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Förordning
om ändring i tullförordningen (2000:1306);

Utkom från trycket
den 19 april 2011

utfärdad den 7 april 2011.
Regeringen föreskriver att 4, 13, 16, 17, 20, 21, 27, 32, 33, 36, 40 och
42 §§ tullförordningen (2000:1306) ska ha följande lydelse.
4 § Bindande besked om en varas klassificering enligt en tullnomenklatur
som ingår i EU-rätten (bindande klassificeringsbesked) och bindande besked
om en varas ursprung som avses i artiklarna 22 och 27 i förordningen (EEG)
nr 2913/92 (bindande ursprungsbesked) meddelas av Tullverket.
13 § Tullverket får, i den utsträckning EU-rätten medger det, meddela föreskrifter om de platser där varor får deklareras för övergång till fri omsättning eller anmälas till någon annan godkänd tullbehandling.
16 § Tullverket får meddela föreskrifter om att unionsvaror som står under
tullövervakning ska förvaras på tillfälligt lager och att unionsvaror även i övrigt får förvaras på tillfälligt lager.
17 § Innehavaren av ett tillfälligt lager ska
1. svara för att icke-unionsvaror inte tas ut från lagret i strid mot någon inskränkning i rätten att förfoga över sådana varor eller annars behandlas i
strid mot någon sådan inskränkning,
2. föra de anteckningar och lämna de uppgifter om näringsverksamheten
som Tullverket föreskriver samt
3. lämna Tullverket den hjälp som behövs för tillsynen över verksamheten
på lagret och för undersökning av de varor som förvaras där.
20 § Tullverket ska fullgöra den skyldighet att lämna uppgifter till Europeiska kommissionen om internationella unionsflygplatser som föreskrivs i artikel 197 i förordningen (EEG) nr 2454/93.
21 § Tullverket får, i den utsträckning EU-rätten medger det, meddela föreskrifter om
1. vilka uppgifter som ska lämnas i en tulldeklaration när varor hänförs till
ett tullförfarande eller i en anmälan till någon annan godkänd tullbehandling
och därvid medge lättnader i uppgiftsplikten i fråga om varor vars värde understiger visst tröskelvärde eller om det finns andra särskilda skäl,
2. vilka uppgifter en deklarant ska lämna för kontroll av att en vara får föras in eller ut,
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3. användningen och tryckningen av enhetsdokumentet,
4. vilka handlingar deklaranten ska lämna samtidigt med tulldeklarationen,
5. i vilken mån handlingar som lämnats för att styrka uppgifterna i en tulldeklaration ska behållas av Tullverket,
6. det tekniska förfarandet för uppgiftslämnandet och om förfarandet i övrigt när uppgifter lämnas genom ett elektroniskt dokument till tulldatasystemet eller på annat sätt med hjälp av automatisk databehandling och
7. villkor och inskränkningar i fråga om användning av ombud.
27 §1 Tullverket får meddela de föreskrifter som behövs till komplettering
av de bestämmelser om transitering som anges i 4 kap. 7 § första stycket tulllagen (2000:1281).
Tullverket ska fullgöra den skyldighet att informera Europeiska kommissionen om vissa förhållanden rörande transitering som föreskrivs i artikel
97.3 i förordningen (EEG) nr 2913/92, artikel 343 i förordningen (EEG) nr
2454/93 samt artikel 9 i bilaga I till konventionen den 20 maj 1987 om ett
gemensamt transiteringsförfarande.
32 § Tullverket får meddela de föreskrifter som behövs till komplettering
av de bestämmelser om tullager som anges i 4 kap. 8 § första stycket tullagen (2000:1281).
Bestämmelserna i 18 § andra och tredje styckena tillämpas även i fråga
om tullager som innehas av Tullverket.
Tullverket ska fullgöra den skyldighet att informera Europeiska kommissionen om tillämpningen av tullförfarandet lagring i tullager som föreskrivs i
artikel 548 i förordningen (EEG) nr 2454/93.
33 §2 Tullverket får meddela föreskrifter till komplettering av de bestämmelser om export och annan utförsel av varor från EU:s tullområde som
anges i 4 kap. 12 § första stycket tullagen (2000:1281).
36 § I en frizon får det inte förekomma detaljhandel med icke- unionsvaror
eller sådana unionsvaror som avses i artikel 166 b i förordningen (EEG) nr
2913/92. För detaljhandel med andra varor krävs medgivande av Tullverket.
40 § Tullverket ska fullgöra den skyldighet att informera Europeiska kommissionen om vissa förhållanden rörande frizoner och frilager som föreskrivs i artikel 840 i förordningen (EEG) nr 2454/93.
42 § Den som vill låta förstöra en icke-unionsvara eller överlåta sådan vara
till staten enligt 4 kap. 22 § tullagen (2000:1281) ska anmäla detta till Tullverket och lämna uppgifter om varan i enlighet med vad Tullverket föreskriver.
Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2011.
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På regeringens vägnar
ANDERS BORG
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