Svensk författningssamling

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

SFS 2000:1232
Utkom från trycket
den 15 december 2000

utfärdad den 30 november 2000.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska
unionen
dels att 4, 7, 8, 9, 11, 12, 17 och 20 §§ skall ha följande lydelse,
dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 20 a §, av följande lydelse.
4 §2 Den som från ett annat EU-land till Sverige för in en vara skall anmäla
varan till Tullverket, om varan omfattas av ett förbud mot införsel eller ett
villkor för införsel som inte är uppfyllt eller om varan förs in med stöd av ett
tillstånd som föranletts av oriktig uppgift eller underlåtenhet att lämna föreskriven uppgift. Sådan anmälan skall också göras av den som från Sverige
till ett annat EU-land för ut en vara som omfattas av ett förbud mot utförsel
eller ett villkor för utförsel som inte är uppfyllt eller en vara som förs ut med
stöd av ett tillstånd som föranletts av oriktig uppgift eller underlåtenhet att
lämna föreskriven uppgift.
Den som från ett annat EU-land till Sverige för in eller från Sverige till ett
sådant land för ut en vara som avses i 3 § 1, 4, 9, 11 eller 12 skall dock alltid
anmäla varan till Tullverket.
Anmälan enligt första stycket skall ske utan dröjsmål vid närmaste bemannade tullplats. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Tullverket får meddela närmare föreskrifter om anmälningsskyldigheten enligt
första och andra styckena.
7 §3 För kontroll av att sådana förbud eller villkor som anges i 4 § första
stycket iakttagits samt för kontroll av att anmälningsskyldigheten enligt 4 §
andra stycket eller deklarationsskyldigheten enligt lagen (1994:1565) om
beskattning av viss privatinförsel fullgjorts riktigt och fullständigt, får en
tulltjänsteman undersöka
1. transportmedel, containrar, lådor och andra utrymmen där varor kan
förvaras vid införsel från eller utförsel till ett annat EU-land,
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2. bagage, såsom resväskor och portföljer, samt handväskor och liknande
som medförs av en resande vid inresa från eller utresa till ett annat EU-land,
eller av den som kan anmanas att stanna enligt 5 § första stycket 2.
Ytterligare bestämmelser om befogenheter bl.a. avseende kroppsvisitation
och kroppsbesiktning finns i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.
8 §4 En tulltjänsteman får undersöka postförsändelser, såsom paket, brev
och liknande försändelser, för att kontrollera om sådana förbud eller villkor
som anges i 4 § första stycket iakttagits och om anmälningsskyldigheten enligt 4 § andra stycket fullgjorts riktigt och fullständigt. En sådan försändelse
får öppnas, om det finns anledning att anta att den innehåller en vara som avses i 3 § och att denna vara kan tas i beslag enligt lagen (2000:1225) om
straff för smuggling m.m. samt försändelsen finns hos Tullverket eller på utväxlingspostkontoret.
9 §5 Beslut om öppnande med stöd av 8 § av brev och andra sådana försändelser som kan antas innehålla förtroliga meddelanden får fattas endast av
chefen för en tullregion eller efter dennes förordnande av någon annan tjänsteman vid tullregionen. Om en försändelse innehåller ett förtroligt meddelande, skall detta omedelbart tillslutas och vidarebefordras till mottagaren.
11 §6 Under de förutsättningar som anges i andra stycket får chefen för en
tullregion besluta att postförsändelse som väntas till viss postanstalt, och
som kommer från ett annat EU-land, skall hållas kvar av postbefordringsföretaget när försändelsen kommer in till postanstalten. Ett beslut skall meddelas att gälla viss angiven, kortare tidsrymd.
Förutsättningar för ett beslut om kvarhållande är
1. att det finns anledning att anta att sådan postförsändelse innehåller narkotika som kan tas i beslag enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling, samt
2. att det är nödvändigt för att beslag skall kunna ske.
Ett beslut om kvarhållande får verkställas omedelbart men skall snarast
prövas av Tullverkets chef eller av verkets chefsjurist.
Ett postbefordringsföretag är skyldigt att, på begäran av Tullverket, till
verket överlämna en försändelse som kvarhållits enligt denna bestämmelse.
12 §7 Polisen och Kustbevakningen är skyldiga att medverka i kontrollverksamheten enligt denna lag. Vad som sägs i 5–7 och 13 §§ om Tullverket
och en tulltjänsteman gäller vid sådan medverkan också polismyndigheten
och Kustbevakningen samt en polisman och en tjänsteman vid Kustbevakningen.
Ett befordringsföretag är skyldigt att göra anmälan till Tullverket om det i
företagets verksamhet uppkommer misstanke om att en försändelse innehåller narkotika som kan tas i beslag enligt lagen (2000:1225) om straff för
smuggling samt att på begäran av Tullverket överlämna en sådan försändelse till verket.
4

Senaste lydelse 1999:434.
Senaste lydelse 1999:434.
Senaste lydelse 1999:434.
7
Senaste lydelse 1999:434.
5
6

2

17 §8 Tullverket får ta hand om en vara om det behövs för att genomföra
en kontroll enligt denna lag. Tullverket får även ta hand om en vara på den
grunden att varan inte får föras in till eller ut från landet till följd av att varan
omfattas av ett sådant förbud eller villkor som avses i 4 § första stycket eller
att varan förs in eller ut med stöd av ett tillstånd som föranletts av oriktig
uppgift eller underlåtenhet att lämna föreskriven uppgift. Varan får därvid
läggas upp på tillfälligt lager. De kostnader som Tullverket haft för varans
uppläggning och förvaring skall ersättas av den som för in eller för ut varan.
Tullverket kan besluta att varan inte får tas ut från lagret förrän kostnaderna ersatts eller säkerhet ställts för dem.
Tullverket får besluta om befrielse helt eller delvis från ersättningsskyldigheten, om det finns särskilda skäl.
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20 § Ansvar enligt 19 § inträder inte om gärningen är belagd med straff i
brottsbalken eller i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.
20 a § Särskilda bestämmelser om förundersökning, tvångsmedel, åtal
m.m. vid brott som rör införsel eller utförsel finns i lagen (2000:1225) om
straff för smuggling.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
På regeringens vägnar
BOSSE RINGHOLM
Ted Stahl
(Finansdepartementet)
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