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Utkom från trycket
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utfärdad den 25 februari 2010.
Regeringen föreskriver i fråga om tullförordningen (2000:1306)
dels att 24 a och 24 e §§ ska upphöra att gälla,
dels att 3, 23, 24 b, 24 c, 24 d och 33 §§ ska ha följande lydelse, och
dels att rubriken närmast efter 24 § ska lyda ”Enhetstillstånd”.
3 § Med behörig myndighet och tullmyndighet i förordningen (EEG) nr
2913/92 och förordningen (EEG) nr 2454/93 avses Tullverket såvitt inget
annat uttryckligen föreskrivits i lag eller förordning.
23 §1 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.
Den som är direkt ombud enligt artikel 5.2 i förordningen (EEG) nr 2913/
92 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.
24 b § En tillståndshavare får inte anmäla en vara till övergång till fri omsättning med stöd av ett enhetstillstånd om det i det land där varan ska 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 med stöd av ett enhetstillstånd om det i det land
från vilket varan ska föras ut finns ett särskilt föreskrivet villkor för utförsel
som inte är uppfyllt eller ett förbud mot utförseln.
24 c § Deklaration som avses i 3 kap. 3 a § tullagen (2000:1281) ska lämnas i ett elektroniskt dokument på det sätt som Tullverket fastställer. Om särskilda skäl föreligger får deklarationen ges in i annan form.
Tullverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av 3 kap. 3 a § tullagen (2000:1281).
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24 d § Vid överlåtelse av förvaltningsuppgifter enligt 4 kap. 30 § första
stycket tullagen (2000:1281) ska Tullverket ange vilka åtgärder som den utländska myndigheten ges befogenhet att vidta. Tullverket får meddela ytterligare föreskrifter om förfarandet vid sådan överlåtelse.
33 §2 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).
Denna förordning träder i kraft den 1 april 2010.
På regeringens vägnar
MATS ODELL
Lena Gustafson
(Finansdepartementet)
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