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Yttrande över förslag till ändring i Tullverkets föreskrifter
och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m.
(tullordning) och i Tullverkets föreskrifter och allmänna
råd (TFS 2007:6) om tillämpning av EG:s
exportkontrollsystem
Regelrådets ställningstagande

Regelrådets yttrande avser endast de föreslagna föreskrifterna. Allmänna råd omfattas inte av
Regelrådets granskning.
Regelrådet tillstyrker förslaget.
Konsekvensutredningen är godtagbar.

Innehållet i förslaget

Genom de föreslagna ändringarna i tullordningen införs ett krav på att den som har tillstånd till lokalt
klareringsförfarande ska avisera Tullverket innan varorna frigörs för fri omsättning eller
exportförfarande. Förslaget innebär att varorna får disponeras fritt först sedan företaget mottagit ett
beslut om detta från verket och att nuvarande möjlighet till generell befrielse från aviseringsplikten vid
lokalt klareringsförfarande upphör. Syftet med aviseringen är att möjliggöra kontroll av aktuellt gods före
frigörandet. I förslaget preciseras vidare vilka uppgifter som tillståndshavarnas bokföring ska innehålla.
För att undvika höga volymer av aviseringsmeddelanden föreslås dessutom att - då fråga är om
plockvaror som hålls i lager – aviseringen ska kunna ske i aggregerad form. Slutligen föreslås att
berörda företag tidigt ska få ett förhandsbesked om vilka varor som kan bli föremål för kontroll.
Förslaget, som utgör en anpassning till EU-kommissionens förordningar (EG) 1875/2006 och (EG)
1192/2008 om krav på bokföring och elektronisk uppgiftsinlämning vid förenklade förfaranden, ersätter
ett av Tullverket tidigare remitterat förslag på området vilket Regelrådet yttrat sig över
den 12 september 2012 (N2008:05/2012/359).
De föreslagna föreskrifterna berör mellan 150 och 160 företag som för närvarande har generell befrielse
från aviseringskrav vid lokalt klareringsförfarande. Företagen är av varierande storlek och är
verksamma som importörer, exportörer eller ombud. Därtill berörs omkring 50 företag som inte har egna
tillstånd till sådant förfarande utan i stället utnyttjat möjligheten att anlita ombud.
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Skälen för Regelrådets ställningstagande
Administrativa kostnader

I den upprättade konsekvensutredningen uppges att ett genomförande av förslaget leder till ökade
kostnader för uppgiftslämnande och information och därmed till högre administrativa kostnader för
berörda företag. Såvitt Regelrådet kan bedöma är ökningen av företagens administrativa kostnader i allt
väsentligt en direkt följd av EU:s regler på området. Regelrådet tillstyrker därför förslaget.

Konsekvensutredningen

Tullverket uppskattar att ett genomförande av förslaget leder till investeringar med till minst
31 miljoner kr och för löpande underhåll med minst 35 miljoner kr årligen. Dessa belopp motsvarar
omkring 430 000 kr per tillståndsinnehavare det första året. Därtill uppskattas att kostnader för de
företag som anlitar ombud i klareringsförfarandet uppgår till totalt 5 miljoner kronor vilket motsvarar
100 000 kr per företag. Kravet på avisering och avvaktan på Tullverkets beslut anges vidare begränsa
företagens möjligheter att styra när varor kan frigöras.
Tullverket har haft samråd med berörda företag för att identifiera och beräkna tänkbara kostnader som
förslaget kan leda till. De angivna beloppen ger en indikation på hur förslaget belastar berörda företag
avseende införskaffande och underhåll av ny teknisk utrustning. Enligt Regelrådets mening uppfyller
konsekvensutredningen - trots att det saknas en närmare analys av de kostnader som det föreslagna
aviseringsförfarandet kan medföra till följd av störningar i logistikflödet - de krav som följer av 6 och 7 §§
förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Konsekvensutredningen är därför
godtagbar.
Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 7 november 2012.
I beslutet deltog Stig von Bahr, ordförande, Lennart Palm, Leif Melin och Eleonor Kristoffersson.
Ärendet föredrogs av kommittésekreteraren Stefan Zetterlind.

Stig von Bahr
Ordförande

Stefan Zetterlind
Föredragande

Regelrådet är en statlig kommitté. Regelrådet är rådgivande till regelgivaren och granskar utformningen
av förslag till nya och ändrade regler som kan få ekonomiska effekter för företagen. Regelrådet tar
ställning till om reglerna utformas så att de uppnår sitt syfte på ett enkelt sätt och till lägsta
administrativa kostnad för företagen men ska inte ta ställning till förslagens politiska syfte. Regelrådet
bedömer också konsekvensutredningarnas kvalitet.
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