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SFS 1999:449

Lag
om ändring i tullagen (1994:1550);

Utkom från trycket
den 16 juni 1999

utfärdad den 3 juni 1999.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om tullagen (1994:1550)
dels att 51 § skall upphöra att gälla,
dels att 45, 46, 52, 57 och 117 §§ skall ha följande lydelse.
45 §2 Bestämmelser om tillfälliga lager, tullager, transitering samt frizoner
och frilager finns i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 och kommissionens
förordning (EEG) nr 2454/93. Regeringen får meddela föreskrifter till utfyllnad och verkställighet av dessa bestämmelser.
46 § Tillstånd att inrätta frizon eller frilager meddelas av regeringen.
52 § Tillfälliga lager, tullager, frizoner och frilager är underkastade Tullverkets övervakning och kontroll.
Regeringen får meddela föreskrifter om redovisningsskyldighet i fråga om
varor som förvaras på sådana platser.
57 § För kontroll av att deklarations- och uppgiftsskyldighet enligt tullagstiftningen har fullgjorts riktigt och fullständigt får Tullverket undersöka
1. transportmedel, containrar, lådor och andra utrymmen där varor kan
förvaras,
2. områden för tillfälligt lager, tullager, frizoner och frilager, flygplatser
och bangårdar, där varor som står under tullkontroll förvaras, och även lokaler inom sådana områden, samt
3. handresgods, såsom resväskor och portföljer, samt handväskor och liknande som medförs av resande vid inresa till eller utresa från EG:s tullområde eller av person som kan anmanas stanna enligt 58 §.
Bestämmelser om kroppsvisitation och kroppsbesiktning finns i 19 § lagen (1960:418) om straff för varusmuggling.
117 § Regeringen får föreskriva att avgifter skall betalas för
1. tillstånd till betalningsanstånd, och
2. utfärdande av särskild tullräkning.
Bestämmelsen i 36 § tillämpas även i fråga om avgifter enligt första
stycket.
1
2

Prop. 1998/99:86 och 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU21, rskr. 1998/99:243.
Ändringen innebär att andra stycket upphävs.
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Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.
På regeringens vägnar
LARS-ERIK LÖVDÉN
Ted Stahl
(Finansdepartementet)
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