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Förordning
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Utkom från trycket
den 4 maj 2004

utfärdad den 22 april 2004.
Regeringen föreskriver i fråga om tullförordningen (2000:1306)
dels att nuvarande 24 a § skall betecknas 24 f §,
dels att 23, 33, 54 och 55 §§ skall ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före nuvarande 24 a § skall placeras närmast
före 24 f §,
dels att det i förordningen skall införas fem nya paragrafer, 24 a–24 e §§,
samt närmast före 24 a § en ny rubrik av följande lydelse.
23 § Tullverket får efter ansökan ge en importör eller ett ombud tillstånd
att använda det förenklade deklarationsförfarandet eller det lokala klareringsförfarandet vid övergång till fri omsättning, om sökanden har beviljats
betalningsanstånd enligt 5 kap. 8 § tullagen (2000:1281). Tullverket får i ett
ombuds tillstånd till det lokala klareringsförfarandet medge att en viss angiven huvudmans betalningsanstånd får användas i stället för ombudets, om
huvudmannen lämnat sitt godkännande. Ett tillstånd enligt denna paragraf
kan ges för viss tid eller tills vidare.
Ett ombud får utnyttja ett eget tillstånd enligt denna paragraf endast om
ombudet åtagit sig att fullgöra gäldenärens betalningsskyldighet, utom i de
fall då huvudmannens betalningsanstånd används vid lokalt klareringsförfarande efter Tullverkets medgivande enligt första stycket.
Bestämmelser om mellanstatligt enhetstillstånd att använda det lokala klareringsförfarande finns i 24 a–24 e §§.

Mellanstatligt enhetstillstånd
24 a § Tullverket får ge en importör, en exportör eller ett ombud ett mellanstatligt enhetstillstånd till lokalt klareringsförfarande avseende övergång
till fri omsättning från ett tullager av typ C, D eller E i ett annat EG-land
eller sådan lokal som avses i artikel 253 i förordningen (EEG) nr 2454/93.
Verket får även ge sådant tillstånd avseende export eller återexport från ett
annat EG-land.
Ett tillstånd enligt första stycket får ges inom de ramar som bestäms av
överenskommelsen mellan staterna och av tullagstiftningen.
Tillstånd får endast ges om sökanden bedriver sådan verksamhet som tillståndet skall omfatta. De krav i övrigt som följer av andra stycket skall vara
uppfyllda. Sökanden skall även ha en organisation och rutiner som möjliggör förfarandet.
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24 b § Export, återexport eller övergång till fri omsättning enligt 24 a §
skall anmälas till Tullverket genom en notering enligt artikel 266 i förordningen (EEG) nr 2454/93 i en i Sverige förd bokföring, och en kompletterande tulldeklaration skall lämnas till Tullverket enligt artikel 76.2 i förordningen (EEG) nr 2913/92. Tullverket skall beräkna och uppbära eventuell
tull. Bestämmelserna i detta stycke avser inte beräkning och uppbörd av annan skatt än tull.
En tillståndshavare får inte anmäla en vara till övergång till fri omsättning
enligt första stycket om det i det land där varan skall frigöras finns ett särskilt föreskrivet villkor för införsel som inte är uppfyllt eller ett förbud mot
införseln. En tillståndshavare får inte heller anmäla en vara till export eller
återexport enligt första stycket om det i det land från vilket varan skall föras
ut finns ett särskilt föreskrivet villkor för utförsel som inte är uppfyllt eller
ett förbud mot utförseln.
24 c § En vara som exporteras eller återexporteras till tredje land från
Sverige eller som fysiskt sätts i fri omsättning i Sverige med stöd av ett mellanstatligt enhetstillstånd att använda ett lokalt klareringsförfarande utfärdat
av den behöriga myndigheten i ett annat EG-land i enlighet med en överenskommelse mellan det landet och Sverige, hänförs till tullförfarandet i fråga
genom en notering i bokföringen i det andra landet. Den kompletterande deklarationen skall lämnas i det andra landet, och tull skall beräknas där.
Av 3 kap. 3 a § tullagen (2000:1281) framgår att sådan införsel som avses
i första stycket skall deklareras till Tullverket i skattehänseende. Deklarationen skall lämnas med hjälp av enhetsdokumentet eller på annat sätt som
Tullverket fastställer.
24 d § Tullverket skall lämna sådant bistånd som följer av en överenskommelse om tillämpning av mellanstatligt enhetstillstånd till det andra landets
behöriga myndigheter.
24 e § Tullverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för
tillämpningen av 24 a–24 d §§.
33 § Bestämmelser om mellanstatligt enhetstillstånd avseende bland annat
export och återexport finns i 24 a–24 d §§.
Tullverket får meddela föreskrifter till komplettering av de bestämmelser
om export och annan utförsel av varor från EG:s tullområde som anges i
4 kap. 12 § första stycket tullagen (2000:1281).
54 § Beslut att begära bokningsuppgifter från ett transportföretag får fattas
endast av Tullverkets chef eller, efter chefens förordnande, av någon annan
tjänsteman inom verkets brottsbekämpande verksamhet. Transportföretaget
skall underrättas om vilka tjänstemän som har behörighet att begära sådana
uppgifter.
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55 § Tullverkets chef eller chefstjänsteman som chefen bestämmer beslutar om vilka tjänstemän som skall ha behörighet att ta del av bokningsuppgifter som lämnats från ett transportföretag samt vilka som har behörighet att
genom terminalåtkomst ta del av sådana uppgifter. Behörighet skall endast

ges till en tulltjänsteman som har nödvändig utbildning och som behöver sådan information för sina arbetsuppgifter inom verkets brottsbekämpande
verksamhet.
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Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.
På regeringens vägnar
BOSSE RINGHOLM
Ted Stahl
(Finansdepartementet)
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