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Lag
om ändring i lagen (2000:1225) om straff för
smuggling;

Utkom från trycket
den 16 mars 2010

utfärdad den 25 februari 2010.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 § lagen (2000:1225) om straff för
smuggling ska ha följande lydelse.
8 §2 Den som, i samband med att en vara förs in till landet, uppsåtligen underlåter att anmäla varan till tullbehandling, lämnar oriktig uppgift vid tullbehandling eller underlåter att lämna föreskriven uppgift vid tullbehandling
och därigenom ger upphov till fara för att tull, annan skatt eller avgift undandras det allmänna, döms för tullbrott till böter eller fängelse i högst två år.
För tullbrott döms också den som uppsåtligen ger upphov till fara för att
tull, annan skatt eller avgift undandras det allmänna eller felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till honom själv eller annan genom att
1. i samband med att en vara förs ut från landet, förfara så som anges i första stycket eller, efter utförseln, förfoga över varan i strid med vad som förutsatts vid den tullbehandling som skett med anledning av utförseln,
2. under pågående tullbehandling förfoga över en införd vara i strid med
vad som gäller för denna tullbehandling, eller
3. bryta mot villkor som vid tullbehandling för övergång till fri omsättning har uppställts för befrielse från eller nedsättning av skatten eller avgiften.
För tullbrott döms också den som vid anmälan av en vara till tullbehandling med stöd av ett enhetstillstånd enligt bestämmelser som meddelats med
stöd av 4 kap. 24 § tullagen (2000:1281) uppsåtligen lämnar oriktig uppgift
eller underlåter att lämna föreskriven uppgift och därigenom ger upphov till
fara för att tull undandras det allmänna.
När det föreligger en skyldighet att lämna en anmälan enligt 3 kap.
3 a § tullagen gäller vad som anges i första stycket. Vad som därvid sägs om
anmälan till tullbehandling ska i stället gälla en sådan anmälan som avses i
3 kap. 3 a § tullagen.
Denna bestämmelse är tillämplig endast i fråga om sådana tullar, andra
skatter och avgifter som Tullverket ska besluta.
Denna lag träder i kraft den 1 april 2010.
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