtagetmöjlighetenutvidgarbestämmelser attsom

beslagtagna inte står ivärdet detförverkande,före dom när avom
förvaringen.förrimlig proportion till kostnaderna

i tullkodexeni artikel 56detredovisats finnsSom enovan
f°ar förstöratullmyndighetemavilkenbestämmelse enligt varor som

Utgångspunktenkräver det.omständigheternauppvisats för tullen, om
beslutdet föreligger någotskall kunna skedetta attutanattsynes vara

förverkande varorna.avom
givetvislångtgående åtgärd. skallDenFörstöring är enav varor

kan vidtas. Viåtgärder inteandraendast i fall dåtillgripas attanser
med bestämmelse i denkompletterasartikel i tullkodexen bör56 en

förstöring får ske. Densvenska tullagen, i vilken närnärmare anges
värdet de beslagtagnaGeneraltullstyrelsensituation nämner, att avsom

kostnadema för förvaringentillproportioni rimliginte står avvarorna
förkan läggas till grundomständighetbör sådan somenvarorna, vara

omständigheter börsådanaYtterligareförstöring.beslut attett varaom
värde.minska väsentligt iellerbli fördärvadelöper risk attattvarorna

förstöringframgå beslutocksåbörbestämmelsen i tullagenAv att om
bedömningen försäljninggjortTullverketfår fattas endast att avom

avseddbestämmelsenföreslagnainte möjlig. ärDen attärvarorna
i tullagen;40 §situationeromfatta bl.a. sådana enavsessom

därför inte.skall säljas behövsbeträffandesärbestämmelse varor som
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Överklagande7

fattande beslut införs: vidtidsfrist förbestämmelseFörslag: En avom
skallstycket i tullkodexen Tullverketandratillämpningen artikel 6.2av

framställningen beslutmånader från detfatta beslut inom att omsex
gjordes.

revisionsbeslut överförs inteöverklagaförbudBestämmelsen attom
till den tullagen.nya

smålstalanDröj7.1

överväganden förslagoch7.1.1

s.k.föreslog vi bestämmelserdelbetänkandet SOU 1998:127I att om
Hälften de remissinstansertullagen.skulle införas idröjsmålstalan av

övriga avstyrkte förslaget.positiva medanberörde förslaget varsom
utformningenbehovet ochanförde i 1998/99:79Regeringen att avprop.

innan regeringenutredastill dröjsmålstalan borde närmare, tarrätten
återkomma tillRegeringensådan bestämmelse.ställning till attavseren

slutbetänkande.vi lämnat vårtfrågan sedan
till dröjsmålstalan redan finnsdelbetänkandet framhöll viI rättatt en

innehållerstycket i tullkodexenartikel andrai Sverige, eftersom 243.1
invändning artikeln harvägandehärom. Någonbestämmelse attmoten

förutsättning förframförts.innebörd har inte Endenna att
nationellemellertid det ibestämmelsen skall kurma tillämpas är att

tullmyndighetemas beslutsfattande;tidsfrist förlagstiftning finns en
därvidi tullkodexenandra stycketinnebörden artikel 6.2 ärav

uttryckartikelpunktensi delbetänkandetavgörande. Vi menade att
handenbestämmelser inte direkt vidgällandesom fastställs enligt ger

bestämmelsermedlemsländer saknarinföras itidsfrist måsteatt somen
dockuppfattning. Vi ansågstöddetidsfrist motsattutan snarare enom

innebörd.artikelpunktensdet dettamåste antas attatt var
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Frågan innebörden andraartikel 6.2 stycket diskuterades vidom av
besöket hos kommissionens generaldirektorat för tullfrågor. Enligt
direktoratets mening kunde det inte råda någon tvekan syftetattom
med bestämmelsen alla medlemsländer skall fastställaär tidsfristatt en
för beslutsfattandet. Vid utarbetandet bestämmelsen utgick frånav man

samtliga länder då medlemmar i gemenskapen redan hadeatt som var
sådan tidsfrist. Enligt direktoratets mening det nämligen allmänären en

rättsgrundsats oskäligt fördröjande beslutsfattandet skall kunnaatt ett av
överklagas. På grund härav och då det inte ansågs nödvändigt iatt
tullkodexen bestämma tidsfristens längd tillkom uttrycket som
fastställs enligt gällande bestämmelser in accordance with the
existing provisions, un delai fixé confonnément dispositionsaux en
vigeur.

sålundaDet klarlagt tullkodexen kräverär oskäligtatt att ett
fördröjande tullmyndighets beslutfattande skall kunna överklagas.av
Huruvida behov härav kan föreligga för svensk del saknar dåanses
betydelse. Bestämmelsen i förvaltningslagen§ kan7 i och för sig sägas
innebära skyldighet för myndigheten fatta beslut inom skälig tid.atten
För undvika bristande tillämpningenenhetlighet i bör dock enligt våratt
mening tidsfrist för beslutfattandet preciseras. Vi vidhåller därför atten

tidsfrist bör införas lämpligenoch den bör månader.atten vara sex
Däremot vi bestämmelsen inte bör i överklagande-att tasanser
reglema; överklaga tidsfrist inte iakttas följerrätten artikelatt om en av
243.1 andra stycket. Vi förslår därför tidsfristen regleras i tullagensatt
inledande kapitel.

Beträffande den i propositionen anförda risken införandetatt rättav
till dröjsmålstalan medför outredda ärenden hamnar i domstol vill viatt
påpeka tullmyndighetema enligt artikel 6.2 tredje stycket iatt
tullkodexen kan överskrida tidsfristen, de inte kan fullgöra sinaom
uppgifter inom den tiden; de skall därvid den ytterligare tid deange som
bedömer nödvändig för kunna fatta beslut. Om Tullverket medatt ett
stöd den bestämmelsen förlängt tidsfristen,har torde det i de flestaav
fall kunna beslutet meddelas inom den förlängda tiden. Skulleantas att

den försittas,tiden kan det givetvis hända domstolenäven vidatt ett
överklagande får inte fullt mål till handläggning. Eftersomett utrett
Tullverket enligt förvaltningsprocesslagen7 § 1971:291 denära
klagandes och med beaktande förvaltningsdomstolsmotpart av
utredningsskyldighet enligt lag torde8 § dock handläggnings-samma
tiden i sådant mål inte behöva bli längre i andra mål därett än
utredningen inte fullständig.är
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Beslut revision7.2 om

Överväganden förslagoch7.2.1

behandlade vi frågan huruvidadelbetänkandet SOU 1998:127I
överklaga beslut revisionnuvarande tullagförbudet i 101 § äratt om

ienligt artikel 243.1 tullkodexengenerellaförenligt med den rätten att
direkt och personligen. Vi menadenågonöverklaga beslut berör attsom

undantag frånför någotartikeln lämnadeinte rättenutrymme att
förbudetTullverket föreslog skullebeslutöverklaga varje attmenav

ändringar i revisions-eventuella behovkvarstå tillsvidare; av
förbudet borde först utredas.upphävandebestämmelserna vid ett av

Danmark, Finland, ochfrån IrlandVi inhämtat upplysningarhar
överklagbart i dessarevision länder.beslutNederländerna ansesomom

tilli Danmark föreliggerdärvid endastvisade sigDet rättatt
beslut företa revisionländernaöverklagande. de andraI attanses om
Vi därför frågan vidi artikel 243.1.inte beslut tog uppavsesvara som

generaldirektorat för tullfrågor. Inombesöket hos kommissionens
innebörden artikel 243.1 alla beslutdirektoratet är attatt av avanses

enskildebetungande för den skall kunnatullmyndigheter ärsom
revision i vissa fall kan haföreta tänkasbeslutöverklagas och attatt

överklagande beslutgenerellt förbudsådan effekt. Ett mot av om
sistaoch i hand EG-domstolenkommissionenrevision skulle därför av

artikel 243.1.stridakunna komma motatt anses
överklagandeförbudetklarlagt i 101 §heltkan inteDet attanses

revisionSjälva beslutet företamed EG-rätten.tullagen oförenligt attär
det riktar sig företagbetungande,kan visserligen mot ettt.ex. omvara

reviderat och inga omständigheterblivitkort tid dessförinnan nyasom
emellertid bedrivas samverkanskall iRevisionrevisionen befogad.gör

samverkar, kan vites-denne inteochmed den reviderade om
sigtvångsâtgärder tillgripas. Denföreläggande eller motsättersom en

vitesföreläggande eller tvångsâtgärder harförrevision och därför utsätts
Möjligen skulle detta kunnadomstol.prövadmöjlighet få sakenatt av

frågan ställs sinpåmed artikel 243.1,tillgodose syftet men omanses
förbud överklagandedirektsäkertdet ingalunda motär att ettspets av

kommissionen ellergodtas EG-skullebeslut revisionett avom
domstolen.

delbetänkanderemissbehandlingen vårtvidde instanserAv avsom
överklagandeförbudet upphävdesendastberörde frågan avstyrkte atten

har kunnatytterligare utredas. Vi intebordemedan fråganansåg atten
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finna upphävande skulle föranledabehöva någon ändring iatt ett
revisionsbestämmelsema. inte hellerDet har framförts någon
omständighet skulle innebära sådant ändringsbehov.ettsom

Vi har vid våra fortsatta funnitöverväganden det talar föratt mesta
direkt förbud i nationell lagstiftning överklagande beslutatt ett mot av

företa revision skulle kunna i konfliktkomma med EG-rätten.att Några
väsentliga nackdelar med förbudet i 101 § tullagen utgår har inteatt nu
framkommit. Vi föreslår därför någon bestämmelse förbudatt attom
överklaga revisionsbeslut inte införs i den tullagen.nya
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Övriga frågor8

üitidsbåtPrivatinforsel med8.1

Privatinforsel alkohol och tobak från EU-land skall anmälasett annatav
finnstill tullmyndigheten. i lagenBestämmelser härom 1996:701 om

Tullverkets befogenheter vid Sveriges land inomgräns mot ett annat
Europeiska beskattningunionen och lagen 1994:1565 om av
privatinförsel tobaksvaror frånalkoholdrycker och land ärav som
medlem i Europeiska unionen.

Skatteutskottet l995/96:SkU23,anförde i yttrande s.23:

fritidsbåtar fråndet gäller trafiken med landNär inomett
vill framhålla det följergemenskapen utskottet reglerEG:satt attav

sådan trafik skall behandlas tredjelandstrafik dennärsom passerar
farledinternationellt eller internationell föreslagnaDenvatten

enligt deregeln anmälan dagar bestämmelsernainom treom nya om
införsel alkohol tobak fån EU-landoch får därförprivat annatav

fritidsbåtstrafiknågon betydelse för sådan Utskottet förutsätterinte
åtgärder behövs för påvidtar de lämpligtregeringen sättatt attsom

informera de regler gäller för trafik med fritidsbåtar.om som

Skatteutskottet har skäl för sitt påståendeinte någotangett om
innebörden bestämmelseEG-reglema. finns ingen i tullkodexenDetav
eller tillämpningskodexen trafik med fritidsbåtar viasäger attsom
internationellt eller internationell farled skallvatten anses som

beträffandetredjelandstrañk. enda regleringen fritidsbåtarDen synes
bestämmelsen tillämpningskodexeni artikel i alla193 attvara

kontroller tillhöroch formaliteter gällande bagage ombordsom person
fritidsbåtpå skall genomföras i någon hamn inom gemenskapen,en

oberoende vilken avresehamn eller bestämmelsehamn dennaav
fritidsbåt artikelhar. Med fritidsbåt enligt 190 privata båtaravses som

avsedda for sjöresor enligt färdväg användaren självär somen
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bestämmer. artikel alla föremålBagage enligtär samma som en person
på något för med sig undersätt resan.

Artikel kan möjligen innebära193 all tritidsbåtstrañk skallattanses
kontrolleras vad bagage, eftersom eller bestämmelse-avser avrese-
hamnen inte skall avgörande. visstEtt stöd för sådantettvara

i Rådets förordning EEG 3925/91 avskaffanderesonemang ges nr om
de kontroller och formaliteter gäller bl.a. bagage tillhörav som som

med fartyg inom gemenskapen. i artikelDär sägspersoner som reser
fartygsresor2.5 med inom gemenskapen direkt förflyttningatt avses

mellan två gemenskapsharrmar fartyg regelbundet trafikerarettav som
två eller flera narrmgivna gemenskapshamnar. skallDet alltså frågavara

reguljär trafik för kontroller och formaliteter skall kurmaattom
underlåtas, sker internationellt elleräven när vattenresan genom
internationell farled. contrario skulle då undantagetE inte gälla trafik
med fritidsbåtar.

Generaltullstyrelsen har i allmänt meddelande 1996/97 tillsangett att
vidare får fritidsfartyg från EU-land viaatt annatanses som
internationellt medför alkoholdrycker eller tobaksvaror för privatvatten
bruk de skattefria kvantiteterna skall anmälas vid tullplatsutöver såsom
kommande från plats utanför tullområde.EG:s I materiellt hänseende
skall dock privatinförsellagen gälla.

sådanEn hantering fritidsbåtstrafiken enligt vår mening inteav synes
oförenlig med EG-reglema.vara

8.2 lokalaDet klareringsförfarandet
Enligt näringslivet används det lokala klareringsförfarandet inte i
Sverige. Anledningen till detta tullordningen innehållerattanges vara
bestämmelser begränsar tillämpligheten förfarandet. kap.I 6som av
37 § tullordningen stadgas bl.a. tillstånd godkänd importöratt att vara
enligt 8 § 3 tullförordningen, dvs. tillstånd använda lokalt klarerings-att
förfarande, kan till den har tillstånd godkändatt mot-ges som vara

enligt artikel i tillämpningskodexen406 respektive artikel i111tagare
bilaga till konventionen transiteringsförfarande. Iett gemensamtom
de allmänna råden till bestämmelsen sägs:

kontrolltullkontoret fåganNär tillståndprövar attom vara
godkänd bör mellan delsimportör avvägning görasen
trafikens behov rationell och effektiv godshantering samtav en
möjligheter till delsutveckling, Tullverkets krav kunnaatt

erforderlig tillsynutöva importenöver
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Förfarandet bör endast tillämpas för företag med en
omfattande och regelbunden import ensartadeav varor.
Godkänd bär dessutom haimportör god ochen
väldokumenterad internkontroll så Tullverkets kontroll iatt
efterhand svårighet kan uyöras. Tillståndsprövningen börutan

restriktiv.vara

Bestämmelser i vilka fall tillstånd använda det lokalaattom
klareringsförfarandet skall medges finns i artikel 263 i tillämpnings-
kodexen. artikelnsAv första stycke framgår tillstånd skall- på deatt
villkor och det fastställs artiklarnai 264-266- beviljassätt densom

önskar låta övergå till fri omsättning i sina lokalerperson som varor
eller på de andra platser i artikel 253 och tillsom avses som
tullmyndighetema överlämnar skriftlig ansökan dettaen om

behövsinnehållande alla uppgifter för tillståndet skall kunnaattsom
beviljas. Enligt andra stycket i artikeln gäller det sagda

för omfattas antingen förfarandet för gemenskaps-varor som av-
transitering eller det transiteringsförfarandet och för vilkagemensamma
den har tillstånd använda de förenkladeattperson som avses ovan
förfaranden skall genomföras vid bestämmelsekontoret i enlighetsom
med artiklarna 406-409,

för tidigare hänförts till tullförfarande med ekonomiskettvaror som-
verkan, det påverkar tillämpningen artikel 278,utan att av

för efter ha uppvisats för tullen enligt artikel i40attvaror som-
tullkodexen sänds till dessa lokaler eller platser enligt ett annat
transiteringsförfarande det i första strecksatsenän samtsom avses

för förs in i gemenskapens tullomrâde, befriade från kravetvaror som-
på de skall uppvisas för tullen, i enlighet med artikelatt b i41
tullkodexen.

Genom kap.6 37 tullordningen tillämpligheten§ det lokalasynes av
klareringsförfarandet ha begränsats på stridersättett motsom
tillämpningskodexens bestämmelser; det kan tillämpas endast i de fall

i förstaden strecksatsen i artikel 263. Bestämmelserna isom avses
tullordningen bör därför över.ses

Dvs. andra platser tullmyndighetema anvisatsäga eller godkänt.som

6 19-0865En tullagny
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Möjlighet8.3 visa för tullenatt upp varor

hos Speditörimportör eller

Näringslivet har efterlyst innebärordning Tullverket kanattsomen
kontrollera eller speditörenhos importören i stället för vidvarorna

meningar huruvidaråda delade dettaDet möjligtgränsen. ärsynes
enligt gällande bestämmelser. Enligt vår mening finns det inget i
tullkodexen eller tillämpningskodexen hindrar visasattsom varorna

hos importören eller förutsatt platsenspeditören, där de då visasattupp
har godkänts artikelTullverket. 38.1 jämfört med artikelAv 40upp aav

i tullkodexen följer nämligen kan visas föratt varorna upp
tullmyndighetema tullkontorantingen vid det tullmyndighetemasom
anvisat eller på någon tullmyndighetemaplats anvisat ellerannan som
godkänt. heller kontrollbestämmelsema läggaInte något hinder isynes

i artikel endast tullmyndighetema13 i tullkodexen får,vägen; sägs att
enligt de villkor gällande bestämmelser,i utföra alla desom anges
kontroller nödvändiga förde säkerställa tull-att attsom anser
lagstiftningen artikeltillämpas korrekt. 239 i tillämpningskodexenI
stadgas de därtillskall undersökas på avsedda platserna ochatt varorna
under de tider angivit för dettullmyndighetema ändamålet, attsom men
tullmyndighetema får deklarantens begäran ochpå på dennes bekostnad
tillåta undersökningen sker på andra platser och underatt av varorna
andra tider.
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9 Kostnader

förslag torde medföra någraMerparten våra inte betydandeav mer
kostnader för förslagen beträffande dröjsmålstalan ochävenstaten, om

medföraöverklaga revisionsbeslut kan viss ökningrätten att en av
måltillströmningen hos de allmänna förvaltningsdomstolama. finnsDet
emellertid förslag kommer innebära avbräck iett att ettsom
inkomsterna för nämligen förslaget dröjsmålsräntan skallattstaten,
beräknas enligt skattebetalningslagen istället för9 kap. 8 § enligt lagen

dröjsmâlsavgift. uppfattningVi har för denattom ge en om
deekonomiska innebörden förslaget räknat dröjsmålsräntoromav som

Härvid harutgått under det första halvåret utgångspunkten1997. varit
basräntan, vilken i princip densamma på sexmånadersär räntanatt som

statskuldväxlar, uppgått till fyra Den för dröjsmåls-räntesatsprocent.
har varit Enligtsåledes 19 våra beräk-räntan använts procent.som

ningar skulle inkomstbortfallet för perioden uppgå till miljoner12ca
kronor och för hela således till miljoner kronor.året 24ca
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Författningskommentar10

Förslaget till tullag1

Enligt förslag punktskatteutredning lämnar i sittde års1998som
delbetänkande Beskattning taxfree skall bestäm-1998:126SOU utan

och tullförordningen.melserna exportbutik lyftas tullagen Viom ut ur
bestämmelser beträffandehar därför inte föreslagit exportbutik.några

1 kap. Inledande bestämmelser

från1 § Bestämmelser skall vid importtull ellertas utom som
rådets förordning EEGtill tredje finns i 2913/92landexport nr av

tullkodex förden 12 oktober 1992 inrättande av enom gemen-
skapen förordning EEG 2454/93och i kommissionens dennr av

rådets2 juli 1993 tillämpningsföreskrifter för ñrordningom
EEG 2913/92 inrättandet tullkodex förav ennr om gemen-
skapen.

frågaEG-rättsakter i 6Andra i tull och 10 kap.om anges
denna lag.

svenska tullagstiñningen består i första hand bestämmelserna iDen av
tullkodexen och tillämpningskodexen. nationella bestämmelsernaDe
får endast kompletteringar till dessa rättsakter.ha karaktären Detav

därför konsekvent första stycket utformas detså stårmest att attsynes
klart lagens tillämpningsområde fastlagt tullkodexen ochäratt genom
tillämpningskodexen.

förslaget till tullag inarbetats lagen förvaringharI transport,omny
och förstöring införselreglerade lagensamtm.m.av varor, om
tullkontroll Eftersom sistnämnda lag endastvammärkesintrångav m.m.
innehåller bestämmelser kompletterar EG-rättsakt, bör dennasom en

Ävenrättsakt redovisas bestämmelsen i kap.i tullagen. 10 3 § är en

Celex 392R2913EGT 302, 19.10.1992,L 1s.
2EGT Celex 393R2454L 253, 11.10.1993, 1s.
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komplettering till EG-förordning, nämligen förordningen EEGen nr
918/83 upprättandetden 28 1983 gemenskapssystemettav mars om av
för tullbefrielse. inte de inledandeFör bestämmelsernaatt tynga
föreslås hänvisningama till rättsaktema redovisas i de relevantaatt
kapitlen. Andra utformats syftet.stycket har i det

innehåller2 § Denna lag kompletterande bestämmelser till
rättsakterna enligt 1

innehållerLagen vissa bestämmelser ñrfarandetäven om
på från sådanavseende skatt förs in i landet del EG:svaror som av

tullområde skatteområde.ligger utanför EG:s Genom dessasom
rådetsbestämmelser genomförs delar sjätte direktiv 77/388/EEGav

den 17 maj 1977 harmonisering medlemsstaternasav om av
lagstiftning rörande omsättningsskatter. Gemensamt försystem

beräkningsgrundkmervärdesskatt: enhetlig ändratsenast genom
rådets 98/80/EG, rådetsdirektiv direktiv 92/12/EEG densamt av
25 februari 1992 ñrallmänna regler punktskattebelagdaom varor

sådanaoch innehav, rörlighet varor,och övervakning senastom av
rådets 96/99/EG.ändrat direktivgenom

Ytterligare kompletterande bestämmelser till förordningarna
EEG 2913/92 2454/93 finns ioch lagen 1994:1547nr om
tullfrihet och lagen 1994:1548 vissa tullförfaranden medm.m. om
ekonomisk verkan, m.m.

Paragrafen andra-üärde styckena§ gällande1 tullag.motsvarar

3 § Vad föreskrivs i denna lag tull gäller även skattsom om annan
än tull skall för vid import, intetas ut annatsom varor om
uttryckligen anges.

första stycket andra den1 1 § meningen i nuvarande tullagen attanges
det tull i lagen gäller andra skatter sådanasägs även samtsom om
avgifter skall för vid import från tredje land, intetas utsom varor om

uttryckligen eller framgår sammanhanget. Enannat anges av
bestämmelse med sådan utformning kan leda till tillämpningssvårig-
heter. kanDet svårt sammanhanget huruvidaattvara se av
bestämmelsen bara skall gälla tull och inte andra skatter. Ett exempel

Celex 377L0388EGT L 145, 13.06.1977, 1s.
2EGT L 281, Celex 398L008017.10.1998, 31s.
3EGT L 76, 23.03.1992, Celex 392L00121s.
4 EGT 008, Celex 396L0099L 11.01.1997, 12s.
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härpå bestämmelsenden tillämpasi nuvarande tullagen. Den så9 §är a
den tull, detta knappastinte gäller andra skatter kanän attatt trots anses

framgå därförsammanhanget. Vi föreslår vad i tullagensattav som
kompletterande bestämmelser till EG-rätten tull alltid skallsägs om
gälla skall förandra skatter vid import, inteäven uttassom varor om

paragrafer där hänvisninguttryckligen de tillI EG-görsannat anges.
skall gällarättsliga regler dock dessa andra skatternär även änanges

tull.
Ytterligare begreppet avgifter skall förändring är att tas uten som

land" harvid import från tredje utgått. Skälen härför harvaror
utvecklats i avsnitt 3.2.

4 § Vad föreskrivs i tullagstiftningen icke-som om
tillämpliga delargemenskapsvaror gäller i även gemenskapsvaror,

åtnjuts på påför vilka grundbegärs eller bidrag ellerexportav
åtgärd,grund följd särskild föreskrifttill är attavav annan som

jämställa med Detsamma gäller för vilka begärsexport. varor,
från återbäringbefrielse skatt.eller av

Paragrafen redaktionell ändringmed viss 85 § nuvarandemotsvarar
tullförordning. sådantBestämmelsen får slag den börattanses vara av
flyttas till tullagen.

förstås§5 I denna lag med
tullagstiftning: EG:s tullbestämmelser svenska tullförfatt-samt
ningar,

landområdetullømrådet:det svenska Sveriges och sjöterritorium
luftrummet däröver,samt
tullområde: områdenEG:s i artikel 3 i förordningende angessom

EEG 2913/92,nr
skatteømråde: områdeEG:s inom vilketdet gemenskapens

bestämmelser viss tillämpliga,skatt ärom en
område tullområde,tredje land: EG:sinte omfattas avsom

sådantullförrättning: fartyg och luftfartygklarering iav
kommersiell trafik tredje land och kommersielltdirekt med av
gods, verkställs tulltjänsteman,som av

frågaåtgärdertullklarering: Tullverkets i angettsom en vara som
till godkänd tullbehandling,en

frågaåtgärderförtullning: Tullverkets i om en vara som
övergångdeklarerats för fri omsättning,till

øjörtullade eller bordeicke-gemenskapsvaror ärsomvaror: vara
föremål för godkänd tullbehandling,
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påfartyg: för färdtransportmedel är inrättat eller i ochvattensom
svävare framförsnär den över samtvatten,

påfordon: transportmedel för färdinrättatär marken och intesom
pålöper skenor den framförssvävare när över marken.samt

I övrigt har uttryck används i denna lag den innebördsom som
i förordningarna EEG 2913/92 och 2454/93.anges nr

De uttryck definieras huvudsakligen delssärskilt desammaärsom som
i 2 § gällande tullag och kommenteras i 1994/94:34 123-prop.som s.

dels vissa125, de uttryck i dag definieras i tullförordningen.av som
Tullagstiftning har förts under uppräkningen i stället för i ett
särskilt stycke. Definitionen då den definitionbehövs tullag-av
stiftningen finns i tullkodexenartikel i endast omfattar de1som
bestämmelser på gemenskapsnivå och nationell nivå antagits för attsom
genomföra tullkodexen. den i denna paragraf valdaGenom definitionen
omfattas sådana svenska tullförfattningar inte antagits föräven attsom
genomföra kodexen. i nuvarande definitionenDet den använda
begreppet EG:s bestämmelser har begreppet EG:sersatts av
tullbestämmelser för skall framgådet det frågaatt äratt om
tullkodexen och de bestämmelser gemenskapsnivåpå antagits försom

genomföra denna.att
tullförrättningDefinitionen hämtatshar ñån kap.18 1 §av

tullordningen; den bör eftersomingå i tullagen, begreppet används där;
kap.10 6 och 7 §§.se

Definitionen oförtullade avsedd omfatta såväl icke-är attav varor
gemenskapsvaror tullförfarandeföremål för syftar tillär ett attsom som
ändra dess jämför med 1994/95:34 146 icke-status prop. s. som
gemenskapsvaror importunder som inte ändrar dessär temporärsom

ellerstatus föremålsmugglats in och inte för tullförfarandeär ettsom
eller godkänd tullbehandling, borde det.annan men vara

Definitionema fartyg och fordon de definitionermotsvararav som
finns i § i den2 nuvarande tullfcirordningen. Eftersom dessa uttryck
används i lagen bör definitionen finnasdem i lagen. detNär gällerav
fartyg och fordon behövs definitionerna för skalläven svävareatt
omfattas. Något behov definitioner transportmedel och luftfartygav av
torde inte föreligga.

6 § Vid tillämpningen artikel 6.2 andra stycket i förordningenav
EEG månader2913/92 fattaskall Tullverket beslut inomnr sex
från det begäran beslut gjordes.att om

avsnittSe 7.1.
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2 kap. Införsel av varor m.m.

2913/92 finns bestämmelser1 § I förordningen EEG omnr
tullområde artiklarna 37-39,-införsel till EG:sav varor

artiklarna 40-42,uppvisande för tullenav varor-
lossning uppvisats försummarisk deklaration och somav varor-

artiklarna 43-47,tullen
uppvisats för tillhänföra tullen god-skyldighet att varor som en-

48 och 49,känd tullbehandling artiklarna
artiklarna 50-53tillfällig förvaring samtav varor-

enligt transiterings-icke-gemenskapsvaror befordrats ettsom-
54 55.förfarande artiklarna och

får föreskrifter till kompletteringRegeringen meddela närmare
dessa bestämmelser.av

införsel till svenskaprimära krav ställs vid detDe av varorsom
naturligtvis intetullområdet i tullkodexen. kan bli talfinns Det attom

hänvisadet värde tillåterge dessa i tullagen. Däremot attavsynes vara
de artiklar bestämmelser finns.där sådana

vissaKapitelrubriken har till bestämmelserävenattanpassats om
bestämmelser ombud.utförsel tagits med liksomhar om
uttalades hänvisningar till enskildaprop.1994/95:34I s.105 att
undvikas, eftersom ändringar i artikel-artiklar i EG-rättsakter bör

till behovnumreringen i rättsakt leder lagändring. Dennaaven armars
konsekvent i tullagstiftningen,princip har dock inte tillämpats t.ex.se

tullag och kap. och lagen frihet§ andra stycket gällande 3 4 5 §§31 om
hänvisning tillfrån skatt vid import, Fördelen med artikelnummerm.m.

får nackdelarna.övervägaanses

låter frånföra in2 § Den till Sverige för in eller etten varasom
område tullområde, utanför EG:sligger inom EG:ssom men

låterskatteområde från Sverige för eller föraoch den ut ut ensom
sådant område, tilltill skall anmäla detta Tullverket.ettvara

områdefrån iEn förs ingemenskapsvara ett som avsessom
får tillfälligt lager, hänföras tillförsta stycket förvaras i

förädlinguppläggning i tullager, aktiv ellertullförfarandena
från förasfullständig befrielse tull in iimport medtemporär samt

sådantfrizon skall föras tilleller i frilager. En ut ettett somvaraen
område får till tullförfarandena eller passivhänföras export
förädling.
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fårRegeringen meddela föreskrifterytterligare anmälnings-om
skyldighet och tillämpning förfaranden för godkänd tull-av
behandling i första och andra styckena.av varor som avses

Paragrafen, 9 § gällande tullag, behandlar speciella fallmotsvararsom
in- utförseloch Med den föreslagna kapitelrubriken börav av varor.

den lämpligen placeras i detta kapitel. föreslagnaDe ändringarna är
endast redaktionella.

3 § Bestämmelser rätt anlita ombud vid kontakteratt medom
Tullverket finns i artikel 5 i förordningen EEG 2913/92.nr

fårRegeringen meddela föreskrifter villkor och inskränk-om
fråganingar i användning ombud.om av

4 § fårTulldeklaration för någon ären vara avges genom som
anställd och kan förtroendeställningha hos deklarantenanses en
eller, tulldeklaration ombud, hos ombudet.om avges genom

Paragrafema, och16 17 gällande tullag, börmotsvararsom
lämpligen placeras i detta kapitel.

fråga§5 I tillkommer in det tullområdetsvenska iom varor som
postförsändelser skall postbefordringsföretag regeringensom
bestämmer deklarant i förekommandeoch, fall,anses som
gäldenär, inte övergångdeklareras för till friom varorna
omsättning eller hänförs till godkänd tullbehandlingannan av
någon annan.

Har försändelsen kommit adressaten till handa, skall dock denne
deklarant och, i förekommande fall, gäldenär vidanses som

tillämpning regler omprövning och bokföring i efterhand.av om

Paragrafen nuvarande tullag,81 § med den skillnadenmotsvarar att
begreppet tullskyldig har med deklarant och, i förekommandeersatts
fall, gäldenär. Bestämmelsen har sin grund i artikel 237.2 i
tillämpningskodexen, enligt vilken tullmyndighetema f°ar föreskriva att
postverket skall deklarant och, i förekommande fall,anses som
gäldenär. Detta uttryckssätt bör användas i paragrafen. Se avsnittäven

beträffande3.1 begreppet tullskyldig”.

6 § Den, enligt artikel 14 i förordningen EEG 2913/92 ärsom nr
skyldig förse tullmyndighet med handlingar,att skall bevaraen
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år för vissadessa eller den tid uppgifter elleri fem längre som
författning.lag ellerhandlingar kan föreskriven i annanvara

nuvarande tullag.Paragrafen 19 §motsvarar

3 Godkänd tullbehandlingkap.

förtulldeklarationer hänförs till1 § Bestämmelser om varor som
59-78 i förordningen EEGtullförfarande finns i artiklarnaett nr

2913/92.
får vilka uppgifterföreskrifter skallRegeringen meddela om som

anmälan till godkändlämnas i tulldeklaration eller annanen
får deklareras förtullbehandling och de platser där varorom

övergång anmälas tilltill fri omsättning eller godkändannan
tullbehandling.

tullagen.och i den nuvarandeAndra stycket 4 18motsvarar

Övergång till fri omsättning

nödvändig, vadNuvarande inte i§5 sägstrots som prop.synes
1994/95:34 125.s.

EEG 2913/92 föreskrivs2 § I 79 förordningenartikel i attnr
övergång skall icke-gemenskapsvarortill fri omsättning ge

övergångBestämmelsertullstatus till frigemenskapsvaror. omsom
förordningen iomsättning finns i artiklarna 80-83 i och artiklarna

254-267 EEG 2454/93.i förordningen nr

EG-rättsliga bestämmelsernaparagrafen hänvisas till de övergångI om
fritill omsättning.

EEG 2913/923 § Enligt 76 i förordningen ochartikel nr
EEG 2454/93artiklarna 253-267 förordningen skalli nr

tillåta förenklade förfaranden förtullmyndigheterna följande
övergång ofullständiga deklarationer,till fri omsättning, nämligen

lokalt klareringsförfarande.ñrenklat deklarationsförfarande och
föreskrifter inlämnandeRegeringen meddelar om av

enligt artikel 76.2 i ñrordningenkompletterande tulldeklaration
får också meddela deEEG 2913/92. Regeringen övriganr
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föreskrifter behövs komplettering de itill första stycketsom av
angivna bestämmelserna.

Används förenklat påförfarande, skall det tillämpasett även
skatt förtull skalluttag än vid import.tas utav annan som varor

Någon reglering i tullagen förenkladevilka förfaranden f°arom som
användas vad tull bör inte förekomma, eftersom bestämmelseravser
härom finns i tullkodexen. Skälet till så likväl skett i 7 § nuvarandeatt
tullagen enligt 1994/95:34 förenklade förfaranden99är att ävenprop. s.

skatt tillämpningentull och i dess grunddraguttag än attavser av arman
bör enhetlig hos alla tullmyndigheter. kanDetta uppnås,vara om
bestämmelsen utformas med hänvisning till artikel 76 i tullkodexenen
och kompletteras med förenklat förfarande skall tillämpasatt ett även
på skatt tull.uttag änav annan

Någon bestämmelse andra stycketmotsvarande §7 nuvarande tullag
torde inte behövas. Redan artiklarna och261 264 i tillämpnings-av
kodexen f°ar följa hand kan begränsas,rättenatt att taanses om varor

tullmyndighetemas kontroll inte kan garanteras.om
Den oprecisa hänvisningen nuvarandei § tredje7 stycket har inte

tagits med. Bestämmelsen har förts från 8 § tullagen 1987:1065.över
författningskommentarenAv till paragrafenden prop. 1986/87:166 s.

67 framgår lagstiftaren med särskilda föreskrifter alla deatt avser
författningar innehåller för olikainförselvillkor alhnärmaSåsom varor.
hänvisningar inte lämpliga knappastoch kan fyllaär någonanses
funktion.

I nuvarande tullagen tidsfrister8 § föreskrivs för inatt ge en
kompletterande tulldeklaration, deklareras för övergång tillnär en vara
fri omsättning med tillämpning förenklat deklarationsförfarandeettav
hemtagning eller lokalt klareringsförfarande godkänd importör. Iett
avsnitt 4.1.2 har redovisats förslagetskälen för inte i tullagen inatt ta
motsvarande bestämmelser. förslag innebärVårt Tullverket fåratt
meddela föreskrifter såväl tidsfristema för inlämnandeom av
kompletterande tulldeklaration den period den kompletterandesom som
tulldeklarationen skall omfatta. avsnittSe vidare 4.1.2.

Tillfälliga lager, tullager, transitering, frizoner m.m.

§4 Bestämmelser tillfälliga finns i artiklarnalager 50-53 iom
förordningen EEG 2913/92 och artiklarna 185-187 inr
förordningen EEG 2454/93.nr
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98-113i artiklarnafinnstullagerBestämmelser om
503-548och artiklarna2913/92EEGförordningen 1nr

2454/93.EEGförordningen nr
91-97 iartiklarnafinns itransiteringBestämmelser om

309-495 iartiklarna2913/92 ochEEGförordningen nr
2454/93.EEGförordningen nr

166-181i artiklarnafrilager finnsfrizoner ochBestämmelser om
799-840 ioch artiklarna2913/92EEGi förordningen nr

2454/93.EEGförordningen nr
komplettering dessafår föreskrifter tillmeddelaRegeringen av

bestämmelser.

stycketförsta§i 45styckenaFörsta-femte stort settmotsvarar
artiklar ihänvisning till deskillnadentullag med den görsnuvarande att

transitering,tullager,tillfälliga lager,behandlarEG-rättsaktema som
kap. Ytterligaretill 12frilager; kommentarenfrizoner och ense

omfattarregeringen inteförbemyndigandetskillnad är att
kap. § 1bemyndigande följer 8 13sådantverkställighet; ett av

regeringsformen.

frilager meddelasTillstånd ellerfrizoninrätta5 § att av
regeringen.

nuvarande tullagen.den46 § iParagrafen motsvarar

införs till deticke-gemenskapsvarabefordrat6 § Den somensom
påtullområdet tillfälligt lager. Dettaläggaskallsvenska varanupp

tullförfarande ellertilldeklarerasgäller dock inte, ettom varan
inte hellertullbehandling ochgodkändanmäls till varanomannan

tullförfarande.underkastadredan är ett
på till svenskakommer detfordonBefordras ett somvaran

förtullområdet vägtransportenskallmed fartyg, den svararsom
medföljerfordonets förarepå tillfälligt lager,lägga omupp varan

fartyget.
skyldighet enligtfullgör sinintebefordratOm den varansom

på tillfälligt lagerstycket, läggsförsta eller andra genomvaran upp
skyldigheten skallfullgjortinteförsorg. DenTullverkets som

uppläggning ochförkostnaderdessTullverketersätta varans
frånfårfår inteTullverket bestämma utförvaring. att tasvaran

för dem.säkerhet ställtsellerkostnadernaförränlagret ersatts
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Paragrafen 47 § tullag,nuvarande dockmotsvarar riktar sig i förstasom
hand till fraktförare. Vad med begreppet frakttöraresom avses
framgår inte. Begreppet har också i 1973 ochanvänts 1987 års tullagar

angivande innebörden. liggerutan Det till handsnäraav att anse
frakttörare den utför transporten/befordringen såAttvara som av varan.
inte fallet framgår dockär första47 § stycket andra meningen. lav
transportsammanhang förekommer begreppet fraktförare i luftfartslagen
1957:297 och lagen 1974:610 inrikes frågavägtransport. lom om
godstransporter frakttörare enligt dessa lagarär den ingått avtalsom
med avsändare transportera/befordra gods. Självaatten om tran-
sporten/befordringen kan dock utföras den avtalsslutandeänav annan

31 luftfartslagen§transportören; och 6 § lagen inrikesse väg-om
järnvägstrañklagenItransport. 1985:192 förekommer inte begreppet

ñakttörare; den töroch utför godsbefordran järnvägen.ärsom svarar
Den ingår avtal med avsändare styckegods tilltransportsom en om av
sjöss benämns i sjölagen 1994:1009 och det gällertransportör hel-om
eller delbefraktning bortfraktaren denär avtal för befordransom genom

gods bortfraktar fartyg tillettav annan.
Förevarande paragraf omfattar alla transportmedel. Den är en

komplettering och precisering bestämmelserna i artikel 38 iav
tullkodexen; 1994/95:34 141. Skyldigheterna enligt dense prop. s.
artikeln vilar på den fört in till gemenskapen. Detsom varorna synes
därför lämpligt rikta uppläggningsskyldighetenatt till den som
befordrat vilket i fråga luñfarts- och vägtransportervaran, om
normalt torde frakttöraren. På behöverså det för jämvägs-sätt ochvara
sjötransporter okända begreppet inte användas.

7 § fårTullverket tillfälligt hand oibrtulladta detom en vara, om
behövs lör fårtullkontrollen. Varan påläggas tillfälligt lagerupp
eller sådanttullager. I fall gäller 6 § tredje stycket.

Innehavaren tillfälligt lager ellerett allmäntett tullager ärav
skyldig oförtulladeatt ta emot det kan ske avsevärdutanvaror, om
olägenhet.

Paragrafen 48 i den§ nuvarande tullagen.motsvarar
I andra stycket har tillägg gjorts så skyldighetenett att att ta emot

också omfattar innehavare allmänt tullager. bestämmelseEnvaror av
ålägger innehavare allmänt tullager sådan skyldighet finns i dagsom av

i 31 § tullförordningen; den bör dock lämpligen placeras här.

8 § Om påförvaras tillfälligt lager innehasen vara, som som av
Tullverket påeller tullager inrättats Tullverket, intesom av
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intefår tull skallOmsäljas.tid, den tas utavhämtas i rätt varan,ur
sälja sakernäringsidkares rätt1985:982 attlagengäller somom
förvaring enligtsägslageni denVadinte har hämtats. omsom

påfråga Tullverkets lager.förvaringenskall iavtal gälla om

nuvarande tullförordningen medi den§paragraf 29Denna motsvarar
förvaras tullagerpåskillnaden denden ävenatt somvara somavser

tullförordning.nuvarandemed §jämför 31Tullverketinrättats av
den bör flyttas till lagen.sådant slagfårBestämmelsen attvara avanses

utlämninghar betalats ochskattochtullParagrafen fall då armanavser
Bestämmelsenavhämtarändå intemedgivits, varuägaren varan.men

enligt allatullkodexen vilkenb iartikel 75komplettering tillutgör en
vidtasförverkande och försäljning, skallinklusivenödvändiga åtgärder,

inte förs bort inomi frågareglera situationenför att varor somom
till nuvarande29 § i densin kommentarrimlig tid sedan de frigjorts. I

SOUTullanpassningsutredningen bl.a.tullförordningen anförde
föreskrift tullagstift-någon ifinnasbordedet inte2961994:89 atts.

påi motsvarande fall förvarasdåbeträffande situationerningen vara
mellan-civilrättsligtsituationdennaenskilds lager, då närmast är ett

ochmellan lagerhavarenhavande varuägaren.

anmälningsskyldighet ifår föreskriftermeddela9 § Regeringen om
frånförs till ellerfråga transportmedel,inklusive ensomom varor,

frilager.frizon eller ett

nuvarande tullagen. Sei denParagrafen 49 §motsvarar prop.
l994/95:34 142.s.

kommersiellindustriell ellerbedrivande§ Bestämmelser10 avom
frilager finnsfrizon elleriserviceverksamhet ettochverksamhet en

2913/92.EEGförordningeni artikel 172 i ur

Enligt författnings-tullagen.nuvarandedenParagrafen i50 §ersätter
bör artikel 172 i143,1994/95234tillkommentaren 50 s.prop.

bedrivandetetableringsfrihet,det rådertullkodexen tolkas så attatt men
Enligttillståndsprövning.föremål förtillf°arverksamheten görasav

de villkortillåtas enligtverksamhetemellertid sådanartikeln skall som
tillskall i förväg anmälasverksamhetenfastställs i kodexen;

bakgrund de berördatullmyndighetema. fårDessa mot varomasav
förbud ellertullövervakning utfärdaeller behovetbeskaffenhet av

Bestämmelserna torde inte kunnaför verksamheterna.begränsningar
bestämmelse i tullagentillståndsprövning. Någoninnefatta omanses en
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regeringen får meddela föreskrifteratt särskilda förbud ellerom
begränsningar i verksamheterna behövs inte. Detta följer attav
regeringen tullmyndighet i tullkodexensär mening. hänvisningEnen
till artikel dock172 lämplig.synes

ll § Tillfälliga lager, tullager, frizoner ståroch frilager under
Tullverkets övervakning och kontroll enligt bestämmelserna i
5 kap.

fårRegeringen meddela föreskrifter redovisningsskyldighet iom
fråga på sådanaförvaras platser.om varor som

Paragrafen 52 § i den nuvarande tullagen;motsvarar se prop.
1994/95:34 143.s.

12 § Den i verksamhet vid tillfälligt lager, tullager, frizon ellersom
frilager befattning medtar tulldeklarationer och andra handlingar

lämnats för fårtullbehandling inte obehörigen röjasom av varor,
eller utnyttja vad i verksamheten någonupplysts enskildssom om
ekonomiska förhållanden.eller personliga I det allmännas verk-
samhet gäller dock bestämmelserna i sekretesslagen 1980:100.

Paragrafen i53 § den nuvarande tullagen.motsvarar Visserligen finns i
artikel i15 tullkodexen sekretessbestämmelse, det framgår inteen men
helt klart denna gäller enskilda. Bestämmelsenäven i tullagen börom
därför finnas kvar.

13 § Oförtullade fåroljeprodukter sådanatillföras märkämnen
i 2 kap. 8 § lagen 1994:1776 påskatt energi.som avses om

Paragrafen i den6 § nuvarande tullagen,motsvarar 1994/95:34se prop.
125.s.

Export

14 § Bestämmelser och utförsel frånexportom annan av varor
tullområdeEG:s finns i artiklarna 161 och 162 i förordningen

EEG 2913/92 i artiklarna 279-289samt och 788-798 inr
förordningen EEG 2454/93.nr

denI tyska tullkodexkommentaren artikeln endast tulhnyndig-anses avse
hetemas tystnadsplikt; WittePeter Zollkodex Kommentar, Aufl.,2 Verlagse
C.H. Beck, München, Linde Verlag Wien, 1998, 168s.
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får till kompletteringföreskrifter dessaRegeringen meddela av
bestämmelser.

i den nuvarandei sak tullagen,Paragrafen 43 § utommotsvarar
verkställighetsföreskrifter.bemyndigandet meddelaatt

Tulldatasystemet

EEGförordningen 2454/93 finns15 § 4a och 4b iI artiklarna nr
Tullverket använderdatabehandling. ibestämmelser om

förtullagstiftningen automatiskverksamheten enligt ett system
tulldatasystemet. Bestämmelser registerdatabehandling om som

ingår 1990:137.i finns i tullregisterlagensystemet

tullagen,nuvarande hänvisningen till§ i denMotsvarar 11 utom
tillämpningskodexen.

får 61artikel i förordningen EEG16 § enligtTulldeklaration nr
databehandlingsteknik. Närmare2913/92 bestäm-upprättas med

med hjälp elektroniskmelser lämnastulldeklarationer som avom
224222 i förordningen EEGdatabehandling finns i artiklarna -

2454/93.nr
tillståndfår tulldeklarationertill och andraTullverket attge

tilluppgifter skall Tullverket lämnashandlingar och avgessom
påtill tulldatasystemetdokument ellerelektronisktettgenom

tekniskt förfarande.visstsättannat ettgenom
innehållupptagningMed elektroniskt dokumentett avses en vars

visst tekniskt förfarande.och verifierasutställare kan ettgenom
får tekniskaföreskrifter det förfarandetRegeringen meddela om

förfarandet i övrigt.för uppgiftslämnandet och om

fårtillstånd stycket förenas§ andra med17 § enligt 16Ett
förfarandet uppgifts-tekniska försärskilda villkor detom

övrigt.förfarandet ilämnandet och om
får överföra elektroniskatulldatasystemetTullverket genom

uppgiftslämnare.tilldokument upptagningaroch andra en

regeringen bestämmer18 § Regeringen myndigheteller den som
får förmedla uppgifter ijuridisköverlämna till attpersonen

från16i och 17 §§ till ochelektroniska dokument avsessom
tullregistret.
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Den del uppgifter i förmedlingsverksamhettarsom av som avses
i första fårstycket, inte obehörigen röja eller utnyttja vad han i

fåttverksamheten enskilds ekonomiskaveta eller personligaom
förhållanden. I det allmännas verksamhet tillämpas dock i stället
bestämmelserna i sekretesslagen 1980:100.

19 § Ett elektroniskt dokument ha kommit in till Tullverketanses
när det har blivit tillgängligt för verket för överföring sådantill
form det kan läsas.att

Om uppgifter i elektroniskt dokument förmedlasett genom en
myndighet Tullverketän eller juridiskannan genom en person

efter bemyndigande enligt 19 dokumentet dock ha kommitanses
in till Tullverket detnär och kantogs haemot avskiltsantas för
verket hos förmedlaren.

20 § Om uppgifter har lämnats överföring ettgenom av
elektroniskt dokument till tulldatasystemet, skall Tullverket
handlägga ärendet i sak först sedan tullklarering begärts under
åberopande dokumentets tullidentifikationsnummer tullid.av

Paragrafema 16, 17, och19 20 med vissa redaktionellamotsvarar
ändringar 12-14 i den nuvarande tullagen, med tillägg av
hänvisningama till tullkodexen och tillämpningskodexen. I 18 § har den
bestämmelse i dag finns i 9 § tullregisterlagen 1990: 137 tagits in.som
Bestämmelsen har i samråd med registerförfatmingsutredningen
bedömts bättre in i tullagen i tullregisterlagen.änpassa

21 § Tullverkets fårbeslut i ärende meddelasett ettgenom
elektroniskt dokument.

I 15 § i den nuvarande tullagen Tullverkets beslut i ärendeatt ettanges
har väckts elektroniskt dokument får meddelasettsom genom genom

sådant dokument. Under utredningsarbetetett har från såväl Tullverkets
näringslivets sida framhållits det lämpligare beslut kanattsom attvore

meddelas elektroniska dokument då ärendetäven väcktsgenom genom
pappersdokument. praktikenett I läggs sådana ärendenäven i

tulldatasystemet. Vi föreslår därför bestämmelsen utformas såatt att
detta blir möjligt.

översynFi 1998:02, Utredningen skatteförvalmingens och exekutions-om av
väsendets registerforfattningar.
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tull4 Tulltaxering och betalningkap. m.m.av

Tulltaxering

tullskuld och uppbörduppkomst§ Bestämmelser1 avavom
EEG221 i förordningen201tullskuld finns i artiklarna nr-

EEG 2454/93.förordningen859 876 i2913/92 artiklarnaoch i nr-
uppgiftermotsvarandetulldeklaration ellerMed ledning av
frånvid import ellerskall betalastullfastställer Tullverket som

tulltaxering.till tredje landexport
får automatisk databehandling.Tulltaxering ske genom

nuvarande tullagen förutomdeniParagrafen 20 §motsvarar
det i tredjebestämmelsernaEG-rättsligahänvisningen till de samt att

ske automatisktulltaxering fårstycket uttryckligen att genomanges
blirautomatklareringen allt vanligare.kalladedatabehandling. såDen

utformningen tullagennuvarande 20 §ifrågasatts denDet har avom
databehandlingautomatiskmedger tulltaxering får skeatt genom

framgår så får ske.det tydligtEnligt det viktvår mening attär attav

iuppgift lämnatsgäldenär2 § Finner deklarant eller att som enen
dröjsmålofullständig, skall hanoriktig ellertulldeklaration är utan

förhållandetuppgiften,Tullverket och rättaanmäla detta hos om
undandras ellertullföranlett kan föranledaeller attatt varaen

villkor.förbud ellerinförs eller utförs i strid mot

tullförordningen, med den ändringenParagrafen i7 § attmotsvarar
beträffandegäldenär; avsnitt 3.1bestämmelsen deklarant eller seavser

sådant slagBestämmelsen fårtullskyldig.begreppet attanses vara av
bör flyttas till tullagen.den

fråga kan habeslutet i3 § Tullverket skall ompröva en som
eller gäldenären begärdeklarantenlör tulltaxeringen,betydelse om

eller det finns andra skäl.det om
beslutomprövningtullagstiftningenBestämmelserna i omavom

§enligt 11i övrigt och besluttulltaxeringsbesluttull gäller även
förseningsavgift. Atttulltillägg ochbeslutandra stycket samt om

framgårsådana ske de överklagatsskallomprövning beslut omav
8 4 6 §§.kap. ochav

1 tidskriftFörvaltningsrättsligCelander iexempelvis f.d. byråchefen GöteSe
tulltaxeringsärendenñ.6/98, Beslut i335s.
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Bestämmelsen i i den21 §motsvarar nuvarande tullagen.stort sett
Hänvisningen till EG-rätten i den paragrafens första stycke har dock
utgått. reglerDe innebär tulltaxeringsbeslut finns iatt omprövassom
tullkodexens artikel 220, till vilken hänvisas i detta kapitels och1
235-242, till vilka hänvisas i 12 Vidare har begreppet tullskyldig

med deklaranten eller gäldenären, avsnittersatts se
I andra stycket har ändring gjorts så omprövningsreglema ocksåatten

skall omfatta beslut enligt andra stycket,11 § dvs. beslut om annan
skatt tull i fall då det inte fråga tulltaxering.än är om

fråga4 § Om i 3 § har avgjorts besluten som avses genom som
fårvunnit laga kraft, frågan.Tullverket inte pröva

Paragrafen 22 i den nuvarande§ tullagen.motsvarar

5 § Tulltaxering sådanoch omprövning innefattar bokföring isom
fårefterhand utgångengöras efteräven föreskriven tid,av annars

gäldenären sådansamtyckt till tulltaxering sker.attom
Om gäldenären åtalatshar för brott enligt lagen 1960:418 om

straff för fårvarusmuggling, tulltaxering och omprövning enligt
första stycket utgångengöras även efter nämnda tid för denav

åtalet fårBeslut det dock inte meddelasvara som avser. om senare
kalenderåretän årunder då åtaletefter det väcktes. Om

gäldenären fårhar avlidit, beslutet inte meddelas änsenare sex
månader åtalet,efter dödsfallet. Ogillas skall Tullverket undanröja
beslutet, domen vinner laga kraft.om

Andra ocksåstycket skall dåtillämpas i fall den harsom
företrätt åtalasjuridisk för brott enligt lagen straffen person om
för varusmuggling, brottet tull den juridiskaom avser som

haft betala.attpersonen

Paragrafen i23 § den nuvarande tullagen,motsvarar med den
skillnaden begreppet tullskyldig har gäldenären;att ersatts av se
vidare avsnitt 3.1.

6 § Om tull inte kan beräknas tillförlitligt vid tulltaxering eller
omprövning, fastställs vad skall betalas efter skälig grundsom
skönstulltaxering.

Paragrafen 24 § i den nuvarande tullagen.motsvarar
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tullBetalning av

artiklarnatullbeloppet finns ibetalning§ Bestämmelser7 avom
2913/92.EEGförordningen222-232 i nr

dåfrån dagtio dagar deninomTullverketbetalas tillTull skall
betalningsanståndintekravet,underrättasgäldenären omom

medgivits.

förutomnuvarande tullageni den§25Paragrafen motsvarar
begreppettullkodexentillstycketförstahänvisningen i samt att

vidare avsnitt 3.1.gäldenären;tullskyldig ersatts seav

betalningsanstånd bedriverförfår denmedge8 § Tullverket som
i störreimporterarellerimportverlmamhet varorsomannan

tull enligtKreditimportör betalarkreditimpørtör.omfattning
Motsvarande bedrivergäller dentullräkning.särskild som

i störreeller exporterarexportverksamhet varorsomannan
omfattning.

påfår den lämnatutställas äventullräkningSärskild som
ombudetgäldenär,ombud för gentemottulldeklaration omsom

betalningsskyldighet.åtagit gäldenärensfullgörasigTullverket att
utfärdande särskildföreskriftermeddelarRegeringen om av
tull.betalningtidsfrister förtullräkning och av

betalninggäldenärer förmedeltagitombudOm har emotett av
frånhålla skilda andramedeldessaombudetskalltullräkningar,av

tillgångar.

ochförsta, andra26 §fjärde styckenaochandraFörsta, motsvarar
skillnadenmed dentullagen,nuvarandefjärde styckena i den att

avsnitt"gäldenären; vidaretullskyldig harbegreppet ersatts seav
hartullräkning i tredje stycketsärskildbeträffandeBestämmelsen3.1.

efterregeringen eller,delegationsbestämmelse;ersatts rege-av en
utfärdandeföreskriftermeddelarTullverketbemyndigande,ringens om
härför harSkälenbetalning.föroch tidsfristertullräkningsärskildav

avsnittutvecklats i 4.2.2.

finns itäcka tullskuldförsäkerhet9 § Bestämmelser attom
2913/92förordningen EEG229 i225 ochartiklarna 189 200, nr-

2454/93.EEGförordningen858 iochi artiklarna 857samt nr
andraskall ställas förfår säkerhetföreskrivaRegeringen att

försäkerhetställts, utgörsäkerhet inteOmskatter än tull. varan
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tullen såoch skatten stårlänge den under Tullverkets övervakning
och kontroll.

HänvisningenParagrafen 27 § i den nuvarande tullagen.motsvarar till
säkerhetskraven i tullkodexen och tillämpningskodexen har dock

.preciserats.

10 § Regeringen får meddela de föreskrifter behövs i övrigt tillsom
komplettering reglerna uppbörd i ñrordningen EEGav om nr
2913/92.

Paragrafen 28 § i den nuvarande tullagen.motsvarar

11 § Gäldenären eller den skulle ha varit gäldenärsom om varan
varit tullbelagd, är skyldig betala skattatt än tull skallannan som

ellerför vid importtas ut export.varan
Den lämnar anmälan eller borde lämna anmälan enligtsom

2 kap. 2 § är skyldig betala skatt än tullatt skall tas utannan som
påför grund införseln eller utiörseln.varan av

Skatt enligt denna paragraf skall fastställas och betalas i den
ordning gäller för tull, inte föreskrivits.annatsom om

Om det finns fårsynnerliga skäl, Tullverket medge nedsättning
eller befrielse från skatt än tull.av annan

Paragrafen huvudsakligen i den10 §motsvarar nuvarande tullagen; se
dock avsnitt 3.2 beträffande avgifter skall för vidtas utsom vara
import. Det ñärde stycket har dock ändrats. Den nuvarande
bestämmelsen hänvisningen till 82 § tullagen-tar sikte på fallgenom-
då tullskuld inte skall ha uppkommit och tull därför inte tas utanses se
artiklarna 212 och 233 d i tullkodexen. Eftersom det redan tredjeav
stycket framgår skatt fastställs i ordningatt tull,arman samma som
behövs det inte någon bestämmelse motsvarande det nuvarande fjärde
stycket; finns det inte någon finnstullskuld det inte heller någon
skattskyldighet. Däremot finns det behov bestämmelseav en som mer
generellt Tullverket möjlighet medge nedsättning ellerattger av
befrielse från skatt i fall då tullskuld visserligen uppkommit,annan men
verket bedömningengör det finns skäl medge nedsättningatt elleratt
befrielse. Bestämmelsen bör utformas denså står i övrensstämmelseatt
med bestämmelsen befrielse från bl.a. mervärdesskatt i kap.13 l §om
skattebetalningslagen; enligt den paragrafen får befrielse medges helt
eller delvis det finns synnerliga skäl. Vidare har begreppetom
tullskyldig gäldenären eller denersatts skulle ha varitav som
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paragraf omfattar falltullbelagd.gäldenär varit Denna ävenvaranom
därför räcker det inte medskall betalas;då inte tullskatt men

beträffande tullskyldig.avsnittgäldenär. 3.1Se även

Återbetalning

återbetalning eftergift tull finnsoch i12 § Bestämmelser avom
EEG 2913/92 och iñrordningen242 iartiklarna 235 nr-

EEG 2454/93.förordningenartiklarna 877 912 i nr-
förseningsavgift hartulltillägg ellerOm tull,skatt änannan

rätteligen skall betalas,belopp änbetalats med högre som
Motsvarande gälleråterbetalas näröverskjutande belopp. annan

förseningsavgift rätteligen inte skulletulltillägg ellerskatt än tull,
får redovisning enligtvid skattdrasha betalats. Belopp avavsom

medför tilleller rätt1994:200mervärdesskattelagen som
återbetalas§§ lag dockåterbetalning 9-1310 kap.enligt samma

inte.
återbetalning får tull och skattföravdrag görasVid annan som

till Tullverket. I lagenskall betalasochförfallit till betalning som
återbetalning avgifterskatter ochavräkning vid1985:146 avom

återbetalning.också tillrättenföreskrifter begränsarfinns som
övrigt tillfår föreskrifter behövs iRegeringen meddela de som

återbetalning eller eftergift tull ikomplettering reglerna avomav
2454/93.2913/92 ochEEGförordningarna nr

ändringar i denspråkliga 29 §med vissaParagrafen motsvarar
de relevanta artiklarna ipreciseringdock mednuvarande tullagen, av

avsnitt beträffande3.1tillämpningskodexen. Seochtullkodexen även-
tullskyldig.begreppet

Ränta

214.3 ii artikelkompensationsränta13 § Bestämmelserna om
590 709 iartiklarna 589, och2913/92 och iEEGförordningen nr

kredit-bestämmelserna2454/93förordningen EEG samt omnr
2913/92 tillämpasEEG ävenförordningeni artikel 229 iränta nr

vid import.på förskallskatter tullandra än uttas varorsom

nuvarande tullag. övrigai Deförsta stycketParagrafen 31 §motsvarar
ochskäl delats på 14 16-18 §§.redaktionellastyckena i har31 § uppav

utförlig istycketi förstaHänvisningen till änEG-rätten är mer
i förstanuvarande tullagen; 31 §denbestämmelse imotsvarande
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stycket endast det i tullkodexen och tillämpningskodexenattanges
föreskrivs i vilka fall skall på tullränta skall betalas.tas ut Avsom
författningskommentaren till framgår31 § prop. 1994/95:34 135 atts.
bestämmelsen kompensationsränta enligt artikel 214.3 iavser
tullkodexen och artiklarna 589 och 709 i tillämpningskodexen.
Eftersom det i tullkodexen inte bara finns bestämmelser om
kompensationsränta kreditränta och dröjsmålsränta,ävenutan harom
31 första§ stycket kommit omfatta vad varitän avsikten.att mer som
Bestämmelsen måste i stället utformas så det framgår vilkaatt
ränteforrner Dröjsmålsräntan skall enligt vårt förslagsom avses.
regleras i 15 § och skall därför inte omfattas denna bestämmelse.av
Någon anledning utelämna den i artikel 229 i tullkodexenatt angivna
krediträntan finns såvitt vi kan inte. Därför bör hänvisningen dese avse
EG-rättsliga bestämmelserna kompensationsränta och kreditränta.om

14 på§ Ränta andra skattertas än tullut skall betalassom
på grund bokföring i efterhand enligt artikel 220 iav

förordningen EEG 2913/92,nr
2. enligt beslut vid omprövning Tullverket eller enligt beslutav av
allmän förvaltuingsdomstol eller
3. i fall i artiklarna 202-204 i förordningen EEGsom avses nr
2913/92, när andra skatter tull undandragitsän ñrfarandet.genom

Om utfärdande särskild tullräkning iördröjs till följd attav av
den tagit hand med tillämpning förenklatettsom om en vara av
förfarande inte lämnat kompletterande tulldeldaration inom
föreskriven påtid, ränta andra skattertas än tullut skall tassom

för vid import.ut varor

Paragrafen med viss språklig ändring 31 § andramotsvarar och tredje
styckena i nuvarande tullag.

15 § Bestämmelserna dröjsmålsränta i artikel 232 iom
förordningen EEG 2913/92 påtillämpas även skatt ännr annan
tull skall för vid import.tas utsom varor

Dröjsmålsräntan påskall beräknas det sätt i 19 kap.som anges
8 § skattebetalningslagen 1997:483.

Dröjsmålsräntan är minst 100 kr. Om det ursprungligen
obetalade beloppet fårär mindre 100 dröjsmålsräntaän kr, dock
endast medtas motsvarande belopp.ut

I 30 § nuvarande tullag finns bestämmelser dröjsmålsavgift. Sådanom
avgift vad i tullkodexen benämns dröjsmålsränta.motsvarar Det ärsom
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använder terminologilagstiftningnationellangeläget att samma som
används, det naturligtdröjsmålsräntauttryckettullkodexen. ärNär att

underrubrik Ränta.under kapitletsinbestämmelserna tas
beräknasskall enligt skattebetalnings-dröjsmålsräntanFörslaget att

dröjsmålsavgift har behandlats i avsnittstället för lagenlagen i om
6.2.2.

närvarande skall enligt lagenfördröjmålsavgiftAtt tas ut om
lagen tillämplig; befrielse heltden6 §dröjsmâlsavgift innebär äratt

dröjsmålsavgift får medges,betalaskyldighetendelvis fråneller att om
tullkodexen emellertidi iartikel 232.2särskilda skäl.det finns I anges

från kräva dröjsmålsränta. Såfår avståtullmyndighetemavilka fall att
situation sannolikt detgäldenärensgrundske, det påfår är attavom

eller sociala konsekvenser,ekonomiskamedföra allvarligaskulle om
fastställts enligt kommitté-nivåöverstigerbeloppet inte somen

efterinom fem dagar utgångenbetalasförfarandet tulleneller avom
betalning. i dessa fall kanUtövertidsfristen förföreskrivnaden

inte medges det förgällerdröjsmålsräntafrån betala närbefrielse att
paragrafen hänvisas till artikel ii 232detbetald tull. Genom attsent

tillämpliga på andra skatterbefrielsegrunderblir desstullkodexen även
vid import.skall förtullän tas ut varorsom

dröjsmålsavgift kan såledestill lagenmotsvarighet 6 §Någon om
Befrielsegrundema i artikel dock232.2inte föreskrivas i tullagen. är av

fall innefatta särskilda skäl förde flestaisådant slag de kan attantasatt
dröjsmålsränta.helt eller delvis efterge

ihar inarbetats 17nuvarande 30 §sista stycket iDet

på fårinte belopp dras14 §enligt 13 eller16 § Ränta uttas som
mervärdesskattelagen 1994:200.enligtvid redovisning skattavav

stycket i nuvarande tullag.fjärdeParagrafen 31 §motsvarar

tullagstiftningen tull tillämpas iävenföreskrivs i§ Vad17 omsom
§§.fråga 13 15iräntaom som avses -

femte istycket och 31 § stycketsistaParagrafen §30motsvarar
nuvarande tullag.

regeringens bemyndigande, Tullverketefter18 § Regeringen eller,
från skyldigheten betalafår delvisellerbesluta befrielse helt attom

fastställts.sådan nivå har inteNågon
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påränta skatt än tull 13 ochenligt 14 §§, det finnsannan om
synnerliga skäl.

Paragrafen sjätte31 § stycket i nuvarande tullag.motsvarar

19 § Ränta i 14 § första stycket 1 eller 2 skall beräknassom avses
från utgången månadenden första efter dådenav varan
deklarerades övergångför till fri omsättning till och med den
månad då beloppet påskall betalas. Ränta skatt, motsvararsom

återbetalattidigare från utgångenbelopp, beräknas dock denav
månad då återbetalades.beloppet

Ränta enligt 14 § första frånstycket 3 skall beräknas utgången
månad dåden infördes eller det olovliga förfarandet ägdeav varan

till månad dåoch med den beloppet skall betalas.rum
Ränta enligt 14 § andra stycket för den tid fördröjningentas ut

omfattar.
Beträffande enligtränta 14 § första stycket 2 skall de räntesatser

i 19 kap. §7 skattebetalningslagen 1997:483 tillämpas.som anges
Beträffande ränta enligt 14 § första stycket 1 och 3 och andra
stycket skall räntesatsen den i 19 kap. 7 § tredjevara som anges
stycket andra meningen skattebetalningslagen.

På20 § återbetalasbelopp i fall utgåri 12 § ränta.som som anges
utgårRänta påäven återbetalas.enligt 13-15 §§ränta Räntasom

utgår från utgången månadden under vilken beloppet betalatsav
till månadoch med dåden återbetalas.beloppet Räntesatsen skall

den i 19 kap. 14 § skattebetalningslagen 1997 :483.vara som anges

21 § Om beslut föranlett enligtett ränta 13 eller 14 § harsom
på sådantändrats sätt ränta inte skulle ha betalatsatt eller skulle

ha betalats med lägre belopp, skall beräkning räntan göras.ny av
För mycket återbetalas.erlagd ränta

utgårRänta påinte räntebelopp enligt 13 eller 14 § skallsom
betalas tidigareutöver erlagd ränta.

Om beslut föranlettett ränta enligt 20 § har påändratssom
sådant sätt utgåttränta inte skulle ha utgåttatt eller skulle ha med
lägre belopp, skall återbetaladen uppburit räntan vad hansom
uppburit ñr mycket. Bestämmelserna i tullagstiftningen om
återbetalning tull gäller därvid i tillämpliga delar.av

22 § För betalning enligt bestämmelserna fåri 7-21 §§ uppgifter
lämnas mellan Tullverket och överföringannan genom av
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föreskrifterRegeringen meddelarelektroniska dokument. om
sådan överföring.

vissa språkligai med ändringar iBestämmelserna 19-22 motsvarar-
nuvarande tullag. Någon motsvarighetoch i till§ 35 3621 32, 33,-

med. Bestämmelser beräkninginte tagitsförsta stycket har34 § om av
i de artiklar ikreditränta finns tullkodexen ochkompensations- och

vilka hänvisas i 13tillämpningskodexen, till
ränteberäkning i § andra stycket i den34Bestämmelsen om

från tullagenhar hämtats 33 § 1987:1065.nuvarande tullagen
samband med införandetutformning iBestämmelsen fick sin ett nyttav

skattebetalningar år 1992 ochavgiftssystem vid försenade överens-
bestämmelserna respitränta ochexempelvismedstämmer om

i respektive 69 § 2 uppbördslagenrestitutionsränta 32 § mom.
i uppbördslagenBestämmelserna har upphört1953:272. ränta attom

bestämmelserskattebetalningslagens intäkts-gälla. stället gällerI om
§ beräknas intäktsränta efterkostnadsränta. Enligt 19 kap. 14och en
basräntan, vilken den45räntesats motsvararmotsvarar procent avsom

sexmånaders statsskuldväxlar. Intäktsräntangäller förräntesats som
gäller kostnadsräntan sker beräk-tillgodoförs varje månad. detNär

frågaberoende det vidningen på olika ärsätt räntaom om
vid vidslutlig skatt, anstånd, omprövning ochpreliminär skatt, på
eller vid indrivning.betalningöverklagande, vid för Den ränta somsen

sammanhang kostnadsräntan vidintresse i dettatorde äravvara
kap. §. beräknas efteromprövning och överklagande 19 7 Den en

skattendå skall betalas tillbasräntan,räntesats utommotsvararsom
skönsbeskattning i avsaknad redovisning; dåbeslutföljd ett avav om

basräntan plusberäknas efter 15räntesats motsvararräntan somen
inte överstiger kr skall dockTill den del skatten 10 000procentenheter.

basräntan kap.beräknas efter 19räntesatsräntan motsvararsomen
10 §.

i fall iberäkning 4 kap. 14,Bestämmelserna ränta som avsesom av
utformas demöjligaste mån såoch 20 bör i19 överensstämmeratt

bestämmelser ränteberäkning. Vadmed skattebetalningslagens om
beräkningåterbetalning bör den används förbeträffar vidränta som

skall då beräknas denenligtintäktsränta kunna tillämpas; räntan
skattebetalningslagen. gällerdeti 19 kap. 14 § Närräntesats angessom

stycket således då skallenligt § första skattskall betalas 14ränta som
Tullverket eller beslutomprövningbetalas enligt beslut vid av av

framstår det naturligt beräkningenallmän förvaltningsdomstol, attsom
enligt 19 kap. § skattebetalningslagenenligt de 7görs räntesatser som

omprövning och överklagande. de fallgäller för kostnadsränta vid För
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då skall utgå enligt stycket och14 § första l 3 ochränta andra stycket
finns det inga direkta i skattebetalningslagen;motsvarigheter det

kan komma torde skönsbeskattningsfallen.närmaste Viman vara
föreslår därför fall skall beräknasi dessa enligt denräntanatt räntesats

gäller för kostnadsränta vid skönstaxering enligt 19 kap. 7 § tredjesom
stycket andra meningen skattebetalningslagen.

Indrivning m.m.

23 § Tull har förfallit till betalning skall lämnas för indrivning.som
fårRegeringen föreskriva indrivning inte behöver begäras föratt

ringa belopp. Bestämmelser indrivning finnsett i lagenom
1993:891 indrivning statliga fordringar Vidom av m.m.

fårindrivning verkställighet enligt utsökningsbalken ske. Om
fårsäkerhet har ställts eller säkerhet,utgör Tullverket taom varan

beloppet säkerheten.ut ur

fråga24 § I betalningsskyldighet ñr företrädare förom en
gäldenär juridisk och inteär har betalat in tull isom person som

tidrätt och ordning gäller 12 6 § första,kap. andra och fjärde
styckena, 7 12 § första stycket och 13 § skattebetalningslagen
1997:483.

Tullverket beslutar ñr delägare i handelsbolag enligtom ansvar
2 kap. 20 § lagen 1980:1102 handelsbolag och enkla bolagom
avseende tull enligt denna lag.

ålagdHos fården betalningsskyldighethar blivit indrivningsom
ske i ordning gäller för tull enligt 23samma som

dröjsmålsränta,25 § De föreskrifter ränta, indrivning,om
frågaavräkning, och preskription gäller i fordringar motsom om

gäldenär gäller motsvarande fordringaräven när tagits ien upp
påtullräkning, enligt 8 §utställts ombud andra stycket.som

Bestämmelserna i 37-39 i den23-25 nuvarandemotsvarar
tullagen, med den skillnaden begreppet tullskyldig haratt ersatts av
gäldenär; vidare avsnitt 3.1.se

Tullauktion m.m.

26 § Om skall säljas Tullverket enligt artikel 53.1 elleren vara av
75 i förordningen artikelEEG 2913/92 eller 250 i förordningennr

fårEEG 2454/93, påsäljas Tullverkets försorgnr varan genom
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påoffentlig eller sätt, Tullverketauktion tullauktion annat om
finner det lämpligare.vara

oiörtullade finns i 10Bestämmelser iörstöring kap.varorom av
11

stycket i den nuvarande tullagen, medParagrafen första40 §motsvarar
bestämmelsenden ändringen artikelnumren samt attatt anges om

hänvisning till den allmännamedförstöring har ersatts envarorav
kap.i 10 ll Den oprecisabestämmelsen förstöring av varorom
med;inte tagits påhänvisning i andra stycket har40 § sättsamma som

tullagenstycket se kommentarenhänvisningen nuvarande tredjei 7 §
funktion.till kap. fylla någon3 § kan den inte3 anses

påtid ochi god lämpligt27 § En tullauktion skall kungöras sätt.
påpå tullauktion eller skallInnan säljs sätt,annaten vara

underrättelse, adressensärskild ärTullverket i god tid skicka om
skulle ha varit gäldenäreller denkänd, till gäldenären som om

kan ochtill ägarevarit tullbelagd antassamt annan som varavaran
tillkan ha särskild rättden antas varan.som

från 26 § skall till§ försäljningen enligt användas28 Medel att
kostnader för förvaring ochi ñrsta Tullverketstäcka hand

lörtull och i tredje handförsäljning i andra hand varanav varan,
skatt och ränta.annan

tillställas gäldenäreu ellerbeloppetUppkommer överskott, skall
varit tullbelagd eller,varit gäldenärden skulle ha varanomsom

någon till Omdenne.visar han ägareatt varan,varom annan
någon till skall dock häremothaft särskildvisar sig ha rätt varan,

denne.beloppet tillställassvarande del av
någonkunnat tillställasinte harOm beloppet eller del därav

år från för försäljningen,dagenenligt andra stycket inom ett
tillfaller det staten.

förstaoch § stycket41 § 42Bestämmelserna i och27 28 motsvarar
tullagen, med dennuvarandemeningen i denoch andra stycket första

finns i meningen,dag 41 § sistabestämmelse iskillnaden denatt som
inarbetats i kap.har 10 14förstöring iställetsom avser av varor,

gäldenär eller dentullskyldigVidare har begreppet ersatts av som
tullbelagd vidare avsnittvarit seskulle ha varit gäldenär om varan

tullbelagda säljs;inteförekomma3.1. tordeDet ärävenatt somvaror
därför med gäldenär.räcker det inte
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5 kap. Tullverkets kontrollverksamhet

Vid utformningen kontrollbestämmelsema har framgårav som av
avsnitt 2.4 målet varit bestämmelser myndighetenatt som ger
kontrollbefogenheter och enskild skyldigheter skall stå i lag. Detta
innebär vissa bestämmelser har förts från den nuvarandeöveratt
tullförordningen. Beträffande de bestämmelser sakligautansom
ändringar har överförts från den nuvarande tullagen framgår
bakgrunden författningskommentarentill bestämmelserna iav prop.
1994/95:34.

§1 Artikel förordningen EEG13 i 2913/92nr ger
tullmyndigheterna enligt de villkorrätt iatt, som anges
gemenskapsbestämmelser eller nationella bestämmelser, utföra alla
de kontroller de nödvändiga för säkerställaatt attsom anser
tullagstiftningen tillämpas korrekt.

Bestämmelser kommissionens kontroller och inspektionerom
rådetsfinns i förordningar EG, EURATOM 2988/95 den 18nr av

december 1995 Europeiskaskydd gemenskapernasom av
intressenfinansiella EURATOM, EG 2185/96och den 11nr av

pånovember 1996 inspektionerde kontroller och platsenom som
kommissionen Europeiskautför för skydda gemenskapernasatt
finansiella intressen bedrägerier och andra oegentligheterz.mot

första stycketI erinras den allmänna tullmyndighetemarättom som
enligt tullkodexen kontroller.har utföra och i vilkaHur situationeratt
dessa skall utföras får medlemsstaterna i huvudsak bestämma själva. I
tillämpningskodexen dock undersökningregleras vidareav varor, se
under 12

Andra stycket innehåller erinran kommissionens utförarätt atten om
kontroller och inspektioner i medlemsländerna. De europeiska
gemenskapema har under år intensifierat kampen motsenare
bedrägerier riktar sig gemenskapernas finansiella intressen. Imotsom
rådets förordning EG, 2988/95EURATOM den 18 decembernr av

skydd1995 Europeiska gemenskapernas finansiella intressen harom av
Europeiska unionens råd antagit allmänna regler enhetligaom
kontroller och administrativa åtgärder och sanktioner rörandeom
oegentligheter i förhållande till gemenskapsrätten. Ytterligare allmänna

EGT L 312, 23.12.1995, Celex 395R2988ls.
2 EGT 396R2l85L 292, 15.11.1996, 2 Celexs.
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finnskontroller ibestämmelser på platsen rådets förordningom
novemberEG 2185/96 den ll deEURATOM, 1996nr av om

kontroller inspektioner platsen kommissionenoch på utför för attsom
finansiellaskydda Europeiska gemenskapernas intressen mot

bedrägerier och andra oegentligheter. Bestämmelserna råds-i
medlemsstaterna.förordningama direkt tillämpliga i Någraär genom-

förandebestämmelser behövs därför inte. finns detDäremot med
dels till kommissionens skyldighet normalt följahänsyn reglerna föratt

förfarandet lagstiftningen, dels till dei den nationella skyldigheter
kommissionen,nationella myndigheter har biträda skäl jämföraatt att

myndigheternade kontrollbefogenheter de svenska har med de
befogenheter kommissionen förutsätts ha för utföraattsom

inspektionema plats. Tullagsutredningenskontrollerna och på För del
kontrollbefogenheterdet givetvis tullrnyndighetemasär är avsom

de kontrollbefogenheterintresse. Enligt vår bedömning är som
upplysningsskyldighettullmyndighetema har den enskild harsamt som

enligt tullagstiftningen och lagen 1994:466 särskildaom
tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet fullt tillräckliga för kontroller

gemenskapsförordningama.inspektioner enligt Någonoch ändring av
kontrollbestämmelsema i tullagstiftningen behövs därför inte i detta

skullhänseende. bör för tydlighets upplysningDäremot atten om
iförordningama finns läggas in tullagen.

kontrollåtgärd2 § enligt tullagstiftningenBeslut ellerom
fårñreskrifter har utfärdats med stöd tullagstiftningenavsom

åtgärden intrångfattas endast skälen ñr uppväger det ellerom
åtgärdeni övrigt innebär för enskild.men som

Paragrafen innehåller proportionalitetsbestämmelse, utgören som
bedrivsför all kontrollverksamhet med stöd tullagen.somramen av

kontrollåtgärd inte fårBestämmelsen innebär bl.a. att en vara mer
omfattande eller tid vad nödvändigt hänsynpågå längre medärän som

proportionalitetsbestämmelsetill ändamålet med åtgärden. Motsvarande
särskilda tvångsåtgärderfinns bl.a. i lagen 1994:466 i beskatt-om

ningsförfarandet 1998:506 punktskattekontrolloch lagen om av
alkoholvaror, tobaksvaror och mineralolje-transporter m.m. av

produkter. vidare avsnittSe 5.2.1.

åtgärd 33 § För genomföra i kap. 7 § 7-12 §§ iochatt avsessom
får våld tvång, måndetta kapitel tulltjänsteman använda eller i den

andra medel otillräckliga och det med hänsyn tillär
Våld fårförsvarligt.omständigheterna är dock brukasmot person
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motståndendast måntulltjänstemannen ochmöter i den detom
åtgärdens ändamålmed hänsyn försvarligt.till kan anses

Skälen till införa denna bestämmelse har redovisats i avsnitt 5.2.2.att

4 § Icke-gemenskapsvaror gemenskapsvaroroch hänförts tillsom
godkänd tullbehandling innefattar försatt uten som varorna ur

tullområdeEG:s enligt artiklarna 37, 59.2, 82är och 183 i
förordningen EEG 2913/92 underkastade Tullverketsnr

stårövervakning och kontroll under tullkøntrøll. Beträffande
oförtullade lämnats till fritt förfogande enligtutvaror som en

övergångdeklaration för fri omsättningtill gäller detta dock endast
dåfalli deklarationen ogiltigförklarats.

Paragrafen förutom hänvisningen till tullkodexen ochmotsvarar, en
redaktionell ändring, iden nuvarande tullagen.55 §

§ stårTransportmedel5 under tullkontroll, detom
på stårombord finnstransportmedlet undervaror som

tullkontroll,
2. tullområdetkommer till det svenska medföra tillutan att varor,
dess anmälan transportmedlet enligt 6 § har behandlatsatt om av
Tullverket, eller

avgå från tullområdet3. skall det svenska direkt till tredje land
medföra sedan gjortsanmälan detta.utan att varor, om

Transportmedel tullområdetankommit till det svenska ochsom
stårtagits för kontroll enligt 12 § under tullkontrollut till dess att

undersökningen avslutats.

Paragrafen i den nuvarande tullagen.56 §motsvarar

6 § fårRegeringen meddela föreskrifter om
skyldighet för transportmedels förare eller befälhavare göraatt

frånanmälan avgångtransportmedlets ankomst eller till annatom
land,
2. påskyldighet för förare befälhavareeller transportmedelav som
står påunder tullkontroll förhand meddela när transportmedletatt
beräknas avgå frånkomma till tullplatseller och lämna uppgiften

transportmedlet och dess last samtom
3. skyldighet för påeller andra utföranställda arbetesom

fråntransportmedel och vid ankomst tillresande elleratt avresa
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tullområdetdet svenska lämna uppgifteranmäla och deom varor
de medför.

frågaVad i första inte i järnvägståg.sägs stycket 2 gällersom om
fårRegeringen för ñreskrivaviss tullplats endast vissa slagatt

får fråntransportmedel tilloch föras eller tullplatsen.av varor

Paragrafens första istycke 54 § den1 nuvarande tullagen. Imotsvarar
första stycket 2 och andra stycket har tagits in bestämmelser som nu
finns i 59 tullförordningen. Bestämmelserna i första§ stycket 3 och i
tredje stycket finns i dag andra ochi 56 tredje§ styckena tull-
förordningen.

får7 § Tullverket tullområdet,preja fartyg detinom svenska om
det behövs för möjliggöra Tullverkets övervakning och kontrollatt

import eller exportav varor.av
Om fartyg tullområdeunder mellan inom EG:sett orterresa

område frånlämnar detta och därvid avviker sin kursrätta utan
fårnöd eller tvingande föreligger,skäl Tullverket,att annat om

återvändabefálhavaren inte följer anmaning till EG:satten
tullområde, inbringa fartyget till plats inom det svenskaen
tullområdet. Om anmaning inte kan eller det finns särskildges om
anledning förhindraanmaning skulle elleratt avsevärtanta att en
försvåra fårinbringande fartyget, det inbringasett utanav
föregående anmaning.

fårInbringande enligt inteandra stycket ske utländsktettav
vattenområde,fartyg eller inom det inte medgesstatsannan om

enligt avtal med den andra staten.

Paragrafen 61 § i den nuvarande tullagen, vidaremotsvarar se prop.
1994/95:34 innebörden bestämmelsen.149s. om av

8 § på stårFörare befälhavareeller transportmedel underav som
påtullkontroll skyldigär anmaning tulltjänsteman.att stanna av

Även i förstaän den nämns stycket skyldigärannan person som
på Sådan fårtulltjänstemans anmaning. anmaningatt stanna dock

endast det finns anledning anmälningsskyldighetanta attattges om
enligt tullagstiftningen föreligger för honom.

dennaI paragraf har de bestämmelser skyldighet påatt stannaom
anmaning i dag finns i första och tredje58 § styckena tullagensom
tagits in. Eftersom vi föreslår generell proportionalitetsbestämmelseen
2 § har den proportionalitetsbestämmelse idag finns i 58 § fjärdesom

tullagEn19-08657 ny
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paragraf:stycket tullagen inte tagits in i denna Se 43 och 44 §§ iäven
förslaget till tullförordning.

9 § artiklarna 38 183 förordningen EEGI och i 2913/92 finnsnr
bestämmelser förs in fråntill elleratt utom varor som

tullområde befordrasgemenskapens skall via den rutt som
tullmyndigheterna angivit.närmare

påFörare eller befälhavare transportmedel skall medföraav av
Tullverket utfärdad passhandling för transportmedlet och varor

påmedñrs detta.som
får påförareTullverket förbjuda eller befälhavareav

står tullkontrolltransportmedel under attsom
uppehåll tullområdetunder. inom det svenskagöra änannat resa

åtgärd,föranleds myndighetssom av
avgå2. Tullverkets medgivande ankomma eller medutan

transportmedlet samt
3. beträda, lämna, lossa eller lasta transportmedlet.

Förbud beträda eller lämna transportmedel gäller inte denatt
fåi utövning allmän tjänst behöver tillträde tillsom av

transportmedlet.

första stycket hänvisas till tullkodexens bestämmelserI skyldighetom
befordra tullmyndighetvia den angivit och enligtatt ruttvaror som

deras anvisningar. har hämtatsövriga styckena frånDe andra58 §
stycket i den tullagen förstanuvarande 58 § stycket 2 och andrasamt
stycket och andra stycket i den nuvarande tullfcirordningen.59 §

10 § Om det behövs för kontrollverksamheten och det inte medför
något fårväsentligt trafiken, Tullverkethinder för tillfälligt stänga

områden där transportmedel lossas eller lastas ellerav passagerare
går påombord transportmedel. Dettaeller lämnar gäller även

område i omedelbar närhet transportmedel, liksomannat av
fråninfarter till tillfälligaoch utfarter lager, frizoner och

flygplatser.

Paragrafen i den nuvarande tullagen60 § Uttrycket närmastmotsvarar
transportmedel har dock med det precisa i omedelbarersatts mer
närhet transportmedel.av

11 § EEGI artikel 68 i förordningen 2913/92 finnsnr
bestämmelser tullmyndigheternas förrätt kontrollattom av
riktigheten de deklarationer de har mottagit granskaav som
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i
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46artikel i förordninghandlingar och undersöka I sammavaror.
EEGförordningen 2454/93 finnsoch i artiklarna 239-247 i nr

undersökning ochbestämmelser provtagningnärmare avom
varor.

uppgiftsskyldighetoch enligtFör kontroll deklarations-attav
fårriktigt och fullständigttullagstiftningen har fullgjorts

Tullverket undersökaäven
lådor och andratransportmedel, containrar, därutrymmen

förvaras,kanvaror
områden frizonertullager, och frilager2. för tillfälliga lager, samt

stårpå bangårdarområden där underflygplatser och varor som
sådana områdeninomtullkontroll förvaras lokaleroch även samt

såsom portföljer,handresgods, resväskor och handväskor3. samt
medförs resande vid inresa till elleroch liknande utresasom av

från tullområdeEG:s eller anmanats att stannasomav person
enligt 8

och kroppsbesiktning finns iBestämmelser kroppsvisitationom
varusmuggling.19 § lagen 1960:418 straff förom

handlingar och föreskrivs iTullmyndighetemas undersökarätt att varor
tillämpningskodexen; den anledningen behövs intetullkodexen och av

i denbestämmelse motsvarande § nuvarande tullagen.någon 63
i förstatill de aktuella artiklarna stycket. övrigtHänvisning Igörs

nuvarande tullagen.paragrafen i den57 §motsvarar

fårsådan 11 §12 § kontroll i tulltjänstemanFör avses ensom
såsom paket, brevundersöka postförsändelser, och liknande

fårsådan finnsförsändelse öppnas, den hosförsändelser. En om
på och det finns anledningTullverket eller utväxlingspostkontoret

innehåller för vilken anmälnings- ellerdenatt anta att en vara
Beträffande brevuppgiftsskyldigheten inte fullgiorts. och andra

innehålla fårförtroliga meddelandenförsändelser kan antassom
fattas endast chefen förbeslut öppnande försändelsen av enom av

någontullregion förordnande,eller, efter dennes av annan
tjänsteman vid tullregionen.

iden nuvarande tullagen.Paragrafen och b57 57motsvarar a

fårmed stöd 12 § inte13 § En försändelse öppnats avsom
ändamåletbehövs med hänsyn tillundersökas vadnärmare än som

med undersökningen.
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Protokoll skall föras undersökningen.över Av protokollet skall
framgå ändamålet med ochundersökningen vad har kommitsom
fram vid denna.

Adressaten såoch, möjligt, avsändarendet är skall snartom som
möjligt underrättas försändelsen öppnats, inte särskildaattom om
skäl talar det.emot

Paragrafen redaktionellmed ändring 57 § i denmotsvarar en c
nuvarande tullagen.

får14 § Chefen för tullregion besluta postförsändelseatten en som
hållastill vissväntas postanstalt skall kvar postbefordrings-av

ñretaget den tillnär kommer postanstalten, om
det finns anledning postförsändelsen innehålleratt anta att

narkotika kan i beslag enligt lagen 1960:418 straff förtassom om
varusmuggling och

kvarhållande2. nödvändigt för detär avsedda resultatet skallatt
uppnås.

kvarhållandeBeslut skall meddelas gälla viss angiven,attom
kortare fårtidsrymd. Beslutet verkställas omedelbart, skallmen

prövas Tullverkets chef eller verkets chefsjurist.snarast av av

Paragrafen d i den nuvarande tullagen.57 § De ändringarmotsvarar
har gjorts frånredaktionella. Orden tredje land i första stycketärsom

har tagits bort; fråga postförsändelserdet från tredje landäratt om
framgår redan kap. och1 1 2 §§.av

15 § får lås,Tullverket anbringa förseglingar och igenkännings-
påmärken stårtransportmedel, containrar och andra varor som

ocksåunder fårtullkontroll. Tullverket tillfälligt handta om
registreringsbevis sådantoch liknande handlingar, ettsom avser
transportmedel, fördet behövs hindra transportmedletsattom
avgång.

Paragrafen första stycket i den59 § nuvarande tullagen.motsvarar
Någon motsvarighet till den paragrafens andra stycke intesynes
nödvändig.

16 § Vid kontroll enligt ll § skall den, uppgifter skallvars
kontrolleras eller för räkning importeras ellervars varan

den verkställer kontrollen tillfälleexporteras, undersökaattge som
ocksåtransportmedlet eller handresgodset. Han skall lämnavaran,
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tillträde till de lokaler används föroch andra denutrymmen som
Påförvaring kontrolleneller verksamhettransport, som avser.
påtulltjänstemans begäran eller befälhavarenskall föraren av

möjligttransportmedel skall undersökas själv vidnärvaraomsom
undersökningen.

får inteTullverket besluta den uppfyller skyldighetenatt som
EEG 2913/92enligt artikel 69 i förordningen ñr denattnr svara

hantering nödvändig för undersökningoch är ochtransport som
dessprovtagning skall ersätta kostnad ñrstatenav varor,

åtgärderna. 23 § indrivningVad i 4 kap. tull skallsägs omsom av
fårsådangälla ersättning. Tullverket medge befrielseäven helt

fråneller delvis ersättningsskyldigheten.

Paragrafen i den nuvarandei 62 § tullagen. förstaImotsvarar stort sett
bestämmelsenstycket första meningen har, för skall iståatt

gjortsöverensstämmelse med ändring på så den11 sätt att som
undersökaverkställer kontrollen skall få tillfälle också handresgods.att

Vidare har i första stycket tredje meningen tagits in bestämmelseen om
förares eller befälhavares skyldighet vid undersökningen. Ennärvaraatt
sådan bestämmelse finns i i tulltörordningen.dag 64 §

Skyldighet skallför den uppgifter kontrolleras attvars ge
tullmyndighetema hjälp framgårall nödvändig artikel i14av
tullkodexen och artikel Paragrafenpreciseras i 69. bör ses som en
komplettering till dessa bestämmelser; jfr författningskommentaren till
nuvarande tullagen, 1994/95:3462 § 150.s.prop.

17 § Om det behövs för kontrollverksamheten eller ñr uppgifts
fårskyldigheten regeringen föreskrivaenligt 10 kap. 9 denatt

deklarerar tullförfarande ellertill anmälerettsom en vara en vara
till godkänd tullbehandling skall lämna uppgift sittannan om
organisationsnummer eller personnummer.

Paragrafen i den nuvarande tullagen.65 §motsvarar

på18 § Förare transportmedel skalleller befälhavare under tidav
då stårhan har för under tullkontroll till attansvar varor som se
ingen skadar eller förseglingar eller olovligtbort öppnartar annars

frågavad tillslutits enligt 15 gäller iDetta ävensom om
tullförseglingar enligt tullagstiftningen anbragts tull-som av
myndighet i i Europeiska unionenmedlemsstat ellerannan av

sådan tullmyndighetvederbörligen godkänts samtpersoner som av
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frågai utländska övrigttullförseglingar i enligt särskildom som
föreskrift skall jämställas förseglingar.med Tullverkets

Paragrafen 64 andra stycket i den§ nuvarande tull-motsvarar
förordningen. Första meningen har dock ändrats så tillsyns-att
skyldighet föreligger endast under tid då föraren eller befálhavaren har

för förarens eller befálhavarens tillsynsansvar böransvar varorna;
komma i fråga endast denne har faktisk möjlighetnär utövaatten
tillsynen.

Tillsynsobjektet tulltörordningenenligt § förseglingar64 och vadär
en tulltjänsteman enligteller tillslutit 59 § tullagen. Tullags-annan
bestämmelsen emellertid inte Tullverket förseglaän rätt attger annan
och tillsluta transportmedel Formuleringen har ändrats så denetc. att
bättre med vad i 16överensstämmer sägssom

19 § Om det finns anledning uppgift lämnatsatt anta att en som
fårenligt tullagstiftningen inte riktig, Tullverket anlitaär särskild

fåsakkunnig för fram den upplysning behövs. Omatt som
uppgiften visas oriktig, den lämnatär uppgiften skyldigvara som

stå Sådanför kostnaden för den sakkunnige. skyldighetatt
föreligger dock inte, oriktiga uppgiftenden tull-om avser varans
eller skattepliktiga slutligen fastställdavärde och det värdet inte
överstiger det uppgivna med tioän procent.mer

fårTullverket anlita särskild sakkunnig även när uppmaningen
lämna uppgift eller handling rörandeatt inte har följts.en en vara

Den rätteligen skulle ha uppgiftenlämnat eller handlingensom
ståskall för kostnaden, verket inte beslutar annat.om

Om Tullverket haft kostnad, enligt första eller andra stycketsom
någon ståskall för, skall denne enligt beslut verketannan av
ersätta dess kostnad. Vad i 4sägs kap. 23 §staten som om

sådanindrivning tull skall gälla även ersättning.av

Paragrafen i den nuvarande tullagen.64 §motsvarar

på20 § Den grund nöd eller tvingande skäl avvikerannatsom av
från vad föreskrivs tullkontroll i tullagstiftningen, skallsom om

anmäla detta för tullregion ellernärmaste tulltjänsteman.snarast
stårOm transportmedel under tullkontroll eller medförett som

står under tullkontroll förolyckas, skall den inneharvaror som som
någon handling transportmedlet eller lasten snarastsom avser
lämna handlingen till tullregion ellernärmaste tulltjänsteman.
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får anmälanföreskrifter enligt förstaRegeringen meddela attom
får andra stycketenligt lämnas tillstycket och handlinggöras

myndighet.annan

i den nuvarande tullförordningende delar 67 §Paragrafen motsvarar av
tullagen.de bör placeras isådant slagfår attvara avsom anses

Kustbevakningen skall medverka ioch21 § Polismyndighet
Vad ilag. sägs 7-11 ochkontrollverksamhet enligt denna som

sådangäller vid medverkan16 och tulltjänsteman§§ Tullverketom
också Kustbevakningen polismanpolismyndighet och samt enen

Kustbevakningen.tjänsteman vidoch en
får föreskrifter medverkanmeddela närmareRegeringen om som

i första stycket.avses

fjärde styckena i nuvarande tullag.första ochParagrafen 66 §motsvarar

regeringen bestämmerpostbefordringsföretag är22 § Ett som
på överlämna försändelseTullverketskyldigt begäranatt enav

hållits 14kvar enligtsom
skyldigt tillbefordringsiöretag göra anmälanEtt är att

verksamhet uppkommer misstankeTullverket, det i företagetsom
innehåller narkotika kan i beslagförsändelse tasatt somom en

för varusmuggling,1960:418 straff och ienligt lagen ävenattom
frågakontrollverksamheten enligt dennaövrigt tullag imedverka i

påmed järnväg eller med luftfartyg.befordras post,om varor som
sådan 7-11 och 16 §§.gäller inteVid medverkan

får föreskrifter medverkanRegeringen meddela närmare om
i andra stycket.som avses

andra-fjärde styckena i den nuvarandeParagrafen 66 §motsvarar
tullagen.

ñr land-, sjö- eller lufttransport§ anläggning23 Den driversom
de lokaler och anordningar tillskall kostnad för ställautan staten

verket förenligt vad bedömer behövsTullverkets förfogande som
och fordontullldarering resgods resandeundersökning och somav

kroppsvisitation och kroppsbesiktningför med sig, för förhör, av
uppehåll i tjänstgöringen.underresande för tullpersonalsamt

åligger skyldighetentullagen ställaEnligt i den nuvarande67 § att
Tullverkets förfogande transporttöretagen.lokaler och anordningar till I
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praktiken emellertid den exempelvisdriver hamnen ellerär som
flygplatsen bättre ägnad fullgöra skyldighet;denna det också såatt är
det fungerar. Vi föreslår bestämmelsen utformas i enlighet härmed.att

24 § Transportföretag befordrar ellersom varor, passagerare
från påfordon till eller Sverige begäranskall Tullverketav

skyndsamt lämna de aktuella uppgifter ankommande ochom
avgående tillgångföretaget har till. Beträffandetransporter som
uppgifter gäller uppgiftsskyldigheten endastom passagerare
uppgifter bagage och medpassagerareresrutt,som avser namn,

för betalningsättet och bokning.samt
fårTullverket uppgifter enligtbegära första stycket endast om

uppgifterna kan ha betydelse för Tullverkets brotts-antas
bekämpande verksamhet.

Paragrafen i nuvarande tullagen.67 § denmotsvarar a

får25 § på såTransportföretag lämna uppgifter enligt 24 § sätt att
terminalåtkomst.de görs låsbara för Tullverket genom

fårTullverket terminalåtkomstdel uppgifterta endastav genom
i den omfattning och under den tid behövs för kontrollsom av
aktuella får påTullverket inte ändra ellertransporter. sättannat

hållsbearbeta påeller lagra uppgifter tillgängliga detta sätt.som
Uppgifter påenskilda lämnats sätt änannatom personer som

terminalåtkomst skall omedelbart förstöras, de visar siggenom om
sakna betydelse för lagföringutredning och brott.av

Paragrafen 67 b i den nuvarande tullagen.§motsvarar

26 får§ Tullverket förelägga den är eller kan antassom vara
deklarations- eller uppgiftsskyldig enligt tullagstiftningen eller för

räkning importerats eller lämnaexporterats, attvars en vara
uppgift, visa handling eller lämna över kopia handlingupp en av

behövs för deklarations-kontroll eller uppgifts-attsom av
skyldigheten fullgjorts riktigt och fullständigt.

Paragrafen 68 första och andra styckena i§ den nuvarandemotsvarar
tullagen. Se 28även

får27 § Tullverket förelägga den, bedriver verksamhetsom av
sådan beskaffenhet uppgift betydelse för kontrollenatt av av annan

deklarations- eller uppgiftsskyldighet kan hämtaspersons ur
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handlingar lämna uppgift,rör verksamheten visaattsom upp
handling handlingeller lämna kopia rörande rättshandlingöver av

køntrolluppgtfft.mellan den föreläggs och den andra personensom

tullag. UtformningenParagrafen 69 nuvarande den§motsvarar av
kravet rättshandling,paragrafen följer, såvitt på utformningenavser av

självdeklarationkap. lagen och kontroll-3 50 § 1990:325 oma
kontrolluppgifteruppgifter. Självdeklaration och lämnar1998:12I SOU

förslag till lag. har bestämmelsenSkattekontrollutredningen Därett ny
utformning;tredjemansföreläggande kraveten annanom

Förslagetföreliggande rättshandling har tagits bort. torde, det lederom
i tullagenstill lagstiftning, föranleda vissa ändringar regler om

tredjemansföreläggande.

Om 26 eller 27 §28 § föreläggande enligt uppgifter iett avser
automatiskräkenskaper törs med hjälp databehandling,som av

tillhandahållasskall dessa efter Tullverkets bestämmande i utskrift
på databehandling.medium för automatiskeller

motsvarande bestämmelse finns i 68 § tredje stycket iEn nuvarande
endasttullagen. Bestämmelsen har ändrats på så den ocksåsätt att

omfattar tredjemansföreläggandena.

får29 § Tullverket för kontroll deklarations- ellerattav
fullgjortsuppgiftsskyldighet enligt tullagstiftningen riktigt och

fullständigt revision den ellerbesluta hos är kan antassom varaom
tullagstiftningendeklarations- eller uppgiftsskyldig enligt hossamt

sådan uppgiftden bedriver verksamhet betydelseattartsom av av
för kontrollen deklarations- eller uppgifts-av annan persons
skyldighet kan handlingar rör verksamheten.hämtas somur

Paragrafen i den nuvarande tullagen. redaktionellEn70 §motsvarar
ändring har vad i den paragrafens andragjorts sägsattgenom som

bestämmelsen.stycke har förts in i inledningen till framgår dåDet
tydligare alltid skall kontrollerasyftet med revision att attatt varaen
deklarations- enligt tullagstiftningen fullgjortseller uppgiftsskyldighet
riktigt och fullständigt.

innehålla ändamålet30 § Ett beslut uppgiftrevision skall omom
undanta handlingarmed revisionen och möjligheten ochattom

uppgifter enligt 35 och 36 §§.



Författningskommentar202 1999:54SOU

Företas revisionen för granskning än denav annan som
fårrevideras, Tullverket, finns särskildadet skäl, uteslutaom

granskningenuppgift eller vilken rättshandlingom vem avser.
I beslut revision skall Tullverket förordnaett eller fleraom en

tjänstemän verkställa revisionen revisor.att
Den reviderade skall beslutetunderrättas innan revisionenom

verkställs. Om det betydelse för kontrollenär iöretaattav
fårinventering eller liknande fysisk kontroll, dock underrättelse

iske samband med revisionen verkställs, kontrollenatt om annars
kan mista sin betydelse.

Paragrafen i den nuvarande tullagen.71 §motsvarar

31 § En revision skall bedrivas i samverkan med den reviderade
på sådantoch onödigtsätt den inte hindrar verksamheten.ett att

fårRevisionen verkställas hos den reviderade, han medgerom
det. Revisionen skall ske hos reviderade,den han begär det ochom

svårighet.revisionen kan göras där betydande Om revisionenutan
inte verkställs påhos den reviderade, skall handlingarna begäran
överlämnas till revisorn kvitto.mot

För det fall den reviderade inte samverkar finns bestämmelser
tvångsåtgärdervite i 9 kap. 4 § och andra i lagen 1994:466om om

tvångsåtgärderisärskilda beskattningsförfarandet.om

Paragrafen i sak i den nuvarande72 § tullagen, med denmotsvarar
ändringen hänvisningen till vitesbestämmelsen gäller den generellaatt
vitesbestämmelsen i 9 kap. vilken utformats4 så den ocksåatt
omfattar bl.a. skyldigheten samverka vid revision. Skälen föratt att
hänvisningen till vitesbestämmelsen och tvångsåtgärdslagen har flyttats

sistatill stycket har angivits i avsnitt 5.2.5.

får32 § Vid revision räkenskapsmaterial och andra handlingar
rör verksamheten granskas, de inte skall undantas enligtsom om

förstås35 Med handling framställning i skrift eller bild samt
påupptagning kan läsas, avlyssnas eller uppfattassättannatsom

endast med tekniskt hjälpmedel.
Vid får pårevision revisorn även och granskata prov varor

varulager.

Paragrafen med redaktionell ändring i73 § den nuvarandemotsvarar en
tullagen.
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framgår33 § 14 förordningen EEG 2913/92artikel iAv attnr
tillhandahålladen reviderade skall revisorn de handlingar och

lämna för revisionende upplysningar behövs i övrigtsamtsom ge
den hjälp vid revisionen.behövssom

sådan åtgärdDen reviderade skall för i 32 § möjligtsom avses om
ändamålsenlig förfogande.ställa tillarbetsplatsen

påRevisorn skall tillfälle självbegäran använda teknisktattges
upptagning kan uppfattashjälpmedel för del endastatt ta somav

sådanamed hjälpmedel, inte den reviderade i ställetom
tillhandahåller svårighetkopia upptagningen och denna utanen av

tekniskt hjälpmedel.kan granskas med tillgängligt Revisornannat
får kontrollera kopian överens med den upptagningstämmeratt

finns hos den reviderade.som
fårVid granskning upptagning enligt tredje stycket endast deav

tekniska hjälpmedel och användassökbegrepp behövs för attsom
ändamålet får,tillgodose revisionen. Granskningen denmed om

via telenätet.reviderade medger det, verkställas

Paragrafen till innebörd i densin 74 § nuvarande tullagen.motsvarar
den i förstaNågon bestämmelse motsvarande 74 § stycket, om

skyldighet lämna till huvudsakligentillträde användsatt utrymmen som
skyldigheti verksamheten, har inte lagts in. sådan kan inteEn anses

förenlig förslagetsmed bestämmelsen i 31 § andra stycket, attvara
revisionen f°ar reviderade endast han medgerske hos den det.om

Vitesbestämmelsen nuvarande fjärde stycket hari 74 § tagits bort,
samverkaeftersom den reviderades skyldighet och möjlighetenatt att

förelägga uppfylla sina skyldigheterhonom vid vite framgår redanatt
deni den paragrafen hänvisas till generella vitesbestämmelsen31av

den omfattar bl.a.i kap. utformats så skyldigheten9 4 att attsom
samverka vid revision.

sista stycket ändring gjorts. Enligt den nuvarandeI har en
överhuvudtaget intebestämmelsen får granskning verkställas via
andra ord inte koppla förbindelsetelenätet. Myndigheten får med upp

med den telenätet. Bestämmelsen,reviderades dator via tillkom årsom
integritetskänslighar till syfte skydda information.1994, Denatt

sedantekniska utvecklingen har gått framåt bestämmelsen infördes.
Tullverket och importöremaUtbytet information mellan sker i alltav

därförutsträckning elektroniskt. inte otroligtDetstörre är att en
skullemöjlighet utföra granskning via telenätet kunna innebäraatt

Vi föreslårfördelar för såväl Tullverket företagen. därför sådanattsom
dengranskning skall dock endast reviderade medgertillåten,vara om

det.
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får34 § pågåEn revision inte längre tid än nödvändigt.
Räkenskapsmaterial och handlingarandra överlämnats tillsom

sårevisorn skall möjligt och revisionennärsnart senastsom
återlämnasavslutats till den reviderade.

Har den reviderade försatts i konkurs när handlingarna skall
återlämnas, skall Tullverket överlämna handlingarna till konkurs-
förvaltaren. Tullverket skall underrätta den reviderade attom
handlingarna till konkursiörvaltaren.överlämnats

Tullverket skall lämna den reviderade meddelandesnarast om
resultatet revisionen i de delar honom.rörav som

Paragrafen i den§ nuvarande tullagen.75 mindreEnmotsvarar
redaktionell ändring har gjort i tredje stycket.

På från35 § den enskildes begäran skall iöreläggande eller
revision undantas

fårhandling inte beslagi enligt 27 kap. 2 §tassom
rättegångsbalken samt
2. handling med betydande skyddsintresse, hand-ettannan om

innehåll pålingens särskildagrund omständigheter inte börav
någonkomma till kännedom och skyddsintresset övervägerannans

dess betydelse för kontrollen.
Bestämmelserna i Ersta gällerstycket i tillämpliga delar även

föreläggande lämna uppgifter.att

Paragrafen med redaktionell ändring i76 § den nuvarandemotsvarar en
tullagen.

från36 § En skriftlig begäran befrielse föreläggande lämnaattom
uppgift, visa handling eller lämna över kopia handling,upp en av
skall in till länsrätten, tillsammans med föreläggandet och denges
begärda handlingen eller uppgiften.

Begär den handling frånreviderade skall undantasatt en
revision, skall handlingen, Tullverket den börattom anser
granskas, omedelbart förseglas överlämnas tilloch länsrätten.

Länsrätten dröjsmålskall pröva handlingen ellerutan om
frånuppgiften skall undantas kontrollen.

Paragrafen i den nuvarande tullagen.77 §motsvarar
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32 § första andrai stycketfråga upptagning37 § I avsessomom
påform eller vilket sättvilkenilänsrättenmeningen bestämmer

målet.tillhandahållas iden skall
i första stycketfråga upptagningfår iLänsrätten som avsesom

självTullverketsi rättsådana begränsningar attbesluta om
för uppgift, skallbehövshjälpmedel atttekniskaanvända somsom

tillgänglig för verket.blifrån skallgranskning, inteundantas

tullagen.nuvarandei denParagrafen 78 §motsvarar

beslutlänsrätten prövaskalldet,enskilde begär38 § Om den om
handlingen.granskarfattas rättenkan utan att

uppgift inte omfattasellerhandlingenskildeAnser den att aven
påundantagande ifrågan sätthandläggskontrollen, som angesom

stycket.§§ i första36 och 37 samt

tullagen.nuvarandeden§ iParagrafen 79motsvarar

frånhandling undantagitsdelhandling eller§ Om39 aven
åberopasåtergesinnehåll eller vidfår intekontroll, dess

inför myndighet. Dettaellergranskningredogörelse för annars
återlämnatslänsrätten,besluthandling,gäller även utan avom en

undantagen.den begärtsefter det att
uppgifthandling ellerfråga undantagandeEtt beslut i avom

i beslutet.integäller omedelbart, annat angesom

tullagen.nuvarandeidenParagrafen 80 §motsvarar

varumärkesintrångbeträffandeTullkontroll6 kap.

bestämmelserna i lagen1-5 §§vissa ändringarkapitel har meddettaI
motsvarig-förts in. Någonvarumärkesintrångtullkontroll m.m.avom

inte; och medöverklagande, behövs ilagen,het till 6 i den§ avsersom
överklagandereglertullagensbliri tullagenfors inbestämmelsernaatt

hörande förordningenlagentillBestämmelserna i dentillämpliga.
ihar förts invarumärkesintrångtullkontroll1994:1559 m.m.avom

tullförordning.tillförslaget ny

varumärkesintrångbeträffandetullkontroll§ Bestämmelser1 om
19943295/94 den 22 decemberrådets EGi förordningfinns avnr

åtgärder tillavseende införselfastställande vissaavom
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gemenskapen återexport frånochsamt export gemenskapen av
intrånggör i viss immateriell äganderätt ivaror som samt

kommissionens förordning EG 1367/95 den 16 juni 1995nr av
med föreskrifter rådetstillämpningen förordning EGom av nr
3295/94 den 22 åtgärderdecember 1994 fastställande förav om av

förbjuda övergång återexportatt till fri omsättning, ellerexport,
införsel under suspensivt förfalskade ellerarrangemang av varor
piratkopiorz.

Paragrafen 1 § lagen tullkontroll varumärkesintrângmotsvarar om av
med den skillnaden hänvisning också till kommissionensatt görsm.m.

förordning. Beträffande titlarna de båda förordningarna avsnittse
5.1.

§2 Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer skall
den enhet inomutse Tullverket är behörig ochatt ta emotsom

behandla ansökningar enligt artikel 3 i förordningen EG nr
3295/94. Enheten samrådaskall, det behövs, med andraom
myndigheter.

Paragrafen 2 § lagen tullkontroll varumärkesintrångmotsvarar om av
med de ändringar föranleds Tullverkets omorganisation.m.m. som av

Se avsnitt 5.2.6.även

3 § Varor frigörande har skjutits hållseller kvarvars upp som av
Tullverket påskall förvaras betryggande Förvaringensätt. skall

påske sökandens bekostnad. När lagakraftvunnet beslut om
förstöring åtgärdeller med föreligger, harav annan varorna
sökanden rätt till frånersättning för dessa kostnader den eller dem

gåttbeslutet Kan riktaskravet fleremot. änmotsom en person,
har dessa solidarisktett ansvar.

Paragrafen med viss redaktionell ändring lagen3 §motsvarar om
tullkontroll varumärkesintrångav m.m.

4 § I artikel 6.1 i förordningen EG 3295/94 finns bestämmelsernr
tullmyndighetatt har skjutit frigörandet ellerom en som upp av

hållit kvar skall till rättighetsinnehavaren lämna utvaror namn-
och adressuppgifter, rättighetsinnehavaren begär det. Harom

befunnits varumärkesförfalskade eller pirat-varorna vara

1EGT L 341, 30.12.1994, Celex8 394R3295s.
2EGT L 133, 17.06.1995, Celex2 395R1367s.
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8.3uppgiftsskyldighet enligt artikel ividaretillverkade, gäller en
ñrordning.samma

tullkontrollstycket lagenförstaParagrafen 4 §motsvarar om av
trädde i kraft denändring 1med denvarumärkesintrång somm.m.
skall ligga till grunddenbestämmelsenmedSyftetjanuari 1999. är att

och sekretesslagen§§kap. l 2gjord ändring 9samtidigtför aven
överensstämmelse medske ikansekretessgenombrottså1980: 100 att

erinranöverflödig,paragrafenskullesyftetdetEG-rätten. Utan envara
jfr 1998/99:18,i §bestämmelser lEG-förordningens görs prop.om

och 74-76.35s.
EG-förordningen, börföreskrivs iuppgiftsskyldighetenEftersom

uppfattasskulle kunnaden inteutformasparagrafen så att som en
Med den allmännai förordningen.artikeltransformation 6.1otillåten av

tillsärskild hänvisningingenbehövsEG-förordningenerinran i 1 § om
rättighetsinnehavare. Semed ävenartikel vadl.2c avsessomom -

kap. ochi 9 1 2ändringarnaföreslagnatill dekommentaren
sekretesslagen.

rättighetsintrång det skallskett och hurFråga har§5 ettom
§sådant enligt 41domstolfall prövasilörfaras med avvarorna

§§ 1960:72955-57 lagen1960:644, 7 kap.varumärkeslagen om
verk 37 §konstnärliga mönster-och samtupphovsrätt till litterära

1970:485.skyddslagen
kvar-interimistiskt beslutfår meddela attDomstolen om

hållande skall upphöra.varorav
frånbeslut domstolenlagakraftvunnaverkställaTullverket skall

kvarhållsförstöringellerändringfrigörande, avvaror somavom
Tullverket.

skall ändringenskall ändras,innebärOm beslutet att varorna
tillden har rättenbekostas varorna.somav

för förstöringkostnaderTullverketsñrSvaranden avansvarar
hos svaranden,utsökasinte kanOm ersättning ansvararvaror.

kostnaderna.försökanden statenemot

lydelsen lagenäldre 4 §huvudsak deniParagrafen motsvarar omav
varumärkesintrångtullkontroll m.m.av

tilllagen upphovsrättkap. 55-57varumärkeslagen, 7Av 41 § om
framgårmönsterskyddslagenverk 37 §konstnärligaochlitterära samt

förfaras medoch hur det skallskettharrättighetsintrångfrågoratt om
dessadomstol. hänvisning tillEnalhnäni sådant fall prövas avvarorna

nuvarande erinringendenstycketbestämmelser har i första attersatt om
domstol.behörigprövningen sker av
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I tredje stycket har förtydligande gjorts; skyldighet för Tullverketett
verkställa domstols dom gälleratt endast verket kvarhåller.varor som

Se avsnittäven 5.2.6.
femteI stycket finns bestämmelse för Tullverketsansvareten om

kostnader för verkställighet domstols beslut förstöringav om av varor.
Skälen for införa sådan bestämmelse i avsnittatt 5.2.6.en anges

6 § Regeringen får meddela föreskrifter om
avgift skall föratt ansökan enligt artikel 3 i förordningentas ut

EG 3295/94,nr
2. de tidsperioder i artikel 3.5 i förordningen EGsom avses nr
3295/94,
3. förlängning tidsfrist enligt artikel 7.1 andra stycket iav
förordningen EG 3295/94,nr

förvaring enligt 3av varor
5. ställande försäkerhet kostnad för förvaring enligt 3 §av samt

verkställighet beslut enligt 6 § andra stycket.av

förstaDen punkten § första stycket5 lagen tullkontrollmotsvarar om av
varumärkesintrång Syftet med de övriga punkterna är attm.m.
regeringen och efter bemyndigande Tullverket skall kunna meddela
föreskrifter i dessa frågor; jämför med 11 kap. 1 § 53 i den§samt
föreslagna tullförordningen. Se avsnitt 5.2.6.även

7 kap. Tulltillägg förseningsavgiftoch

lämnarVi inga förslag till ändring i sak bestämmelsernaav om
särskilda avgifter förutom i avsnitt9 § 6.1. Bestämmelserna i dettase
kapitel därför i huvudsak bestämmelserna imotsvarar 82-95 i den
nuvarande tullagen. Det tredje stycket i har92 § dock inte förts tillöver
13 bestämmelsen 6 kap. 24 § taxeringslagen, skallmotsvarar som
tillämpas enligt 8 kap. 8 109 iden§ § nuvarande tullagen.

1 § Har den är gäldenär och skyldig lämna skriftlig ellerattsom
med databehandlingsteknik upprättad deklaration i deklarationen
eller dokument,ett under förfarandetannat till ledningavgettssom
ñr fastställande tull, lämnat uppgift befinns oriktig,av en som vara

påförasskall han särskild avgift tulltillägg. Tulltillägget ären
tjugo den påförts,tull inte skulleprocent ha denav som om
oriktiga uppgiften godtagits. Detsamma gäller, gäldenärenom
skriftligen sådanhar lämnat uppgift i ärendeetten som avser
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i överklagat ärendeellertulltaxeringsbeslut ettomprövning somav
fastställande tull.avser av

sker efter tio delsstycketenligt förstaAvgiftsberäkning procent
hade kunnat medeller rättasuppgiften har rättatsden oriktiganär

bifogats deklarationen, dels närkontrollmaterialledning somav
får vid redovisning skattdrasmervärdesskattgällerdet av avsom

1994:200.enligt mervärdesskattelagen
från vid skönstulltaxering,skettdeklaration harOm avvikelse

tjugopåföras Tulltillägget ärtulltillägg.skall gäldenären procent
påförs gäldenären vadutövertaxeringenden tull vid somsomav

påförts del taxeringen innefattarTill denhonom.skulle haannars
påförsfrån dock tulltillägggäldenärenuppgiftoriktigrättelse av en

första stycket.enligt

tullagen.nuvarandei denParagrafen 82 §motsvarar
"gäldenäf". tulltilläggFörtullskyldig harBegreppet attersatts av

tullskuld. Därför kanföreliggadetskall komma i fråga måste en
lämpligt eftersom tulltillägginteDeklarantgäldenär användas. är

uppgiften inte ioriktiga lämnatsdenkomma i fråga i fall dåkan även
överhuvudtaget inte lämnats. Sedeklarationi fall dådeklaration samt

vidare avsnitt 3.1.

påpåföras grundtull skall2 § Tulltillägg skall uttas avom
införsel,olaga

från tullövervakning eller2. olaga undandragande av varor
i strid föroförtulladövrigt3. förfogande i över motvara,en

förfoganderätten.iföreskriven inskränkningvaran
rätteligen skulle hagäldenärenFörsta gäller endaststycket om

upprättaddatabehandlingsteknikskriftlig medellerlämnat en
tull.fastställandetill ledning fördeklaration av

tullskyldighettullagen. Omnuvarandei denParagrafen 83 §motsvarar
Tullkodexens begrepput.tull skalluppkommer har om tasersatts av

detta bara tull;eftersomtullskuld kan inte användas avser
Denskatt skalldåfallbestämmelsen skall tas ut.ävenavse

gäldenären".tullskyldige har ersatts av

påförs.den tullTulltillägget 2 § tjugo3 § enligt är procent somav
Även stridförtullad iförfogat motden över varaensom

från ellereller nedsättningbefrielseförutsättning förföreskriven
dåpåföras Tulltilläggetåterbetalning tulltillägg. ärskalltullav

gårtullförmån mistegäldenärentjugo denprocent om.somav



Författningskommentar210 SOU 1999:54

Paragrafen 84 § i den nuvarande tullagen. Denmotsvarar tullskyldige
har gäldenären.ersatts av

4 § Vid tillämpning 1 § gäldenären för handlingar ochav ansvarar
underlåtenhet hans ombud. Tulldeklaration ellerav annat
dokument lämnas för gäldenär juridiskär skallsom en som person

ha lämnats gäldenären, det inte uppenbartanses av attom var
uppgiftslämnaren saknade behörighet företräda gäldenären.att

Paragrafen 85 i den§ nuvarande tullagen. Denmotsvarar tullskyldige
har gäldenären.ersatts av

5 § påförsTulltillägg inte i samband med rättelse felräkningav en
eller felskrivning, framgåruppenbart tulldeklaration ellersom av

dokumentannat lämnats till ledning för tulltaxeringen.som
Tulltillägg påförs måninte heller i den avvikelsen avser

bedömning såsom frågayrkande,ett förmåns-yrkadav om
behandling, anspråk på tullbefrielse eller tullnedsättning frågaeller

skäligheten uppskattning eller värdering, och avvikelsenom av en
inte gäller uppgift i sak.

Om gäldenär frivilligt har rättat oriktig uppgift elleren en
förhållandeanmält påiörsi 2 inte tulltillägg.som avses

Paragrafen 86 i den§ nuvarande tullagen.motsvarar Tullskyldig har
gäldenär.ersatts av

6 § Tulltillägg under femtio påförskronor inte.
Tulltillägg tillfaller staten.

Paragrafen 93 i den§ nuvarande tullagen.motsvarar

§ Om7 betalningsskyldighet lör tull inte åläggas,längre fårkan
Tullverket påförainte påtulltillägg beloppet.

Paragrafen 94 § i den nuvarande tullagen.motsvarar

8 § Om den deklarerat övergångför till fri omsättningsom en vara
med tillämpning förenklat deklarationsiörfarande eller lokaltav
klareringsförfarande inte har kommit in med kompletterande
tulldeklaration vid dåden tidpunkt denna skulle ha lämnats,senast
påförs han särskild avgift förseningsavgift.en
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anmodatsOm den att400 kronor.Förseningsavgiften är som
bestämdaskyldighet inom densinfullgjortdeklarationlämna

800 kronor.avgiften docktiden, är

Förseningsavgiftentullagen.nuvarandei den§Paragrafen 87motsvarar
fördeklareratdensigriktarsanktion mot varaenär somsomen

förenklattillämpningmedomsättningfritillövergång av
intesedanklareringsförfarande,lokaltellerdeklarationsförfarande men

nuvarandedendeklaration. Ikompletterandemedtidinkommit i
tullskyldig;emellertid begreppetanvändsstyckeparagrafens andra

intetulldeklaration,lämnaanmodatstullskyldigeden att menom
kr.avgiften 800tiden,bestämdaden ärinomskyldighetenfullgjort

tullskyldige/gäldenärenoch den ärdeklarantenUtgångspunkten är att
deklarationen lämnatsfallet dådock inteDetta är avperson.samma

dåvidare i falltorde transportenombudskap. Detindirektvidombud
förenkladeförsta,denlämnatdenförekommaSpeditörutförs att somav

denlämnaskallintedeklarationen är sompersonsamma
användaintedärför valtharVideklarationen. attkompletterande vare

sammanhang.dettadeklarant iellergäldenärsig

förseningsavgift skall helt ellerpåförts ellertulltillägg9 § Den som
från avgiftenbefriasdelvis

underlåtenheten hakan etteller antasfelaktighetenom
hansbristande erfarenhet,ålder, hanssådant med hanssamband

förhållande denliknande attellersjukdomombudshanseller
framstår ursäktlig,som

framstår ursäktligunderlåtenhetenellerfelaktigheten2. somom
beskaffenhet elleruppgiftensoriktigadentillmed hänsyn annan

elleromständighet,särskild
tilläggetoskäligtframstår uppenbart att ta utdet somom

avgiften.eller
det beloppfrån närtulltilläggetfår heltbefriasGäldenären som

underlåtenhetenellerfelaktighetenundandragitskunde ha genom
obetydligt.är

från törseningsavgiftbefriasdelvisfår ellerDeklaranten helt
obetydlig.underlåtenheten ärnäräven

harändringnuvarande tullagen. Eni den88 §Paragrafen motsvarar
vidkan beaktassjukdomombudssåstycket 1i förstagjorts ävenatt

tullskyldigedenhar begreppet ersattsVidareavgift.befrielse från av
deklaranten såvittochtulltilläggsåvittgäldenären avseravser

förseningsavgift.
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10 § Tulltillägg eller fårñrseningsavgift inte påföras sedan
gäldenären respektive deklaranten har avlidit.

Paragrafen 89 i§ den nuvarande tullagen.motsvarar Begreppet den
tullskyldige har gäldenären respektive deklaranten.ersatts av

ll § Om oñrtullad eller dess värde blir föremål fören vara
ñrverkande, skall skatt tullän och tulltillägg inte tilltasannan ut
den del eller dess värde ñrverkats. Ett tidigare meddelatvaran

sådanbeslut pålaga skall upphävas eller ändras sedan domom eller
beslut innefattar ñrverkande har vunnit laga kraft.som

Erlagd tull skall beaktas förverkandevid värde ochav en varas
vid bestämmande påföljd.av

Paragrafen 90 i§ den nuvarande tullagen.motsvarar

Frågor12 § tulltillägg och ñrseningsavgift prövasom av
Tullverket. Allmän ñrvaltningsdomstol påprövar dock, talan av
det allmänna ombud frågori 8 kap. l påtulltilläggsom avses om
grund oriktiga måluppgifter Sådani tull. fårtalan föras,av om om
den oriktiga uppgiften inte har godtagits efter prövning i sak eller
inte har målet.prövats i Talan skall väckas inom år frånett
utgången månadden då domen eller det slutliga beslutet måletiav
har vunnit laga kraft.

Innan beslut påföringfattas tulltillägg eller försenings-om av
avgift skall gäldenären respektive deklaranten möjligt till-om ges
fälle sig.att yttra

Underrättelse Tullverket påföraövervägeratt att tulltilläggom
eller ñrseningsavgift får ske överföring elektronisktgenom av
dokument.

Paragrafen 91 § i den nuvarande tullagen.motsvarar Andra stycket i
den paragrafen har dock tagits in i 8 kap. Den2 tullskyldige har

gäldenärenersatts respektive deklaranten.av

13 § Bestämmelserna frånbefrielse tulltillägg ochom
ñrseningsavgift skall beaktas, även yrkande detta inteom om
framställts, måni den det föranleds vad förekommit iav som
ärendet måleteller tulltillägg eller ñrseningsavgift.om

Om tull sätts ocksåned, skall vidtas den ändring i beslutet om
tulltillägg nedsättningen kan föranleda.som

Paragrafen 92 i den§ nuvarande tullagen.motsvarar
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§§15, 22 och 23stycket,andrai 4 kap. 7Bestämmelserna14 §
törseningsavgift.fråga ochtulltilläggitillämpas även om

tullagen.nuvarandede§ iParagrafen 95motsvarar

Överklagande8 kap.

förslag tillöverklagande bygger på detill bestämmelserFörslagen om
1998/99:79.ilämnarregeringenöverklaganderegler prop.somnya

propositionen iiförslagenfrånavviker dock ettförslagVåra par
motsvarande i denparagraf 103 §har någondet förstahänseenden. För

behövdes tidigare dåbestämmelsenmed;tagitstullagen intenuvarande
nödvändigtoch detflera myndigheterbestod attTullverket angevarav
rättidsprövningen. Iskulletullmyndighetema görabl.a. vilken somav

myndighet kan denendamedorganisationenoch med den ennya
dettillämpas.förvaltningslagen Föri §bestämmelsen 24allmänna

kap. taxeringslageni 6bestämmelsertill vissahänvisningenandra har
bestämmelseNågoni tullagen.bestämmelsermotsvarandeersatts av

inte in;emellertid tagitshartaxeringslagen attmotsvarande kap. 11 §6
taxeringsbeslut hosöverklagatdå enskildTullverket, i fall ett
det innebär denbeslutöverklaga länsrättensfår attlänsrätten, om

redan och 33följer 7fått bifall,helt eller delvisenskilde av a
begreppetharDessutom1971:291.förvaltningsprocesslagen

deklarant.gäldenär ellerbegreppettullskyldig ersatts av

ombud. Det allmännaallmäntfinnasTullverket skall1 § Hos ett
sådana ärendenibeslutfår Tullverketsombudet överklaga som

6 §§.i 3 ochavses
för-bestämmerregeringenmyndigheteller denRegeringen

före denne.ersättareombudet ochdet allmännaordnar

föreslås ilydelsedenmedtullagen§Paragrafen 100motsvarar som
1998/99:79.prop.

artikel 3 iellertullagstiftningenenligtbeslut Tullverket2 § Ett av
allmänfår överklagas hos3295/94EGförordningen nr

törvaltningsdomstol.
till kammarrätten.överklagandePrövningstillstånd vidkrävs

12mål i 7 kap.överklagande ividgällerDetsamma avsessom
beslutTullverketsöverklagandeFöreskrifter omavom

enligt denna lagbemyndigandeföreskrifter med stöd ettav
regeringen.meddelas av
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Paragrafen i huvudsak tullagenmotsvarar 101 § med den lydelse som
föreslås i 1998/99:79. Bestämmelsen förbud överklagaprop. mot attom
Tullverkets beslut revision har dock tagits bort, vidare avsnittom se
7.2. Vidare har uttrycket denna lag eller enligt bestämmelser som
meddelats med stöd lagen eller enligt tullagstiftningen i övrigtav av

tullagstiftningen.ersatts Som vi anförde i vårt delbetänkandeav
SOU 1998:127 61 f°ar hänvisningen till beslut meddelatss. som
enligt denna lag överflödig; med tullagstiftningen såvälanses avses
EG:s tullbestämmelser svenska tullförfattningar. Däremot måstesom
särskilt paragrafen Tullverketsatt även beslut beträffandeanges avser
rättighetsinnehavares ansökan ingripande enligt artikel i3om
varumärkesintrångsförordningen, eftersom bestämmelserna i den EG-
förordningen inte omfattas begreppet tullagstiftningen seav även
avsnitt 5.1. Ett överklagande sådant beslut torde bli aktuellt endastav
då Tullverket avslagit rättighetsinnehavarens ansökan.

Ytterligare ändring den bestämmelseär att prövningstillstånden om
i dag finns i 91 tullagen§ 7 kap. 12 § i vårt förslagsom har tagits in i

andra stycket.

3 § Om överklagande enligt 2 § gäller beslut vid tulltaxering i en
fråga kan ha betydelse för fastställelse tull ellersom beslutav om
fastställelse skatt än tull enligt 4 kap. 11 § andraav annan stycket,
skall överklagandet ha kommit in till Tullverket inom år fråntre

dåden dag tullskulden eller den anmälningsskyldighet isom avses
2 kap. 2 § uppkom. Om beslutet har meddelats tvåän ochsenare

århalvtett efter dåden dag tullskulden eller anmälnings-
skyldigheten fåruppkom, överklagandet dock, tiden förom
överklagande därigenom blir längre, komma in tvåinom månader
från den dådag gäldenären eller den anmälningsskyldige ñck del

beslutet.av
Om beslut i första stycket har fåromprövats,som ävenavses

omprövningsbeslutet överklagas inom där angiven treårsfrist. Om
omprövningsbeslutet tvåmeddelats än åroch halvtett eftersenare

dåden dag tullskulden eller anmälningsskyldigheten fåruppkom,
överklagandet dock, tiden för överklagande därigenom blirom
längre, komma tvåin inom månader från dåden dag gäldenären
eller den anmälningsskyldige fick del omprövningsbeslutet.av

En gäldenär eller anmälningsskyldig får överklaga beslutett
i första och andra styckena även gåttdet intesom avses honomom

emot.
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fjärde styckena tullagenochandraförsta,102 §Paragrafen motsvarar
ifinnsden bestämmelse1998/99:79;enligtlydelsemed dess somprop.

avsnitt 3.1till 6 Seflyttatsparagrafen harstycket dentredje
tullskyldig".begreppetbeträffande

såsom skallför inkommet,avvisas sentöverklagandet inte4 § Om
beslutet.överklagadedetomprövaTullverket snarast

ändrasomprövningenvidbeslutetförfaller,överklagandeEtt om
så begär.klagandensom

skallvad begärts,på änsättändrasbeslutet annatOm som
det,förFinns skälbeslutet.detomfattaöverklagandet nyaanses

återkalla överklagandet.får tillfällelämnasklaganden att

itullagenändringar, 104 §språkligamed vissaParagrafen motsvarar,
1998/99:79.iförslagenlydelse enligtdess prop.

såsom inkommetföravvisasinte sentöverklagande§ Ett5 som
imed handlingarnatillsammansskall4 §enligtförfallereller

överklagandet.skall prövadomstoltill denöverlämnasärendet som
får överlämnasöverklagandet utanskäl,särskildafinnsOm det

föregående omprövning.

i desstullagenändring 105 §språkligmed vissParagrafen motsvarar
1998/99:79.ienligt förslagenlydelse prop.

också beslutöverklagande§§ gälleri 3-5Vad sägs6 § omavsom
förseningsavgift.tulltillägg ochränta,

fråga skall,tulltillägg oavsettiyrkandeGäldenärens om
tulltilläggetden tullbesluteti 3 prövas,tidsfristerna somomom
Tullverketgäller,kraft. Detsammavunnit lagainte har omavser

sådant tillyrkandeframställtombudet ettdet allmännaeller
domstol,först iframställsyrkandetförmån Omgäldenären.för

handläggasoch vidareskallförordna det taskan domstolen att upp
Tullverket.av

yrkande ideklarantsgäller ävenstycketi andraVad sägssom
fråga förseningsavgift.om

tullagen.nuvarandei den§stycket 106Första motsvarar
finnsbestämmelser idagdeinnehållerstyckenatredjeAndra och som

deenligt 1998/99:79;lydelsei desstullagentredje stycketi 102 § prop.
bättre här.passar
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§7 Om har överklagatpart Tullverkets beslut sådantien ett
ärende i 3 eller får också6 §§,som motparten överklagaavses
beslutet, även den för föreskrivnamotparten tiden förom
överklagande gåtthar Motpartens skrivelseut. skall ha kommit in
till Tullverket två månaderinom från dåden dag fickmotparten
del den först ingivna skrivelsen med överklagandeav eller, om

fåttintemotparten del utgångenden före den tid inom vilkenav av
den skulle ha kommit från utgångensenast in, denna tid.av

Återkallas påeller förfaller sätt det förstaannat överklagandet,
är även det överklagandet förfallet.senare

Paragrafen med vissa redaktionellamotsvarar ändringar 108 § tullagen i
dess lydelse enligt förslagen i 1998/99:79.prop.

8 § I artiklarna 7 och 244 i förordningen EEG 2913/92 finnsnr
bestämmelser verkställighet beslut överklagas.om av som

Beslut skönstulltaxering, tulltillägg och förseningsavgiftom samt
beslut skatt än tull skall gälla omedelbart. Detsammaom annan
gäller beslutannat Tullverket meddelats enligtav som
tullagstiftningen och inte innebär måletatt eller ärendetsom
avgörs.

Paragrafen 110 § i dess lydelse enligtmotsvarar 1998/99:79.prop.

9 § Länsrättens beslut avseende Tullverkets beslut avvisaatt en
begäran såsomomprövning för inkommen fårsentom inte
överklagas.

I Ds 1998:42 föreslås motsvarande bestämmelse iatt 6 kap. 10 §
taxeringslagen skall bort eftersom allmän bestämmelsetas en av
motsvarande innebörd föreslås i förvaltningsprocesslagen.33 § Om så
blir fallet bör dennaäven paragraf bort.tas

10 § Om det allmänna ombudet har överklagat ett
tulltaxeringsbeslut, skall därav föranledd talan särskild avgiftom
föras samtidigt.

Denna paragraf 6 kap. taxeringslagen.9 §motsvarar

11 § Det allmänna fårombudet överklaga beslutett länsrättenav
eller kammarrätten frågori i 3 och 6 §§ ävensom avses om
ombudet inte tidigare har fört det allmännas målet.talan i
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§taxeringslagen.Paragrafen 6 kap. 12motsvarar

eller kammarrättens beslutOm länsrättens12 § enskild överklagar
frågor överklagandet6 §§, skall ha kommit in3 ochi isom avses

dåtvå månader från fick del beslutet.dag haninom den av
frågor i 3 6och §§ överklagasOm ilänsrättens beslut avsessom

ombudet, skall överklagandet haTullverket eller det allmännaav
dåfråntvå månader dag beslutet meddelades.denkommit in inom

ombudets överklagandegäller det allmännaDetsamma av
frågor i 3 6 §§.ochbeslut ikammarrättens avsessom

taxeringslagen. den paragrafen§ IParagrafen kap. 136motsvarar
framgått tidigare föreslårskattskyldige. Somanvänds begreppet den

bort. detta fall har iskall I ställetvi begreppet tullskyldig tasatt
kan integäldenär användas eftersomenskildbegreppet använts;

överklagande anmälningsskyldig ochbestämmelsen kanäven avavse
deklarant.

någon beslut länsrätt§ överklagat eller13 Om har ett av
fårfrågor 63 och §§,i ävenkammarrätt i annan somsom avses

in överklagande,haft beslutet även denöverklagarätt ettatt ge om
gått sådantöverklagande Ettför honom gällande tiden för ut.

månad från utgången den tidöverklagande skall in inom avenges
skulle ha gjorts.överklagandetinom vilken det första

Återkallas på Erstadet överklagandet,förfaller sätteller annat
förfallet.det överklagandetär även senare

ändring 6 kap. § taxerings-Paragrafen med viss språklig 14motsvarar
lagen.

ibeslut, förs det allmännas talan14 § Om enskild överklagar ett
ÖverklagarTullverket. detochlänsrätten kammarrätten av

talan föras ombudet.allmänna ombudet, skall det allmännas av
mål frågor i 3 och 6 §§ törs detI gäller beslut i avsessomsom

det allmänna ombudet.talan i Regeringsrättenallmännas av

taxeringslagen. kommentaren tillSeParagrafen kap. §6 15motsvarar
enskild.§ beträffande begreppet12

får uppgiften allmän§ i15 Det allmänna ombudet överta att
i vissttalan ärende ellerförvaltningsdomstol föra det allmännas ett

frågor 3 §§.i och 6viss ärenden gäller som avsesen grupp av som
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Det fårallmänna åtombudet uppdra tjänsteman vidannan
Tullverket företräda det allmänna i allmänatt förvaltnings-
domstol.

Paragrafen kap.6 16 § andra och tredje styckenamotsvarar taxerings-
lagen.

16 § Det fårallmänna ombudet inom den för ombudet gällande
tiden för frågoröverklagande ñra talan i i 3 och 6 §§ tillsom avses
förmån for dåenskild Ombudet har behörighetpart. samma som
den enskilde.

Paragrafen kap.6 taxeringslagen.17 § kommentarenSemotsvarar till
12 § beträffande begreppet enskild part.

mål17 § I gäller beslut fåri 3 och 6 §§ talan intesom som avses
ändras i fall i 18än och 19 §§.annat som anges

Att klaganden åberoparinskränker sin talan eller en ny
omständighet frågan föremålär förutan att talan ändras,som

inte ändring talan.anses vara av

Paragrafen med viss språklig ändring 6 kap.motsvarar 18 §
taxeringslagen.

mål18 § I gäller beslut fårett i 3 6 §§och klagandensom som avses
framställa frågayrkande inteett nytt därigenom förs in iom en ny
målet.

målI fåri länsrätten klaganden dessutom, inom den tid som
gäller mr överklagande, frågaföra in har samband meden ny som

frågaden skall fråganprövas, länsrätten finner att utansom om
olägenhet målet.kan prövas i

Paragrafen kap.6 taxeringslagen.19 §motsvarar

19 mål§ I fårtulltaxering frågaett klaganden föra inom en om
tulltillägg har föranletts taxeringsfrågaden föremålärsom av som
för prövning, domstolen finner tulltilläggsfråganatt utanom
olägenhet målet.kan iprövas

Paragrafen kap.6 taxeringslagen.20 §motsvarar
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18 § andrai stycket och 19 §fall20 § Om domstolen i ett avsessom
fårfrågan överlämna dentill prövning, rättendeninte tar upp nya

prövning.till Tullverket för

taxeringslagen.Paragrafen kap. §6 21motsvarar

mål 3 §§ finnsi och 6gäller beslut21 § Om det i ett som avsessom
någonfårfrågor, meddelas i demsärskilt beslutflera atttrotsav

har avslutats.handläggningen i övrigt inte

taxeringslagen.Paragrafen kap. 22 §6motsvarar

mål beslut i 3 och 6 ärgäller22 § Om det i ett som avsessom
får särskilt beslututredningen, övertilllämpligt med hänsyn enges
sig har omedelbar betydelseförflera omständigheter som varav

fråga,utgången målet viss uppkommeneller hurför i över somen
angår vidskall bedömas avgörandeträttstillämpningen,främst av

saken.
rätten med hänsyn tillmeddelas bestämmersärskilt beslutNär

förasbeslutet skall särskilt ellertalanomständigheterna motom
målet.slutliga avgörande isamband med talan rättensendast i mot

fårskall föras särskilt, denOm talanbestämmerrätten att
målet till dess det särskildaskall vilai övrigtförordna attatt

ltraft.beslutet har vunnit laga

taxeringslagen.kap. 23 §Paragrafen 6motsvarar

måloch kammarrätt§ handläggningen i länsrätt23 Vid av om
hållas,förhandling den enskildamuntligsärskild avgift skall om

hållas,förhandling behöver dock inteMuntligbegär det.parten
avgift kommerinte finns anledningdet att ut.att anta att tasom

ändring taxerings-6 kap.med viss språklig 24 §Paragrafen motsvarar
lagen.

9 Ansvarsbestämmelserkap.

uppsåtligen föreskrift ioaktsamhet bryterellerl § Den motavsom
Detsamma gällertullförseelse till böter.förtullagstiftningen döms

uppsåtligen ioaktsamhet bryter ñrbudetellerden motavsom
3295/94 eller beslutEGartikel 2 i förordningen mot .somnr

tullagstiftningenTullverket meddelat med stöd av
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skyldighet föra ochanteckningar lämnaatt uppgifterom om
förvaras i tillfälligt lager, tullager, frizon eller frilagervaror som

föremåleller är för förenklat förfarande vid tillämpning ettsom av
tullförfarande,
2. skyldighet i övrigt lämna uppgift eller in handlingatt tillom ge
Tullverket eller
3. användningen eller förbrukningen icke-gemenskaps-om av en
vara.

I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

Paragrafen i huvudsak 96 i den§ nuvarande tullagen.motsvarar
Eftersom det i första styckets första mening finns bestämmelseen som
täcker alla de fall då någon bryter föreskrift i tullagstiftningen,mot
behövs inte den nuvarande punkt 2 inte heller punkterna och1samt 3
till den del de brott föreskrifter i tullagstiftningen.motavser

Avsikten ansvarsbestämmelsen skall omfattaär brottatt även mot
förbudet i artikel i2 varumärkesintrângsförordningen. Som framgår av
kommentaren till kap. § kan begreppet "tullagstiftrxingen1 5 inte anses
omfatta varumärkesintrångsförordningen. Därföräven attanges
bestämmelsen gäller brott förbudet i artikel iäven 2 varmärkes-mot
intrångsförordningen.

2 § Ansvar för tullförseelse inträder inte, gärningen belagdärom
med straff i brottsbalken eller lagen 1960:418 straff förom
varusmuggling.

Paragrafen 97 § i den nuvarande tullagen.motsvarar

3 § åtalAllmänt fårför tullförseelse väckas endast efter
medgivande Tullverket.av

Paragrafen i nuvarande98 § den tullagen.motsvarar

4 § När Tullverket med stöd tullagstiftningen någonföreläggerav
åtgärdvidta förtullningbehövs föratt ellersom annan

tullklarering eller för kontrollverksamhet,Tullverkets kan vite
föreläggas.

Vite någon underlåtitkan föreläggas,även lämna uppgiftattom
eller inge handling enligt föreskrift i tullagstiftningen eller att
fullgöra skyldighet föreskrivs i 5 kap. 17, 18, 25, 32 och 34 §§.som

Finns det anledning den skall föreläggas,att att eller,anta som
denne är juridisk ställföreträdaredess begåttharom en person,

fårbrott, han inte föreläggas vid vite medverka i utredningenatt av
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fråga gärning brottsmisstankenhar samband med den somen som
avser.

fårVite inte fastställas till belopp femhundralägre än kronor
eller högre femtusen kronor.än

frågaBestämmelserna i 4 kap. 22 § tillämpas även i viten.om

Paragrafen tullagen i dess lydelse99 § enligtmotsvarar prop.
1998/99:79 nuvarande tullagen, med denoch § i den skillnaden99 atta

medverkaparagrafen också omfattar skyldigheten enligt kap.5 32att
och också till de paragrafema.34 §§; kommentarernase

10 kap. Särskilda bestämmelser

någon§ Uppgifter, enligtl lämnat föreskrifter isom om en vara
2454/93 eller föreskrifterförordningen EEG beträffandenr

tulldeklarationuppgifter skall lämnas i eller tillanmälansom
fåri 3godkänd tullbehandling kap. 1 användassom avsesannan

ändamål.för statistiskaäven
får föreskrifterRegeringen meddela den förattom som

fråntransportmedel eller till tredje land skall lämna särskilda
ändamål.uppgifter transportstatistiskatill Tullverket för

Paragrafen redaktionell ändring imed viss 44 § denmotsvarar
nuvarande tullagen.

§ Belopp tullagstiftningen skall betalas till2 enligt ellersom
från tillutbetalas Tullverket, skall avrundas närmast lägre hela

krontal.

nuvarande tullagen.Paragrafen i den111 §motsvarar

§ förordningen 918/83 den 28 19833 Av EEG av mars omnr
framgårtullbefrielseförupprättandet gemenskapssystemettav

frånförsändelse tredjetullfrihet skall medges för avsäntsatt som
sammanlagdaland till i gemenskapen och värdemottagare varsen

uppgår till den del försändelsentill högst 22 dock inteecu,
innehåller parfym, luktvatten,alkoholhaltiga produkter, tobak
eller tobaksvaror.

Utöver stycket skall tull och skattvad följer första annansom av
den tull ochinte för varuförsändelse skattnärtas ut annan somen

1 383R09l8EGT CelexL 105, 23.04.1983, 1s.
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föreskrivenär för försändelsen sammanlagt uppgårinte till
etthundra kronor. Detta försändelsengäller dock inte om

innehåller spritdrycker, vin, starköl eller tobaksvaror, eller
2. led iutgör postorderförsäljning i dåandra fallett änen

bestårförsändelsen utländska periodiska publikationer.av

Paragrafen § i den nuvarande tullagen.112motsvarar

4 § Tullverket kan medge icke-gemenskapsvara överlåtsatt tillen
överlåtelsen medförinte olägenhet ellerstaten, kostnad förom

Tullverket.
överlåtsTull skall inte för till enligttas ut statenen vara som

första påstycket. Att skall ha blivit upplagd tullagervaran anses
framgår artikel 867a i förordningen EEG 2454/93.av nr

Paragrafen den113 § i nuvarande tullagen.motsvarar

får, från5 § Regeringen med avvikelse denna lag, meddela
föreskrifter hur skall hänföras till godkändom varor en
tullbehandling i fall,vissa importeras tillnär eller exporterasvaror
från tullområdet pådet svenska järnväg, med eller medpost
luftfartyg.

Paragrafen i den nuvarande114 § tullagen med denmotsvarar
skillnaden det uttryckligen det fråga det svenskaäratt attanges om
tullområdet. I 1994/95:34 s. 165 påpekas föratt utrymmetprop.
särskilda bestämmelser frågai tullbehandling försändelserom av som
införs eller utförs på järnväg, med eller med luftfartyg, depost utöver
särbestämmelser kan finnas i gemenskapsreglema, mycket litet.ärsom
Därefter anförs några avvikelser från vad föreskrivs iatt som
gemenskapsrätten självfallet förekomma,inte får det dock börattmen
finnas möjligheter inom för gemenskapsreglema föreskrivaatt ramarna

sådana avvikelser från tullagen det kan visa sig finnas praktiskaom som
behov av.

Regeringens föreskrifter kan givetvis inte det svenskaänannatavse
tullområdet, detta bör för tydlighetens skull i paragrafen.utsägasmen

På6 § tullplats sker tulltörrättning kostnad för allmänhetenutan
områdeninom påde och de tider regeringen föreskriver.som

fårRegeringen föreskriva tulltörrättning även i andra fall skallatt
ske kostnad lör allmänheten.utan

Paragrafen i nuvarande115 § den tullagen.motsvarar
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inte7 § Den föranleder tullförrättning är avgiftsfri skallsomsom
förrättningsavgiftavgift förrättningen enligtbetala för taxa som

regeringen föreskriver.
fråga§ tillämpasBestämmelsen i 4 kap. 22 iäven om

förrättningsavgift.

nuvarande tullagen.Paragrafen i den116 §motsvarar

får tillståndavgifter skall8 § Regeringen betalas förföreskriva att
betalningsanstånd utfärdande särskild tullräkning.till och av

frågatillämpas i avgifterBestämmelsen i 4 kap. 22 § även om
enligt första stycket.

Paragrafen den nuvarande tullagen.§ i117motsvarar

tillhandahållapå Sveriges9 § Tullverket skall begäran Riksbank,
Iivsmedelsverk, StatensRiksskatteverket, Statens jordbruksverk,

centralbyrån,StatistiskaKommerskollegium, skattemyndighet,
Fiskeriverket uppgifterKemikalieinspektionen och före-som

hos Tullverket import ellerkommer och rör exportsom av varor.
finns bestämmelserI tullregisterlagen 1990:137 utläm-om

påuppgifternande till vissa myndigheter tullregistretav ur
databehandling.medium för automatisk

nuvarande tullagen.Paragrafen i den118 §motsvarar

får kännedom10 § Tulltjänsteman enligtbrottettomsom
författning, Tullverket har skallefterlevnad övervaka,attvars

så kananmäla detta till sin förman det ske.snart
får rapporteftergiftEn tulltjänsteman lämna brottet medom

i särskilda fallethänsyn till omständigheterna det är obetydligt och
påföljdföranledauppenbart inte skulledet är brottet änatt annan

böter.

Paragrafen bestämmelse tulltjänstemans skyldighetinnehåller attomen
rapporteftergift.brott lämna Skälen för införandetoch rätt attrapportera

i avsnittsådan bestämmelse har utvecklats 5.2.3.av en

EEG11 § I artikel 56 förordningen 2913/92 finnsi nr
bestämmelser förstöring har visats Vidvaror somom av upp.

fårtillämpning bestämmelserna förstöras, de intede varornaav om
säljaskan och
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det finns risk för förstörs eller minskar väsentligtatten varorna
i värde, eller
2. kostnaden för förvaringen är orimligt hög.av varorna

fårRegeringen meddela föreskrifter till komplettering dessaav
bestämmelser.

Paragrafen komplettering till artikel 56 i tullkodexen, vidareutgör en se
avsnitt 6.4.

får,12 § En inte särskilt föreskrivs, hinderannat utanvara om av
införselförbud eller särskilt föreskrivet införselvillkor

tullområdettransiteras det svenska eller mellan ortergenom
inom detta enligt föreskrifterde och villkor gäller försom
tullförfarandet transitering,extern
2. förvaras i tillfälligt lager, tullager, frizon eller frilager,
3. förstöras under kontroll Tullverket eller verketav annan som
godkänner eller

återutföras.4.
Vid försäljning Tullverkets försorg skall,av vara genom om

återutförs,inte föreskrivna införselvillkor iakttas. Kanvaran
försäljning inte ske, bestämmer tillsynsmyndigheten, hur det skall
förfaras med varan.

13 § Vad i 12 § gäller införselrestriktionsägs inte följersom som av
EG-rätten.

I 12 och 13 §§ har bestämmelserna i lagen 1973:980 transport,om
förvaring och förstöring införselreglerade tagits in.av varor, m.m.
Ändringarna redaktionella. Med tillsynsmyndighetär denavses
myndighet skall ha tillsynen respektive reglerings-över attsom
författning efterlevs, dvs exempelvis Läkemedelsverket och Alkohol-
inspektionen.

Lagen förvaring och förstöring införselregleradetransport,om av
tillkom år 1973. Motsvarande bestämmelser fanns tidigare ivaror, m.m.

förordningen 1924:119 angående transitering införselförbjudnaav
Syftet med lagen sammanföra sådana bestämmelserattvaror m.m. var

för olika regleringsförfattningar. Isom var gemensamma prop.
1994/95:34 konstaterades det vid116 medlemskap i inteEUatt ett
finns för nationella bestämmelser avseende införsel-utrymme
restriktioner följer EG-bestämmelser, bestämmelsernaattsom av men

1 Se 1973:187 104.prop. s.
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restriktionerkan bibehållas för sådana nationella vi själva kansom
önska behålla eller införa de EG-bestämmelsemainom ramar som
tillåter.

11 eller 12 §14 § Innan förstörs enligt skall möjligten vara om
underrättelse i 4bestämmelserna särskild kap. 27 § andraom

stycket tillämpas.

i den nuvarande tullagen.Bestämmelsen har hämtats från §41

ll Bemyndigandenkap.

får Tullverket meddelal § Regeringen bemyndiga föreskrifter iatt
3 §§, 3 kap.de i 2 2 och 11, 14ämnen kap.som anges

18 21-23 §§,och 16 §§, 4 kap. 12 och 22 §§, 5 kap. och 6 kap.
§§.6 § 2-6 10 5-8 och 11kap.samt

Övergångsbestämmelser

Vid lagens ikraftträdandeDenna lag träder i kraft den... upphör
tullagen 1994:1550, 1973:980 förvaringlagen ochtransport,om
förstöring lagen 1994:1552infdrselreglerade samtav varor om

varumärkesintrång gälla.tullkontroll Den upphävdaattm.m.av
frågatillämpas itullagen skall dock fortfarande om varor som
föreanmälts eller till förtullning ikraftträdandet.borde ha anmälts

8 19-0865En tullagny
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2 Förslaget till tullförordning

förslagetI till tullförordning har de bestämmelser om
bokningsuppgifter vid kontroll enligt tullagen i dag finns isom
förordningen befogenheterTullverkets1996:702 vid Sverigesom

land Europeiska unionen,inom inarbetats. Vidaregräns mot annat m.m.
har bestämmelserna förordningeni 1994:1559 tullkontrollom av
varumärkesintrång arbetats in.m.m.

framgårSom avsnitt och kommentaren till förslaget2.4 tillav ny
tullag har varit kontrollbestämmelsemavår utgångspunkt iatt
möjligaste kontrollbestämmelsermån skall samlas i tullagen. De som
återfinnas i förslaget till tullförordning är närmast att se som
verkställighetsföreskriñer till kontrollbestämmelsema i tullagen.

Förslaget till tullförordning innehåller inte heller några straff-
bestämmelser. den föreslagnaAnsvarsbestämmelsema i tullagen är
nämligen utfonnade de omfattarpå sådant brottsätt att ävenett mot
föreskrifter i tullförordningen.

Enligt de förslag 1998 års punktskatteutredning lämnar i sitt del-som
betänkande SOU 1998:126 Beskattning taxfree skall bestäm-utan
melserna exportbutiker lyftas tullagen och tullförordningen.utom ur
Vi har därför inte föreslagit bestämmelsernågra motsvarande 45-47
och 78 i den nuvarande tullförordningen.

Inledande bestämmelser

1 § Vad ñreskrivs i förordningdenna tull gäller ävensom om
skatt än tull skall för vid import, intetas utannan som varor om

uttryckligenannat anges.

kommentarenSe till den förslagna kap. 3 § tullagen.1

2 § Uttryck rådetsi denna förordning innebördhar isamma som
förordning EEG 2913/92 den 12 oktober 1992nr av om

gemenskapeninrättande tullkodex lör och kommissionensav en
förordning EEG 2454/93 den 2 juli 1993nr av om
tillämpningsföreskrifter rådetsför förordning EEG 2913/92nr

inrättandet gemenskapentullkodex för i tullagensamtom av en
0000:0000.

EGT L 302, 19.10.1992, Celex 392R29131s.
2 EGT L 253, 11.10.1993, Celex 393R2454ls.
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§ i den finns definitionerI 2 nuvarande tullförordningen begreppenav
hemtagning, hemtagare, godkänd importör, transportmedel, fartyg,
fordon, luftfartyg och tullplats. Defmitionema fartyg, fordon ochav
tullplats förslagethar förts till kap. i till1 5 § tullag; begreppenöver

definitionanvänds redan i lagen. Någon transportmedel ochav
luftfartyg har Medinte nödvändig. den utformningenansetts nya av
bestämmelserna förfarandenförenklade vid till friövergångom

hemtagareomsättning behövs inte begreppen hemtagning, och godkänd
irnportör; kommentaren till 10se

Bindande klassiñcerings- eller ursprugsbesked

§3 Bindande klassificeringbesked enligtom en varas en
ingårtullnomenklatur i EG-rätten klassificeringsbesked ochsom

bindande besked i artiklarna 22om varas ursprung som avsesen
27 i EEG 2913/92och förordningen ursprungsbeskednr

meddelas Tullverket.av

4 § Görs laboratorieundersökning eller anlitas sakkunnig för att
utreda beskaffenhet vid handläggningen ärendeetten varas av om
bindande bindandeklassiticeringsbesked eller ursprungsbesked,
skall sökanden enligt Tullverketbeslut kostnadenersätta förav
detta, inte i ärende beslutarverket särskilt annat.om

En ansökan bindande klassificeringsbesked eller bindandeom
Tullverketursprungsbesked skall avvisas, med hänsyn tillom

innehållet beskaffenheti ansökningen, utredningens eller andra
omständigheter finner besked inte bör meddelas.att

Bestämmelserna i med viss redaktionell3 och 4 ändring,motsvarar,
och i tullförordningen.22 23 §§ den nuvarande

Införsel av varor m.m.

får5 § Anmälan enligt artikel 40 i förordningen EEG 2913/92nr
pågöras muntligt eller lämpligt sätt.annat

Paragrafen nuvarande tullförordningi med den4 §motsvarar
skillnaden hänvisning till den EG-rättsliga bestämmelsen.görsatt

får§6 Tullverket föreskriftermeddela lämnandeom av
summarisk deklaration.
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ändring i5 § denspråklig nuvarandeParagrafen med vissmotsvarar
tullförordningen.

Export

får föreskrifter till utfyllnad och verk-meddela7 § Tullverket
och utförselbestämmelserställighet de export annan avomav

från tullområde i 3 kap. 14 § tullagenEG:s som angesvaror
0000:0000.

tullförordningen,den nuvarande med deniParagrafen 18 §motsvarar
den föreslagnakap. i tullagen;till 14 §skillnaden hänvisning 3görsatt

tullkodexen och tillämpnings-de artiklar ii den paragrafen anges
utförsel. kan i dettaoch Detkodexen export annansom avser

motsvarande ibestämmelse § dennågon 17sammanhang nämnas att
Tullverket får föreskrivavilkentullförordningen, enligtnuvarande att

lämnasinte behöver i falltulldeklaration för export avvaraav en
behövs. framgår nämligen redanbetydelse, inte Detmindre ekonomisk

tullmyndighetema får tillåtatillämpningskodexenartikel i231 att attav
försumbarviddeklaration inte lämnas ärexport vara somav av

ekonomisk betydelse.

Tulldeklarationer m.m.

får, EG-rättenutsträckning medger det,i den8 § Tullverket
föreskriftermeddela om

tulldeklaration förskall lämnas ivilka uppgifter ettensom
frågauppgiftspliktenlättnader i idärvid medgetullförfarande och

tröskelvärde eller detunderstiger visstvärde omom varor vars
finns andra särskilda skäl,

för kontrollskall lämnavilka deklarant2. uppgifter attav enen
får föras in eller ut,vara

enhetsdokumentet,tryckningen3. användningen och av
skall lämna samtidigt meddeklaranten4. vilka handlingar

tulldeklarationen,
mån för styrka uppgifternalämnatsi vilken handlingar5. attsom

behållas Tullverket,i tulldeklaration skall aven
uppgiftslämnandetförfarandet för ochdet tekniska om

elektronisktuppgifter lämnasförfarandet i övrigt när ettgenom
på med hjälpeller sättdokument till tulldatasystemet annat av

automatisk databehandling och
fråga användning ombud.villkor inskränkningar ioch om av
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Paragrafen redaktionellamed vissa ändringar 6 i§ denmotsvarar
nuvarande tullförordningen.

övergångFörenklade förfaranden vid till fri omsättning

Tillstånd9 § förenkladeanvända det deklarationsförfarandetatt
eller det lokala klareringsförfarandet övergångvid till fri

fåromsättning efter tillståndansökan till importör har attges som
betala tull Tillståndetenligt 4 8 § tullagen 0000:0000.kap. får
lämnas för viss tid eller tills vidare.

Tillstånd använda det förenklade deklarationsförfarandet fåratt
också till företag ombud för importör.är För detta krävsges som

åtagitombudet enligt 4 kap. 8 § tullagenatt sig fullgöraatt
gäldenärens betalningsskyldighet.

får10 § Tullverket meddela föreskrifter inlämnandeom av
kompletterande tulldeklaration enligt artikel 76.2 i förordningen
EEG 2913/92.nr

fårTullverket meddela föreskrifternärmare importörs rättom
förfoga vid användningatt över det lokala klarerings-varor av

förfarandet.

Bestämmelserna i bestämmelser9 och 10 de idag finnsersätter som
i 8-13 tullförordningen. framgårSom avsnitt 4.1.2 vi attav anser
vissa delar dessa bestämmelser inte behövs bestämmelsernasamt attav
i tullagen och tullförordningen måste utformas på sådant detett sätt att
klarare framgår endast kompletteringarde till de EG-rättsligaäratt
bestämmelserna. Bestämmelsen i första stycket,9 § tillstånd fåratt ges
till kreditimportör, får sådan komplettering; avsnittanses vara en se
4.1.2. Detsamma gäller bestämmelserna ombuds möjlighet fåattom
tillstånd använda det förenklade deklarationsförfarandet.att

Såväl förfarandet med ofullständig deklaration det förenkladesom
deklarationsförfarandet och det lokala klareringsförfarandet skall kunna
användas. Innebörden stycket endast9 § första det för tillståndär attav

använda de två förfaranden krävs betalningsanståndatt attsenare
medgivits.

Våra förslag innebär bl.a. begreppen hemtagning, hemtagare ochatt
godkänd importör utgår; i stället används de EG-rättsliga begreppen.

10 förstaI § stycket har bestämmelse Tullverket rätt atten som ger
meddela föreskrifter inlämnande kompletterande tulldeklarationom av
tagits in; vidare avsnitt kommentaren till4.1.2 kap.3 3 § i densamtse
föreslagna tullagen.
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Betalning tullav

11 § Tullverket meddelar föreskrifter utfárdande särskildom av
tullräkning och tidsfrister lör betalning tull.av

fårTullverket föreskriva säkerhet skall ställas för betalningatt
skatt än tull skall för vid import.tas utav annan som varor

fårTullverket även meddela föreskrifter till utfyllnad och
verkställighet bestämmelserna säkerhet för betalning tullav om av
i förordningarna EEG 2913/92 2454/93.ochnr

Se avsnitt 4.2.2 beträffande första stycket.
Andra stycket iden nuvarande tullfcirordningen.14 §motsvarar

Tullauktion

12 § Kungörelse tullauktion skall införas i eller fleraom en
ortstidningar enligt vad Tullverket bestämmer. Inñrandet skall
ske vecka före auktionsdagen, det inte finnssenast särskildaen om
skäl för införande.ett senare

Tullauktion bör kungöras iäven eller flera riks- elleren
facktidningar eller i ordning, det lämpligtär medannan om
hänsyn någontill beskaffenhet eller omständighet.varans annan

Paragrafen med viss redaktionell ändring, 15 § i denmotsvarar,
nuvarande tullförordningen.

2713 § Underrättelse enligt 4 §kap. andra stycket tullagen
0000:0000 innehållaskall uppgifter tid och plats ñrom
auktionen tvåoch sändas veckor före auktiousdagen. Omsenast
den kan eller ha särskildägare tillantas rätt blirsom vara varan
känd först därefter, skall underrättelse sändas genast.

Paragrafen med viss redaktionell ändring, i den16 §motsvarar,
nuvarande tullförordningen.

Tillfälliga lager

Tillstånd14 § fårinrätta tillfälligt lager efter ansökanatt lämnas
den såbedriver sin verksamhet Tullverket kanatt utövasom
tillsyn över verksamheten.

Tillstånd enligt första stycket lämnas för viss tid, tills vidare eller
ñr särskilt fall.
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tillstånd inrättaInnan Tullverket ärendeavgör ettett attom
fallförekommande beredatillfälligt hamn- ellerlager, bör verket i

sig.flygplatsinnehavare tillfälle att yttra

nuvarande tullförordningen, med denParagrafen i den24 §motsvarar
andra stycket andraskillnaden bestämmelsen i meningen i denatt

tillstånd kan villkoras framgår redanparagrafen inte har tagits med; att
artikel i tullkodexen.51.1av

tillståndfår villkor för inrätta15 § Tullverket ställa attsom
de lokaler och anordningartillfälligt ställerlager innehavarenatt

på till Tullverkets ñrfogandetullförrättning lagretbehövs mrsom
På tillfälligt lager där tullpersonalkostnad för verket.utan

får innehavaren skälig hyra förtjänstgör stadigvarande dock ta ut
tullpersonalen.lokaler avsedda enbart förärsom

tullförordningen.nuvarandeParagrafen i den27 §motsvarar

stårfår gemenskapsvaror16 § föreskriva underTullverket att som
på tillfälligt lager ochtullkontroll gemenskaps-skall förvaras att

påfår tillfälligt lager.i övrigt förvarasävenvaror

tullförordningen.nuvarandeParagrafen i den25 §motsvarar

skall17 § Innehavaren tillfälligt lagerettav
fråninte lagret i stridför icke-gemenskapsvaror tas utattsvara

sådananågon förfogainskränkning i överrätten attmot varor
någon sådani stridbehandlaseller motatt varorna annars

inskränkning,
de uppgifterföra anteckningar och lämna2. de om

föreskrivernäringsverksamheten Tullverket samtsom
behövs för tillsynen3. lämna Tullverket den hjälp översom

på undersökningförverksamheten lagret och av varor som
förvaras där.

stycket 2-4 i den nuvarandeParagrafen första26 §motsvarar
tullförordningen. Bestämmelsen i första stycket innehavaren26 § att
skall förvara lokal eller godkäntsi annat utrymme som avvarorna

överflödig;Tullverket verket ioch på ärsätt attanger,som varor
platsertillfällig förvaring får lagras endast på godkäntssom av

fastställs dessatullmyndighetema villkor myndigheterenligt de avsom
Äveni tullkodexen. den nuvarandeframgår redan artikel 5lav

vilket det andra stycketbestämmelsens andra stycke, i 24 §att avanges
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framgår andra villkor kan gälla, med hänsynäven tillatt är- artikel 51
överflödig; kommentaren till 15ävense-

18 § Tillfälligt lager kan inrättas Tullverket.av
Den pålägger tillfälligt lager inrättatssom upp en vara som av

Tullverket skall betala avgift till verket enligt taxaen en som
fastställs Tullverket. Fastställelse eller ändring träder itaxanav av

månadkraft tidigast efter det den har kungjorts.atten
fårTullverket föreskriva skall utgöra säkerhetatt förvaran

avgift i första stycket.som avses

Paragrafen i den28 § nuvarande tullförordningen.motsvarar

Tullager, frizoner frilageroch

får19 § Tullverket meddela de föreskrifter behövs tillsom
utfyllnad och verkställighet de bestämmelser tullagerav om som

i 3 kap. 4 § andra stycket tullagen 0000:0000.anges
Bestämmelserna frågai 18 § tillämpas iäven tullagerom som

har inrättats Tullverket.av
Tullverket skall fullgöra den skyldighet informeraatt EG-

kommissionen tillämpningen tullñrfarandet lagring iom av
tullager föreskrivs i artikel 548 förordningeni EEGsom nr
2454/93.

Första stycket i den30 § nuvarande tullförordningen, medmotsvarar
den skillnaden hänvisning i stället till den paragraf i denatt görs
föreslagna tullagen i vilken de artiklar i tullkodexen och tillämpnings-
kodexen tullagersom avser anges.

Andra stycket delar 31 i den§ nuvarandemotsvarar av
tullförordningen.

Tredje stycket i den32 § nuvarande tullförordningen, medmotsvarar
den skillnaden artikelnmnretatt anges.

20 § Gränser frizonsområdeför bestäms Tullverket. Detsammaav
gäller belägenheten infarter och utfarter övergångaroch andraav

fråntill eller frizon.en
Innehavaren frizon skall kostnad förutan uppförastatenav en

underhållaoch stängsel och andra avspärrningar enligtsom
Tullverkets bedömning behövs för bevakningen.

Paragrafen i33 § den nuvarande tullförordningen.motsvarar

9 19-0865En tullagny
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får övergångar21 § Tullverket bestämma vid vilka och vid vilka
fårtidpunkter frizonsgränsen i olika slags trafik.passeras

frånDen för frizontill eller skall anmäla dettasom en vara en
till Tullverket uppgifter till verket ioch lämna enlighet med vad
verket föreskriver. Därvid kan föreskrivas förare fordonatt av

frizonsutgånganländer till skall anmaning ochutan stannasom en
invänta medgivande tulltjänsteman eller befattningshavare hosav
frizonsförvaltningen fortsätta färden.att

Paragrafen och i den nuvarande tullförordningen.34 35motsvarar
Bestämmelserna kompletteringar till bestämmelserna i artikel 168utgör
i tullkodexen; frizonemas och frilagrensdär stadgas bl.a. att gränser,
infarter och utfarter skall tullmyndighetema,övervakas attav personer
och förs eller fråntransportmedel på området får förut utsättassom
tullkontroll och inte kan lämna nödvändiga garantieratt sompersoner
för bestämmelserna fåri kodexen följs nekas tillträde. Någonatt
bestämmelse i den nuvarande tullförordningen,motsvarande 36 § att
den för transportmedel till eller från frizon på anmaningettsom en
skall bereda tulltjänsteman tillfälle undersöka transportrnedlet, tordeatt
med hänsyn till lydelsen artikel inte behövas.168av

får22 § I frizon detaljhandelinte förekomma icke-meden
sådanagemenskapsvaror eller gemenskapsvaror isom avses

artikel 166 b i förordningen EEG 2913/92. Detaljhandel mednr
fårandra medgivandeske efter Tullverket.endastvaror av

Paragrafen i den nuvarande37 § tullförordningen.motsvarar
Gemenskapsvaror b"i artikel 166 sådana gemenskaps-ärsom avses

frizonpå de upplagda i ellergrund frilageräratt ettvaror som enav
omfattas sådana vanligen knutna tillåtgärder är exportav som av varor.

23 § Innehavaren frizon skall lämna Tullverket den hjälpav en
behövs för tillsynen verksamheten i frizonen och mröversom

undersökning de förvaras där.av varor som

Paragrafen tullagen.i den nuvarande39 §motsvarar

24 § Innehavaren föreståndarefrizon skall förutseav en en
Föreståndarenfrizonen. godkänd Tullverket.skall vara av

Föreståndaren får påför frizon handla frizonens ivägnaren
förhållande till företräda frizonentredje och inför domstolarman

Föreståndarenoch andra myndigheter. skyldigär till deatt attse
föreskrifter efterlevs.gäller för frizonensom
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tullförordningen.Paragrafen nuvarande41 § i denmotsvarar

25 § frizonVad i 21-24 §§ föreskrivs gäller ävenomsom
beträffande frilager.

Paragrafen språklig ändring imed viss 42 § den nuvarandemotsvarar
tullförordnmgen.

skyldighet26 § Tullverket skall fullgöra den informera EG-att
förhållanden frizonerkommissionen rörandevissa och frilagerom

EEGföreskrivs förordningen 2454/93.i artikel 840 isom nr

tullförordningen,Paragrafen i den nuvarande den43 § medmotsvarar
skillnaden artikelnumretatt anges.

får föreskrifter27 § Tullverket ytterligaremeddela de behövssom
mr tillämpningen frizonerbestämmelserna och frilageromav som

0000:0000.i 3 kap. 4 § fjärde stycket tullagenanges

Paragrafen ändringmed viss språklig 44 § i den nuvarandemotsvarar
tullförordningen, hänvisningmed den skillnaden till det lagrumgörsatt
i den föreslagna tullagen i vilket de artiklar i tullkodexen och
tillämpningskodexen behandlar frizoner och fiilagersom anges.

Transitering

får28 § Tullverket transiteringföreskriva med fordon elleratt
fårcontainer eller containernske endast fordonet har godkäntsom

internationell tullförseglingför godsbefordran under och alltjämt
i behörigtär skick.

Paragrafen tullförordningen.den nuvarande49 § imotsvarar

framgår29 § Av EEG 2913/92artikel 55 i förordningen attnr
den transiterar icke-gemenskapsvara skall, sedan transite-som en

påringen tillfälligtavslutats, lägga lager. Härvidupp varan
tillämpas 3 6 0000:0000.kap. tullagen

Paragrafen nuvarande tullförordningen.i sak i den50 § Imotsvarar
artikel i tullkodexen icke-gemenskapsvaror55 så harsägs, att snart som
befordrats transiteringsförfarande sin bestämmelseortenligt når iett
gemenskapens uppvisats förtullomrâde och har tullen enligt
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bestämmelserna artiklarnatransitering, 42-53 tillämpas.skall Dettaom
innebär förvaringbl.a. bestämmelserna tillfällig blir tillämpliga.att om

får30 § Tullverket föreskriftermeddela de behövs tillsom
utfyllnad och verkställighet de bestämmelser transiteringav om

i 3 kap. 4 § tredje stycket tullagen 0000:0000.som anges

Paragrafen meningen i denförsta nuvarande tullförord-51 §motsvarar
ningen, hänvisning tillmed den skillnaden det lagrum i dengörsatt
föreslagna tullagen i vilket de artiklar i tullkodexen och tillämpnings-
kodexen behandlar transiteringsom anges.

meningen, ålägger TullverketBestämmelsen i andra fullgöraattsom
den skyldighet informera EG-kommissionen tillämpningenatt om av
regler transitering föreskrivs i tillämpningskodexen, har inteom som
tagits informationsutbytemed; någon bestämmelse sådant finns inteom
i tillämpningskodexen.

får31 § Tullverket ñreskriva förenklade förfaranden förom
transitering rörande vissa trafik eller vissa företag enligttyper av

ingåttsöverenskommelser med eller flera andra medlems-som en
i Europeiska unionen eller med eller flerastater länderett som

biträtt konventionen 1987den 20 maj ett gemensamtom
frågatransiteringsförfarande. gäller iDetsamma transiteringom

område.inte berör medlemsstatssom annan

Paragrafen i den nuvarande tullförordningen52 § ochmotsvarar är en
komplettering till artikel tullkodexen.i Enligt den97.2 artikeln har
medlemsstaterna, under förutsättning verkställandet gemenskaps-att av
åtgärder gäller för säkerställs, bi- ellerrätt attsom varorna genom
multilaterala avtal sinsemellan införa förenklade förfaranden för viss
trafik eller verksamhet i överensstämmelse med fastställsnormer som
efter omständigheterna. Varje medlemsstat har också, under samma
förutsättning, under vissa omständigheter införa förenkladerätt att
förfaranden för inte avsedda på någonär omsättasattvaror som annan
medlemsstats territorium.

32 § Grundbestämmelserna i tullkonventionen den 14 november
1975 internationell gods i TIR-carnettransport upptagetom av
TJB-konventionen är publicerade i Sveriges överenskommelser

SÖmed främmande makter 1976:133. En ändring artikel 18 iav
SÖkonventionen har 1989:76.publicerats i Konventionens bilagor

andra ändringar i konventionen finns publiceradesamt i
Tullverkets författningssamling TFS.
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Paragrafen stycket i53 § andra den nuvarandemotsvarar
tullförordningen. Bestämmelsen första stycketi har53 § inte tagits in;
det inte Tullverkets föreskrivauppgift ändringar iär att att en
internationell konvention skall Sverige.gälla i

Frågor33 § fordongodkännande eller containrar enligtom av
bilaga 3 eller del II bilaga 7 till TlR-konventionen prövasav av
Aktiebolaget Svensk Bilprovning. Prövningen skall efterske
samråd Sådant samrådmed Tullverket. behöver dock inte iske
fråga prövning förnyelse tidigare lämnatom som avser av

pågodkännande. Om det blir nödvändigt grund olyckshändelseav
omlastning fordongöra till eller container inteatt harett en som

får frågangodkänts, medgivande enligt bilaga 1 till TIR-om
konventionen till fortsatt i fordonet eller containrarnatransport
prövas tullenheten.av

fårTullverket meddela ytterligare ñreskrifterde behövs isom
fråga godkännande fordon eller containrar enligt TIR-om av

samrådakonventionen och skall därvid med frågorVägverket i av
betydelse för trafiksäkerheten.

Paragrafen nuvarande tullförordningen,54 § i den med denmotsvarar
skillnaden till följd Tullverkets organisation samråd iatt av nya- -
stället skall ske med Tullverket.

får34 § Tullverket sammanslutningmedge rätt utfärda TIR-atten
och uppträda i enlighet med bestämmelserna icarneter garantsom

TIR-konventionen villkorunder sammanslutningen uppfylleratt
de minimivillkor minimikrav ioch bilaga del I tillsom anges
konventionen.

fårTullverket medge rätt använda TIR- iatt carneteren person
enlighet med bestämmelserna i TIR-konventionen under villkor att

uppfyller de minimivillkor och minimikrav ipersonen som anges
bilaga del II till konventionen.

Tullverket bestämmer beloppdet högsta TIR-carnetper som
påkan krävas garanterande sammanslutning grundvalav en av

bestämmelserna i TDI-konventionen.

Paragrafen tullförordningen.i den nuvarande55 §motsvarar
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Tullverkets kontrollverksambet

får sådana35 § Tullverket föreskriftermeddela skyldigheterom
och begränsningar 6i 5 kap. och 17 §§ tullagensom avses
0000:0000.

Paragrafen i sak 56, och 69 i den59 nuvarandemotsvarar
tullförordningen; skillnaden hänvisning i stället till deär görsatt
lagrum i tullagen aktuella kontrollbestämmelsema.innehåller desom

36 § Med uppgifterbokningsuppgifter förekommer iavses som
samband med bokning för fordon ellertransportav varor,

begränsningar avseendemed depassagerare passagerare som
följer 5 kap. 24 § 0000:0000.tullagenav

får37 § Tullverket träffa överenskommelse med ett transport-
får terminalåtkomstföretag tullregion ha till företagetsattom en

bokningsuppgifter under de förutsättningar i 5 kap. 24som anges
fåroch 25 §§ tullagen 0000:0000. Tullverket bemyndiga en

sådantullregion träffa överenskommelse medatt ett transport-
verksamhetsområde.företag inom tullregionens geografiska

från38 § Beslut begära bokningsuppgifter transportföretagatt ett
får fattas endast tullregionens chef eller efter dennesav

någonförordnande inomtjänsteman regionens under-av annan
rättelseverksamhet. Transportföretaget skall underrättas vilkaom
tjänstemän inom tullregionen har behörighet begäraattsom
sådana uppgifter.

39 § Tullregionens chef beslutar vilka tjänstemän skall haom som
frånbehörighet bokningsuppgifterdel lämnatsatt ta ettsomav

transportföretag vilka har behörighetsamt attsom genom
terminalåtkomst sådana uppgifter.del Behörighet skallta av

erforderligendast till tulltjänsteman har utbildning ochges somen
sådanbehöver för sina arbetsuppgifterinformation inomsom

regionens underrättelseverksamhet.

tillgång40 § Terminalutrustning tullregion till ettensom ger
sådanatransportföretags bokningsuppgifter handlingar medsamt

sådantpå fåruppgifter skall sätt obehörigahanteras inteatt
tillgång till dem.



SOU 1999:54 Författningsförslag 239

41 § innehållet fårUpplysning inhämtade bokningsuppgifteriom
lämnas till tulltjänsteman, tullregion, polismyndighet och
Kustbevakningen, i Tullverkets brottsbekämpandedet behövsom
verksamhet för klarlägga brott eller brottslig verksamhetatt om

pågårhar förekommit, eller planeras.
får ocksåUpplysning lämnasenligt första stycket till utländsk

myndighet organisation,eller mellanfolklig utlämnandet följerom
tillträttkonvention Sverige har eller överens-av en som en

kommelse Sverige har träffat.som

Bestämmelserna från förordningeni har hämtats36-41 1996:702
Tullverkets befogenheter vid Sveriges landgräns mot ett annatom

inom Europeiska förordningenunionen, Den i dagm.m. rymmer
bestämmelser beträffande bokningsuppgifter skall tillämpas bådesom
vid kontroll inregränslagen ochsker enligt vid kontroll skersom som
enligt tullagen. bestämmelsernaEnligt mening börvår såvitt avser
kontroll enligt tullagen i tullförordningen.stå

Paragraferna i nyssnämnda förordning,2-7 med denmotsvarar
skillnaden begreppet tullmyndighet har med begreppetatt ersatts
tullregion.

42 § Tullverket förteckningskall utfärda över tullplatserna. Ien
förteckningen skall begränsningar beträffandede rätt attanges

frånföra transportmedel och till och tullplats verketvaror som
föreskriver innehållamed stöd 35 Förteckningen skall vidareav

öppethållandeupplysningar tullregionernas och tidom om som
i 55avses

områdenTullverket meddelar föreskrifter de inomom
tullplatserna dit transportmedel skalloch föras församtvaror

från områdena.trafiken till och

Paragrafen nuvarande tullförordningen.§ i den57motsvarar

43 § Anmaning till förare fordon enligt 5 kap. 8 § förstastannaatt
fårstycket tullagen 0000:0000 närges

fordonet befinner invid Sverigessig i trakterna landgräns mot
tredje land eller kuster närheteneller i eller inom tillfälligtav
lager, tullager, frizon eller flygplatseller frilager eller annat
område har trafikförbindelse med tredje land,som
2. tulltjänstemannen anledninghar medatt anta attannars

stårfordonet befordras under tullkontroll, ellervaror som
3. fordonet försett ellerär med turistvagnsskylt ellerexport-

frånregistreringsskylt tredje land.
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Anmaning 8 § andra fårenligt 5 kap. stycket tullagenatt stanna
påriktas anträffas plats i första stycketmot person som som anges

Paragrafen med viss redaktionell ändring i andra stycket,motsvarar,
60 i den§ nuvarande tulltörordningen.

får44 § Om tullkontrollen oundgängligen kräver det, Tullverket
uppehålla tåg på påjärnvägsstation vid gräns tredje landmot samt
tågets slutstation inom Sverige.

I 98 § luftfartsförordningen 1986:171 finns föreskrifter om
befogenhet för tulltjänsteman begära luftfartyg hindrasatt att att
avgå eller landa.attanmanas

Paragrafen nuvarande tullförordningen.62 i den§motsvarar

på bistå45 § Polismyndighet skall begäran Tullverket, detom
behövs för Tullverket skall kunna företa avseddatt en
tullkontrollåtgärd, medverka vid Tullverkets kontrollsamt av
utrikes llygtrafik.

46 § Kustbevakningen medverka i Tullverketsskall kontroll--
verksamhet tullkontrollutöva sjötrafiken.attgenom av

på biståKustbevakningen skall vidare begäran Tullverket, detom
ñrbehövs Tullverket kunna företaskall avseddatt en

tullkontrollåtgärd.

kap.I 5 21 § andra stycket i förslaget till tullag regeringensägs attny
f°ar meddela föreskrifter polisens och Kustbevakningensnärmare om
medverkan i kontrollverksamheten enligt tullagen. Dessa föreskrifter
finns i och45 46 §§.

får47 § En polisman kännedom luftfartyg haratt ettsom om
landat i strid förbud meddelats med stöd 5 kap. 9 §mot som av
tredje stycket 2 tullagen 0000:0000, skall skyndsamt underrätta
Tullverkets rikssambandscentral, närmaste tullregion eller
tulltjänsteman och, kan polistjänstendet ske eftersätts,utan attom
hålla åtgärderkvar luftfartyget och vidta de andra behövs försom

fårtullkontrollen. Motsvarande gäller polisman kännedomom en
svensk eller utländsk tullförsegling skadats eller tagitsattom en

bort vid transitering fordon hareller använts i stridatt ett mot
bestämmelserna import.temporärom
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tullförordningennuvarandeParagrafen § i den med den66motsvarar
skillnaden lämnasunderrättelse kan till Tullverketsävenatt
rikssambandscentral.

48 § stycket 0000:0000Anmälan enligt 5 kap. 20 § första tullagen
får fråga fordon luftfartygtill polisman i och tillgöras samtom

frågai fartyg.tjänsteman vid Kustbevakningen Polismannenom
Kustbevakningeneller tjänstemannen vid skall underrätta

tullregion tulltjänsteman anmälan.närmaste eller om
får,20 § andraVid tillämpningen 5 kap. stycketav om

handlingentransportmedlet fartyg, lämnas till tjänstemanär ett
vid Kustbevakningen. skall överlämna handlingen tillDenne

tullregion.närmaste

tullförordningen har förtsDelar 67 § i den nuvarande till kap.5överav
förslaget får enligt tredje20 § i till tullag. Regeringen stycket i denny

anmälan f°arparagrafen meddela föreskrifter eller handlinggörasattom
föreskrifterlämnas till myndighet. dessa återfinns iDet är somannan

lösningendenna paragraf. lagtekniska innebär ingen ändring iDen nya
sak.

får fråga49 § Tullverket lättnader i tullkontrollenföreskriva iom
fritidsfartygstatsfartyg, i fall,fiskefartyg och även andrasamtom

föreskrifterdet kan risk för gäller för importske utan att somom
och eftersätts.export

nuvarandeParagrafen i den tullförordningen.68 §motsvarar

rådets§ EEG50 2 förordning 339/93 8Av artikel i dennr av
frånfebruari 1993 kontroll produkter importerasatt somom av

landtredje med föri överensstämmelse regler produktsäkerhetär
framgår under vissa förutsättningar skalltullmyndigheternaatt
tills vidare inställa förtullning deklarerats förvaror somav
övergång omfattas förordningen.till fri omsättning och som av

Nationell övervakning reglermyndighet för produkt-av om
säkerhet skall anmäla sig till Tullverketi första stycketsom avses

efterlevnadoch underrätta de regler skallverket om vars
övervakas.

samrådTullverket efter med berörd myndighetbeslutar om
formerna för utbyte meddelanden.av

Celex 393R0339EGT L 040, 17.02.1993, ls.
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Uppkommer kostnader för ñr förvaring,Tullverket hantering
påoch liknande kvarhållandegrund omfattasav av varor som av

regler i första stycket, skall den berörda övervaknings-som avses
myndigheten Tullverketersätta ñr dessa kostnader.

Paragrafen i den nuvarande tullförordningen.70 §motsvarar

Särskilt varumärkesintrångtullkontroll beträffandeom

Då51 § Tullverket kvarhållandeverkställer beslutett enligtom
rådetsartikel 6 i förordning EG 3295/94 den 22 decembernr av

1994 åtgärderfastställande vissa avseende införsel tillom av
gemenskapen återexport frånoch gemenskapensamt export av

intrång äganderättgör i viss immateriell skall verketvaror som
åtgärden.omedelbart informera sökanden informationenAvom

framgåskall inom vilken tid sökanden skall komma in med bevis
till Tullverket talan enligt nämnda artikel haratt väckts vidom
behörig domstol.

52 § sådantHar sökande kommit in med bevis i 51en som avses
skall Tullverket meddela domstolen frigörandeom varornas

hållsskjutits eller de kvar hos verket.upp om

53 § fåttDomstol meddelande enligt 52 § skall underrättasom
Tullverket frågan sådantsina beslut i beslutsamt harom om
överklagats eller vunnit laga kraft.

Vad ocksåi första stycketsägs gäller domstol skallsom som
därpröva överklagande.avsett

Bestämmelserna i 51-53 1-3 förordningen 1994:1559motsvarar
tullkontroll varumärkesintrång med den skillnaden ordetattom av m.m.

tullmyndighet på grund Tullverkets omorganisation har ersattsav
med Tullverket. Eftersom vi föreslår bestämmelserna i lagenatt
1994:1559 varumärkesintrång skall föras in i tullagen,om m.m.
föreslår vi bestämmelserna i förordningen skall föras in iatt

Äventullförordningen. § förordningen tullkontroll4 om av varu-
märkesintrång har förts till tullförordningen. Dennaöver paragrafm.m.
innehåller bestämmelse administrativ avgift och har därfören om en
lagts i 62 under§ rubriken avgifter för tullförrätmingar m.m..

EGT L 341, 30.12.1994, Celex 394R32958s.
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54 verket§ Tullverket enhet inom är behörigdenutser att tasom
artikel 3 i förordningenbehandla ansökningar enligtochemot

EG 3295/94.nr
fårTullverket föreskriftermeddela om

de tidsperioder i artikel 3.5 i förordningen EGsom avses nr
3295/94,

artikel2. förlängning enligt 7.1 andra itidsfrist stycketav
förordningen EG 3295/94,nr

6 3 § tullagen 0000:0000,3. förvaring enligt kap.av varor
5 §4. enligt 6 kap. andra stycket tullagenställande säkerhetav

samt
6enligt 6 kap. § andra stycket5. verkställighet tullagen.beslutav

varje medlemsstatframgår skall den enhetSom avsnitt 5.2.6 utseav
behöriginom tullmyndigheten och behandlaär att ta emotsom

ansökningar Enligt vår mening bör Tullverketingripande. utseom
enhet.denna

TullverketBestämmelsen i andra stycket meddelarätt attger
avsnittföreskrifter i vissa frågor; vidare 5.2.6.se

påbefordras järnväg, medFörtullning eller medpostav varor som
luftfartyg

§ verksamheten55 Posten Sverige AB i denär attegna anse som
fall gäldenär i enlighetdeklarant och i förekommande med vad

0000:0000.i 2 §kap. 5 tullagensom anges
samrådfår Statens järnvägar,Tullverket efter med Posten

föreskrifterSverige meddela hurAB och Luftfartsverket om varor
på eller med luftfartygbefordras järnväg, med skallpostsom

till tullbehandling. Därvid kan ñreskrivasgodkänd attanges en
fårövergångdeklaration fri omsättningför till av en vara

återkallas, så järnvägsiöretaget,förvaras hos Postenlänge varan
Sverige AB lufttrafikföretag.eller

För tullkontroll järnvägsföretagetTullverkets räkning utövas av
fråga på Sverigei järnväg och Postenbefordras avom varor som

sådanfråga med VidAB i befordras post.om varor som
§ förstakontrollverksamhet 3 kap. 7 stycket och 5 kap.tillämpas

§22 första stycket tullagen.

i denParagrafen huvudsak § nuvarande tull-i 73motsvarar
medförordningen. Distribution har Posten SverigePosten AB ersatts

till den bakomliggandeVidare har första bättreAB. stycket anpassats
bestämmelsen föreslagna tullagen.i kap. i den2 5 §
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ggifter mr tullförrättningar m.m.

områden56 § påTullverket föreskriver de och tider vilkaom
tullförrättning för allmänheten.sker kostnad Verketutan

samrådföreskriver månefter med Kommerskollegium i vad
tullförrättning i samband med trafiksker särskildsom av
beskaffenhet eller tullförrättning skall ske kostnad förutanannan
allmänheten.

57 § Tullverket föreskriver för förrättningsavgift. Fastställelsetaxa
månadoch ändring i kraft tidigast efterträder dettaxan attav en

den har kungjorts. Förrättningsavgift skall betalas till Tullverket.

Paragrafema och i den nuvarande tullförordningen.74 75motsvarar

tillstånd58 § Den beviljas betala tull enligt särskildattsom
tullräkning enligt 4 8 § tullagen 0000:0000 skallkap. betala en
avgift till Tullverket 500 kr.om

59 § Den föranleder särskild tullräkning i 4 kap.attsom som avses
8 § tullagen 0000:0000 utfärdas skall till Tullverket betala en

påavgift utgåruppbärs tull. Avgiftensätt medsom samma som
följande belopp.

Tullräkningsbelopp, Avgift, kronorkronor
501 1 000 10-

1 001 10 000 25--
10 001 50 000 35-
50 001 100 000 50-

100 001 60-

När avgiften fastställs förseniugsavgift,skall respitränta och
dröjsmålsränta in i tullräkningsbeloppet.inte räknas

Paragraferna och i den nuvarande tullförordningen.76 77motsvarar

60 § Avgift för ansökan medgivande enligt 5 kap. 9 §tas ut om
tredje 2 tillståndstycket 0000:0000,tullagen ansökanom avser

avgå frånföra tilltransportmedlet eller med det platsatt änannan
tullplats.

För ansökningsavgiftens storlek gäller bestämmelserna i 9-m.m.
14 §§ avgiftsñrordningen 1992:191, varvid avgiftsklass 2
tillämpas.
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l
l föreskrivs avgift skalltullfcirordningennuvarande79 i den utI § att tas

meddelats med stödföreskrifteransökan enligtför prövning avsomav
det platsavgå med fråntill ellertransportmedel änföra56 § att annan

befälhavare ellermeningenandrastyckettullplats. först sägsI 56 § att
tilltullkontroll får föra detunder intetransportmedel stårförare som

tullplats, inteplatsmed det fråneller avgå än omarman
modell; iVi har valtföreskriverGeneraltullstyrelsen annat. en annan

först till tullkodexenshänvisastullagenföreslagnai denkap. 9 §5
befordras via denskallbestämmelser ruttatt somvarorsom

förbjudaTullverket f°arbl.a.Därefterangivit.tullmyndighetema sägs att
ellermedgivande ankommaTullverketsförare eller befälhavare utanatt

knutits till ansökanAvgiftsskyldigheten hartransportmedlet.medavgå
falltill de då ansökanmedgivande, begränsatssådant avsermenom

eller avgå med det fråntransportmedlet tillfå föratillstånd att annan
plats tullplats.än

importeradeinnefattande uppgifterför bevis,61 § Avgift tas ut om
efter särskildlämnartullenhetexporterade uteller somvaror,

i 20-gäller bestämmelsernastorlekFör avgiftensbegäran. m.m.
avgiftsklass A tillämpas.varvidavgiftsförordningen,24 §§

nuvarande tullförordningen,deni sak iParagrafen 80 §motsvarar men
utformningen.språkligfåtthar en arman

artikel 3.4 3.5 ienligt ellerför ansökanAvgift62 § uttas
ansökningsavgiftens storlek3295/94. FörEGförordningen nr

avgiftsiörordningen9-14 §§ibestämmelsernagällerm.m.
tillämpas.avgiftsklass 51992:191, varvid

tullkontroll1994:1559förordningenParagrafen 4 §motsvarar avom
hänvisning ocksåskillnadenmed denvarumärkesintrång görsattm.m.

avsnitt 5.2.6.till artikel vidare3.5, se

på56-62 §§ skallenligt begäranavgifter§ Obetalda63 av
§i 4 kap. 23 tullagenordningdrivas in i denTullverket angessom

0000:0000.
4-9 §§finns i indrivnings-indrivningBestämmelser m.m.om

betalningsskyldige skall1993:1229. Att denförordningen upp-
ansökan indrivning görsinnanfordringenbetalaatt ommanas

framgår förordning.§3 nämndaav
fordran understigerförinte begärasIndrivning behöver en som

från allmän synpunkt.indrivning inte krävs100 kronor, om
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fårTullverket medge nedsättning fråneller befrielse avgifterav
enligt 57-59 §§, det finns särskilda skäl.om

Paragrafen 81 § i den nuvarande tullförordningen.motsvarar

Förstöring överlåtelse till staten av varor

64 § låtaDen vill förstöra icke-gemenskapsvara ellersom en
överlåta sådan till enligt 10 kap. 4 §staten tullagenvara
0000:0000 skall anmäla detta till Tullverket och lämna uppgifter

i enlighet med vad Tullverket föreskriver.om varan

Paragrafen i den82 § nuvarande tullförordningen.motsvarar

65 § En överlåtits såhar till skall detstaten kan skesnartvara som
säljas. Härvid gäller bestämmelserna i 4 kap. 26-28 §§ 10 kap.samt
11 § tullagen 0000:0000. Att tull skall förtas ut denvaran om
släpps framgåri fri omsättningut artikel 867a i förordningenav
EEG 2454/93.nr

Om har förstörts med stöd artikel 182 i förordningenen vara av
EEG 2913/92 skall förstöringen bekostas den begärt den.av som

I 10 kap. 4 § första stycket i förslaget till tullag Tullverket kanattanges
medge icke-gemenskapsvara överlåts tillatt överlåtelsenstaten,en om
inte medför olägenhet eller kostnad för Tullverket. Denna paragraf
innehåller kompletteringar till den bestämmelsen och i sakmotsvarar
bestämmelserna i i den83 § nuvarande tulltörordningen. En annan
lagteknisk lösning har dock valts hänvisning tillatt görsgenom
bestämmelserna tullauktion och förstöring icke-gemenskaps-om av

i tullagen.varor

Statistik

66 § får, samrådTullverket efter med Kommerskollegium,
Statistiska centralbyrån och berörd myndighet, utfärdaannan en
statistisk varuförteckning i anslutning till tull- och statistiknomen-

rådetsklaturen i förordning EEG 2658/87 den 23 juli 1987nr av
tulltaxe- och statistiknomenklaturen ochom om gemensamma

tulltaxan.

67 § Den för fråntilltransportmedel ellerett tredje landettsom
skall för ändamålstatistiska lämna de uppgifter transport-om
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samrådefter Statistiskamedföreskrivermedlet Tullverketsom
centralbyrån myndighet.och berördannan

tillhandahåller särskilt begärda uppgifter§68 När Tullverket om
enligtersättningskalltredje landhandeln med tas ut taxa somen

fastställs Tullverket.av

tullförordningen.nuvarandei denParagrafema 19-21motsvarar

från tullrggistrettill ochFörmedlingav upptagning

åtfår juridisk mottagnings-överlämna69 § Tullverket personen
elektroniska dokumentuppgifter iförmedlafunktionen att som

från0000:0000 till och§§ tullageni 3 kap. 16 och 17avses
tullregistret.

dentullregisterförordningen 1990:179 medParagrafen 6 §motsvarar
uppgifter detvilkaskillnaden det ärnärmareatt som avses.anges

föreskrifterYtterligare

verkställigheten tullagenföreskrifter70 § Ytterligare avom
verkställigheten dennaföreskrifter0000:0000 och avom

Tullverket.förordning meddelas av

tullförordningen.nuvarandeParagrafen i den84 §motsvarar

Övergångsbestämmelser

samtidigt medkraft tullagenträder iförordningDenna
ikraftträdande skall tulliörord-förordningens0000:0000. Vid

tullkontroll1994:1559förordningen1994:1558ningen och om
Den upphävdavarumärkesintrång gälla.upphöra attav m.m.
frågatillämpas ifortfarandetullñrordningen dockskall varorom

anmälts till förtullningborde haelleranmälts till förtullningsom
ikraftträdandet.före
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3 Förslaget till lag ändring i lagenom om
betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter

I 2 § vad i 10 och föreskrivs17 §§atten ny a anges som om
Skattemyndigheten i mål tull eller skatt skall förtas utom annan som

vid import i tillämpliga delar gäller Tullverket. Vidare harvaror en
ändring gjorts i 20 § andra stycket, så det framgår detatt äratt
Tullverket för det allmännas talan i mål betalningssäkringsom om
beträffande tull eller skatt skall för vid import.tas utannan som varor
Se vidare avsnitt 5.2.4.

4 Förslaget till lag ändring i sekretesslagenom

kap.I 9 fjärde1 § stycket och fjärde2 § stycket har ändring gjorts så att
hänvisning till 6 kap. tullagen4 § iställetgörs för till lagen om
tullkontroll varumärkesintrång Se avsnitt 5.2.6även samtav m.m.
kommentaren till 6 kap. tullagen.4 §

5 Förslaget till lag ändring i tullregisterlagenom

Bestämmelsen i 9 § tullregisterlagen har flyttats till 3 kap. 20 i den§
föreslagna tullagen.

6 Förslaget till förordning ändring i tullregister-om

förordningen

Bestämmelsen har flyttats till i den68 § föreslagna tullförordningen.

7 Förslaget till lag ändring i lagen frihet frånom om
skatt vid import

framgårSom avsnitt har bestämmelser3.2 avseende avgifterav som
skall för vid import bedömtstas överflödiga.ut Därförvaror vara
föreslås kap.l enligt2 vilken vad iatt lagen frihet frånsägssom om
skatt skall gälla sådanaäven avgifter, skall upphöra gälla.att

Den ändring har gjorts i kap.3 4 § endast redaktionell.ärsom
kap.I l har4 § strecksats lagts till, vilken framgår ävenatten ny av

artikel i23 rådets direktiv 92/12/EEG den februari25 1992av om
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och innehav,punktskattepliktigaförallmänna regler varor om
genomförs lagen.sådanaövervakningförflyttning och genomvarorav

bestämmelser i dag finns idefinnsförslaget till kap. 1 §l 4 som
utformningen innebär inte någonföreslagna4 kap. 1 och 2 §§. Den

bestämmelsen tydligare. Dettaendaständring i sak; avsikten göraär att
beräkningengäller för skall skevillkordeuppnås atttreatt somgenom

sammanhang.ienligt §3 nämns ett

ändring i lagentill lagFörslaget8 omom

smålsavgiftdröj

ordet bortDärför har tagitsbeträffande tull.gällaskall inteLagen
i ochl 7 §§.

ändring iförordningtillFörslaget9 om

varuutbytet mellanfrihandel iförordningen om
ochSverige Färöarna

gjort så hänvisning iställetändringstycket haroch andral 8 § 11 § att
tullagen.Vidare iföreslagna har §paragrafer den l 1itill relevantagörs

ochtullskyldig begreppetstyckena begreppetandra-fjärde ersatts av
avsnittgäldenär. vidare 3.1.Se

ändring iförordningFörslaget till10 om

växtskyddförordningen m.m.om

den skyldigtullskyldighar begreppetI 19 § ärersatts attav som
varitvarit detskulle haellerbetala tull för varanomvaraen

avsnitt 3.1.tullbelagd. vidareSe

ändring iförordningtillFörslaget1 l om
befogenheter vidTullverketsförordningen om

land inomSveriges gräns annatettmot
unionen,Europeiska m.m.

Ändringama iföranledda bestämmelsernai 1-3 attär av
beträffande kontrollerskall gällaendastförordningen i fortsättningen

kontroller enligt tullagenVadinregränslagen.utförs enligt avsersom
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har motsvarande bestämmelser in itagits 36-41 i förslaget till
tullförordning.
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Bilaga 1

direktivUtredningens

tullagstiftningenNy översyn av

Dir. 1996:103

december 1996regeringssammanträde den 19Beslut vid

uppdragetSammanfattning av

huvuddelen denförtillkallassärskild utredareEn överatt se av
ansvarsområde,Finansdepartementetstullagstiftning faller inomsom

EG-rättsligakompletterar delagstiftningdvs. den nationella som
förfarandet i tullhänseende vidbl.a gäller självabestämmelserna detnär

innehållerlagstiftningvidare denochimport och export som
tullregister ochfrån skatt vid import,bestämmelser frihet om omom

Uppdraget innefattar inte lagentullkontroll vammärkesintrång, m.m.av
vid SverigesbefogenheterTullverkets1996:701 gräns mot ettom

omfattar inte hellerUppdragetEuropeiska unionen.land inomannat
tullområdet vilken skall istraffrättsliga regleringen inomden överses

Även proviantering,bestämmelsernasammanhang. t.ex.ett annat om
kommerprovianteringvissförordningen 1994:1694 attm.m., sesom

sammanhang.iöver ett annat
lagstiftningen har tillämpatskartlägga huruppdraget ingårI att

unionenmedlem i Europeiskablevsedan den januari då Sverigel 1995
ändringartillämpningen visarfrånoch huruvida erfarenheternaEU att

behövs på särskilda punkter.

Bakgrund

delarSverige tilltill fick storasamband med anslutningen EUI nyen
EG-förordningar direkt gällandevissatullagstiftning. Sålunda blev
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svensk viktigasteDe dessa förordningarrätt. rådets förordningärav
EEG 2913/92 den oktober12 1992 inrättandetnr av om av en
tullkodex för gemenskapen tullkodexen och kommissionens
förordning EEG 2454/93 den juli2 1993 tillämpnings-nr av om
föreskrifter för rådets förordning EEG 2913/92 inrättandetnr om av

tullkodex för gemenskapen tillämpningskodexen.en
I samband med dessa förordningar blev gällande svenskatt rätt

upphävdes delar den svenska tullagstiftningenstora och ersattesav av
nationella författningar komplement till de EG-rättsligasom
bestämmelserna. En tullag 1994:1550 och tullförordningny en ny
1994:1558, lagen 1994:1551 frihet från skatt vid import,om m.m.
och lagen 1994:1552 tullkontroll varumärkesintrångom av m.m.
infördes. Samtidigt genomfördes ändringar i antal författningar,ett
såsom lagen 1960:419 förbud i vissa fall införselmotom av
spritdrycker och lagen 1969:200 uttagande utländsk tull,om av arman
skatt, avgift eller pålaga.

Den interna regleringen inom tullområdet beslutades hösten 1994
prop. 1994/95:34, bet. 1994/95:SkU8, rskr. 1994/95:96. Propositionen
hade föregåtts arbete där Tullanpassningsutredningen lagt framettav
förslag till de nationella tullförfatmingar vid svensktettsom
medlemskap i EU ansågs nödvändiga för tillsammans med EG:satt,
tull- och tullfrihetsförordningar, upprätthålla tullförfarandet vid införsel
från och utförsel till tredje land. Utredningsarbetet redovisades i
betänkandet Tullagstiftningen och EG SOU 1994:89.

Såväl betänkandet propositionen arbetades fram under storsom
tidspress. Det farms därför inte någon möjlighet utreda samtligaatt
frågor så hade varit önskvärt. Till följdnoggrant den korta tidsom av

stod till förfogande baserades arbetet vidare till delar på densom stora
tullagstiftning och de tekniska lösningar fanns före det svenskasom
medlemskapet. Lagrådet hördes inte i ärendet med hänsyn till att ett
hörande Lagrådet skulle ha fördröjt lagstiftningsfrågans behandlingav
så skulle ha uppkommit.att avsevärt men

harDet gått två år sedan Sverige blev medlem i EU och sedan denu
bestämmelserna på gemenskapsnivå och nationell nivå börjadenya

tillämpas. Med utgångspunkt från de erfarenheter vunnits undersom
denna tid kan det lämpligt den aktuellagöraatt översynnu vara en av
lagstiftningen.

Uppdraget

Utredaren skall allmän huvuddelengöra denöversyn svenskaen av av
tullagstiftning faller inom Finansdepartementets ansvarsområdesom



253Bilaga ISOU 1999:54

kan visa sig behövliga frånändringarförslag till deoch lämna som
redaktionella utgångspunkter.språkliga ochsåväl sakliga som

särskiltutredarenbörsakliga utgångspunkter övervägaFrån
ifrån deskäl gå vissamedlemskapetdet svenska att avgerom-

nationellatillämpas, såsom deprinciperregelsystem och som nu
vidkredittidema import EG:stillanknytningbestämmelser med som

för,tullförfattningar utrymmeger
Tullanpassningsutredningen inte harfinns frågor övervägtdet somom-

ytterligare,utredasbehöverdärförfullt ochut som
bestämmelserna överklagande ifinnsdet skäl överatt omseom-

ochtullagen,
ochtullar, mervärdesskattomfattning,vilkenoch i så fall iom,-

med import bör inordnas isambanduppbär iavgifter Tullverketsom
i enlighet med vadskattekonton.medmedeller samordnas systemett

i betänkandetföreslagit EttFi 1993:07Skattebetalningsutredningen
1996:100.skattebetalningar SOUförsystemnytt

sedanlagstiftningen har tillämpatshurkartläggauppdraget ingårI att
från tillämpningen visarerfarenheternahuruvidaEU-inträdet och att

särskilda punkter.ändringar behövs på
det, i enlighet med denundersökautredarenbörVid översynen om

förenkling och rationaliseringresolutionenministerrådet antagna omav
finns förut-och procedurer,tullbestämmelsergemenskapensav

regelsystemet.för förenklingarsättningar av
underrättad det arbetehålla sigfortlöpadeUtredaren bör somom

varusmuggling, delsbestämmelsernapågår meddels översynen omav
och i synnerhetpelare då inomförstakommittéer i EU:saktuellainom

eventuellt införandefråganTullpolicykommittén därden s.k. ett avom
tullområdet för överträdelserpåadministrativa sanktioner av

bör utredaren följa denVidarediskuteras.gemenskapslagstiftningen
ikommerprovianteringsreglema görasatt ett annatöversyn somav

sammanhang.
utredaren undersökaöverväganden börför sinaunderlagSom ett

länder. står vidarejämförbara Detnågralagstiftning imotsvarande
frågeställningar kanandrautredaren fritt ävenatt ta som vara avupp

utredningsarbetet.aktualiseras underochi sammanhangetintresse som
inomtullagstiftningen liggerdelfaller denUtanför uppdraget somav

vidare de bestämmelseransvarsområde ochdepartementsannat om
ikraft den juliträdde 1 1996.befogenhetertulltjänstemans som

uppdragetRedovisning m.m.av

direktivgenerellaregeringensarbete gällerutredarensFör attom
förslag dir.framlagdakonsekvensernaregionalpolitiskaredovisa de av
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1992:50, offentliga åtaganden dir.pröva 1994:23,attom attom
redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser dir. 1994:124 samt om

redovisa konsekvensernaatt för brottsligheten och det brotts-
förebyggande arbetet dir. 1996:49. Utredningsarbetet skall vara
avslutat före den juli Delar1 1998. uppdraget bör rapporterasav
tidigare så lämpligt.när är
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Bilaga 2

tullagenParagrafnyckel för

föreslagnai den tullagen, ilagrummetden kolumnenI vänstra anges
nuvarande författning, sådantiden högra motsvarande lagrum om

tullförordningen, medmed LTVfinns. Med tullagen, TFTL avses
medvarumärkesintrång, tullreg.l.tullkontrolllagen m.m.,om av

taxeringslagen och med lagentullregisterlagen, med tax.l. LTFV om
införselregleradeförstöringförvaring ochtransport, av varor, m.m.

9§ 49§TLlkap.
10§ 50§TL1§ -
11§ 52§TL2§ 1§2-4stTL

53§TL12§3§ 1§1stTL
13§ 6§TL4§ 85§TF
14§ 43§TL5§ 2§TL
15§ l1§TL6§ -
16§ l2§1-3stTL
l7§ 12§4-5 stTLZkap.
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tullförordningenParagrafnyckel för

paragrafen förslaget tillikolumnen tillI vänster nyanges
paragrafmotsvarande i nuvarandetill högertullförordning, i kolumnen

tullförordningen, medMed IFförfattning, sådan finns. TF avsesom
vid Sverigesbefogenheterförordningen Tullverkets gräns motom

inregränsförordningen ochEuropeiska unionen,land inomannat m.m.
vammärkesintrång,tullkontrollförordningenmed FTV m.m.avom
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55§ 73§TF
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