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Föreskrifter
om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd
(TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning)1;

TFS
Utkom från trycket
den

beslutade den xx yy 2014.
Tullverket föreskriver2 med stöd av 11, 51 och 79 §§ tullförordningen
(2000:1306) i fråga om Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS
2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning)3.
dels att 4 kap. 85, 87 och 91 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas nya allmänna råd till 4 kap. 29 § av följande
lydelse.
Allmänna råd till 4 kap. 29 §
En kontroll av om föreskrivna villkor uppfyllts bör genomföras om fritidsfartyget
befinner sig utanför tullklareringsområdet och det kan antas att fartyget inte är på
väg dit.

85 §4 En resande, som kommer från tredje land till en plats där tullfilter
har anordnats och som endast för med sig varor som får föras in fritt, får
välja gång markerad med grön skylt och texten "Resande från land utanför
EU utan varor att deklarera" (grön gång). På vissa platser kan det förekomma att gången dessutom har en markering med texten "Tullgräns".
Resande har valt grön gång när den resande passerat den gröna skylten
och har därmed deklarerat för Tullverket att den resande endast medför
varor som får föras in fritt.
En resande som för med sig varor som inte får föras in fritt ska stanna
för tullkontroll och deklarera dessa varor vid tullexpedition markerad med
skylt med röd punkt och texten "Varor att deklarera". Om tullexpeditionen
är obemannad eller stängd ska varorna deklareras på sätt som framgår av
de anvisningar som Tullverket meddelar på särskilda för ändamålet
uppsatta skyltar eller på annat lämpligt sätt. Om en tulltjänsteman finns
ombord på fartyget ska en sådan deklaration göras till tulltjänstemannen
om denne begär det.
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Deklarationen enligt första eller andra stycket ska i förekommande fall
även avse sådana varor som den resande vid samma inresa för med sig i
buss eller annat transportmedel. Vid inresa med flyg ska deklarationen
även avse bagage som anländer vid ett senare tillfälle på grund av
omständigheter som den resande inte har kunnat råda över (eftersänt
bagage) och som förs genom tullfilter av den resande själv eller, om detta
inte är möjligt, utan dennes medverkan. Detsamma gäller för sådant
direktincheckat bagage som avses i 4 a kap. 51 §.
87 § En resande får inte, om tullfilter anordnats vid färjetrafik, utan medgivande av en tulltjänsteman föra i land andra varor än uppenbart tullfria
personliga tillhörigheter senare än en timme efter fartygets ankomst eller
den kortare tid Tullverket bestämmer för en viss färjelinje.
Om tiden enligt första stycket har passerats ska en resande, om en
tulltjänsteman finns ombord på fartyget, på begäran av tulltjänstemannen
deklarera varor som inte fritt får föras i land.
91 § En resande eller en annan person, som i annat fall än som avses i
85–87 §§ lämnar ett fartyg eller ett luftfartyg som står under tullövervakning och för med sig varor som inte får föras in fritt, ska utan dröjsmål
deklarera varorna för närmaste tulltjänsteman eller tullexpedition. Om en
tulltjänsteman finns ombord på fartyget ska en sådan deklaration göras till
tulltjänstemannen om denne begär det.
Av 6 kap. 1 § utlänningsförordningen (2006:97) framgår att inresa över
en yttre gräns, som anges i 1 kap. 3 § samma förordning, inte utan tillstånd av polismyndigheten eller, vid inresa med fartyg, Kustbevakningen
får ske vid annat ställe än gränsövergångsställe.

Denna författning träder i kraft den xx yy 2014.
TULLVERKET
THERESE MATTSSON
Sven-Peter Ohlsson
(Avdelningen Brottsbekämpning)
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