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Dnr

2017-09-21
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Remiss över ny föreskrift om anmälan till
Tullverket vid utförsel m.m. av krigsmateriel
Tullverket har för avsikt att ersätta nuvarande föreskrifter (TFS 1997:35) om
anmälan till Tullverket vid utförsel m.m. av krigsmateriel.
Den nya föreskriften är en uppdatering på grund av nya regler för utförsel av
krigsmateriel.
•
•
•

I bilaga 1 finns konsekvensutredning för förslaget till ny föreskrift om
anmälan till Tullverket vid utförsel m.m. av krigsmateriel.
I bilaga 2 finns förslag på ny föreskrift om anmälan till Tullverket vid
utförsel m.m. av krigsmateriel
I bilaga 3 finns nuvarande föreskrift och allmänna råd (TFS 1997:35)
om anmälan till Tullverket vid utförsel m.m. av krigsmateriel

Ert svar på denna remiss önskar vi få oss tillhanda senast den 3 november
2017. Skicka ert svar per E-post till,
Jonas.karlsson@tullverket.se tel:08-405 03 59.
Charlotte ljung@tullverket.se tel:031-63 34 65.
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Box 12 854
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Tegeluddsvägen 21
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Regelrådet Regelrådet <regelradet@regelradet.se>

Remiss föreskrift från Tullverket om anmälan vid utförsel av krigsmateriel
1 meddelande
Karlsson Jonas <jonas.karlsson@tullverket.se>
21 september 2017 08:25
Till: "jrf@jagarnasriksforbund.se" <jrf@jagarnasriksforbund.se>, "ola.walimaa@jagareforbundet.se"
<ola.walimaa@jagareforbundet.se>, "office@skyttesport.se" <office@skyttesport.se>, "info@ipsc.se"
<info@ipsc.se>, "info@soff.se" <info@soff.se>, "sme-d@tebab.com" <sme-d@tebab.com>,
"info@saabgroup.com" <info@saabgroup.com>, "info@transportforetagen.se"
<info@transportforetagen.se>, "info@akeri.se" <info@akeri.se>, "regelradet@regelradet.se"
<regelradet@regelradet.se>, "NNR. Info" <info@nnr.se>, "registrator@fmv.se" <registrator@fmv.se>,
"registrator.kansli@polisen.se" <registrator.kansli@polisen.se>, "sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se"
<sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se>, "registrator@kustbevakningen.se"
<registrator@kustbevakningen.se>, "registrator@isp.se" <registrator@isp.se>
Kopia: Ljung Charlotte AC <Charlotte.Ljung@tullverket.se>

Hej, Bifogar denna remiss om förslag till ny föreskrift från Tullverket om anmälan vid utförsel
av krigsmateriel. Föreskriften ska ersätta tidigare föreskrift TFS 1997:35 som blivit obsolet i
vissa delar.
Svar önskas senast den 3 oktober 2017 enligt vad som anges i missivet.

Vänliga hälsningar,
Jonas Karlsson

Jonas Karlsson
Sakkunnig
Enheten Nationell Samordning
Box 12854
112 98 Stockholm
Besöksadress: Tegeluddsvägen 21
Tel: 08-405 03 59
Mobil: 073-954 82 85
E-post: jonas.karlsson@tullverket.se
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Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2017:xx)
om anmälan till Tullverket vid utförsel av krigsmateriel;

TFS 2017:xx
Bilaga 2

beslutade den xx xxxx 2017

Utkom från trycket
den

Tullverket föreskriver1 följande med stöd av 14 § förordningen
(1992:1303) om krigsmateriel, 8 och 9 §§ förordningen (1996:702) om
Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom
Europeiska unionen, 3 kap. 7, 8 och 23 §§, samt 5 kap. 4 § tullförordningen
(2016:287).
Inledande bestämmelser
1 § Denna författning innehåller bestämmelser om anmälan till Tullverket
vid utförsel av krigsmateriel till ett annat EU-land eller till tredjeland samt
vid transport av krigsmateriel genom Sverige.
Uttryck i denna författning har samma innebörd som i tullagen
(2016:253) och tullförordningen (2016:287). Med krigsmateriel förstås i
denna författning detsamma som i 1 § förordningen (1992:1303) om
krigsmateriel.
Bestämmelser om utförsel av skjutvapen som utgör krigsmateriel finns
även i Tullverkets föreskrifter (TFS 2016:23) om viss införsel, utförsel
och återutförsel av skjutvapen och ammunition.
Anmälan om utförsel
Tidpunkt för föranmälan
2 § Av 15 § första stycket förordningen (1992:1303) om krigsmateriel
framgår vid vilken tidpunkt utförsel av krigsmateriel ska anmälas till
Tullverket.
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TFS
Utförsel till ett annat EU-land
3 § Vid utförsel av krigsmateriel till ett annat EU-land ska anmälan om
utförsel lämnas till Tullverket. Anmälan ska vara undertecknad av avsändaren eller av det ombud som avsändaren anlitar och innehålla uppgift
om:
1. avsändare,
2. mottagare,
3. bestämmelseland,
4. varuslag,
5. KN-nummer,
6. kvantitet,
7. statistiskt värde,
8. utförseltillståndets nummer,
9. order- och kontraktsnummer för varorna,
10. var inlastning ska ske och
11. när inlastning ska ske.
Utförseltillstånd och fakturakopia skickas elektroniskt till Tullverket.
Uppgifter enligt punkterna 9–11 behöver inte lämnas vid utförsel som
omfattas av undantagen i 15 § andra stycket och 15 a § första stycket förordningen (1992:1303) om krigsmateriel.
Vid utförsel av skjutvapen och ammunition ska skriftlig anmälan lämnas
på blankett Uppgift om införsel eller utförsel av skjutvapen och ammunition
för annat ändamål än tillfällig jakt eller tävling (Tv 730.1). Blanketten ska
vara undertecknad av avsändaren eller av det ombud som avsändaren anlitar.
Utförsel till tredjeland
4 § Vid utförsel av krigsmateriel till tredjeland ska elektronisk tulldeklaration för export (Enhetsdokument Tv 718.1 eller 718.3) enligt det s.k.
standardförfarandet lämnas till Tullverket som också ska innehålla uppgifter enligt 3 § första stycket punkterna 8–11. I övrigt tillämpas bestämmelserna i 3 § andra och tredje styckena på motsvarande sätt.
Vid utförsel av skjutvapen och ammunition ska även blankett (Tv 730.1)
lämnas i enlighet med vad som sägs i 3 § fjärde stycket.
Bestämmelser om ingivande av tulldeklaration finns i artikel 263 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober
2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (tullkodexen).
Allmänna råd
När en tulldeklaration för utförsel lämnas av statsfartyg kan Nato formulär 302, som
fastställts med stöd av avtalet mellan parterna i Nordatlantiska fördraget om status
för deras styrkor (Nato SOFA), användas som styrkande handling.
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TFS
Utförsel när utförseltillstånd meddelats av Polismyndighet
5 § Den som för ut handeldvapen, delar till dessa eller ammunition till ett
annat EU-land med utförseltillstånd enligt 11 § förordningen (1992:1303)
om krigsmateriel ska lämna anmälan om utförsel genom en anmälan enligt
3 §. Uppgifterna i punkterna 9-11 behöver inte lämnas.
Vid utförsel till tredjeland ska elektronisk tulldeklaration för export enligt det s.k. standardförfarandet lämnas till Tullverket.
Utförseltillståndet skickas elektroniskt till Tullverket.
Utförsel när utförseltillstånd meddelats av Inspektionen för strategiska produkter (ISP)
6 § Vid utförsel till tredjeland ska elektronisk tulldeklaration för export (Tv
718.1 eller 718.3) enligt det s.k. standardförfarandet lämnas till Tullverket
som också ska innehålla uppgifter enligt 4 §. Utförseltillståndet skickas
elektroniskt till Tullverket.
Krigsmateriel som transporteras genom Sverige
7 § Den som transporterar krigsmateriel genom Sverige ska göra en anmälan enligt 3 § första stycket. Uppgifterna i punkterna 5 och 9–11 behöver inte lämnas.
Utförseltillståndet skickas elektroniskt till Tullverket.
Undantag
8 § I 15 § andra och tredje stycket samt i 15 a § förordningen (1992:1303)
om krigsmateriel finns undantag från föranmälan.
Utförsel enligt 3 och 7 §§ samt transport enligt 8 § i dessa föreskrifter
behöver inte föranmälas.
9 § Undantag från utförseltillstånd enligt 4 a § förordning (1992:1303)
om krigsmateriel gäller för krigsmateriel som omfattas av ett överföringstillstånd som har meddelats av ett annat EES-land än Sverige.
Var anmälan om utförsel ska lämnas
10 § Anmälan om utförsel ska, om inte annat sägs i dessa föreskrifter,
lämnas till det tullkontor som är ansvarigt för övervakningen av den plats
där avsändaren eller exportören är etablerad. Om varorna packas eller lastas på annan plats för att avsändas till ett annat EU-land eller till tredjeland, ska anmälan lämnas till tullkontoret som ansvarar för övervakningen
av den platsen.
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TFS
11 § Anmälan om transport av krigsmateriel genom Sverige utan omlastning ska lämnas till Tullverket där införsel sker. Vid omlastning ska anmälan lämnas till Tullverket där den sista omlastningen sker.
Denna författning träder i kraft xx xxxx 2017, då Tullverkets föreskrifter
(TFS 1997:35) om anmälan till Tullverket vid utförsel av krigsmateriel ska
upphöra att gälla.
TULLVERKET
THERESE MATTSSON
Jonas Karlsson
(Enheten Nationell samordning)
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Tullverkets föreskrifter och allmänna råd om anmälan till Tullverket vid utförsel m.m. av krigsmateriel

tfs.e

Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen
skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1997:35
i sammanställd version (grundförfattning med inarbetade ändringar)
ändringar införda t.o.m. TFS 2006:14
som utkom från trycket den 7 september 2006
Åberopade bemyndiganden

TFS 1997:35; 84 § tullförordningen (1994:1558) samt 8 och 9 §§ förordningen (1996:702) om
Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen, m.m.
TFS 1999:29; 6 och 84 §§ tullförordningen (1994:1558) samt 8 och 9 §§ förordningen (1996:702) om
Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen, m.m.
TFS 2000:28; 79 § tullförordningen (2000:1306) samt 8 och 9 §§ förordningen (1996:702) om
Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen, m.m.
TFS 2001:2; 18 § verksförordningen (1995:1322), 21 och 79 §§ tullförordningen (2000:1306) samt 8
och 9 §§ förordningen (1996:702) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land
inom Europeiska unionen, m.m.
TFS 2001:16; 18 § verksförordningen (1995:1322), 21 och 79 §§ tullförordningen (2000:1306) samt 8
och 9 §§ förordningen (1996:702) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land
inom Europeiska unionen, m.m.
TFS 2006:14; 21 och 79 §§ tullförordningen (2000:1306) samt 8 och 9 §§ förordningen (1996:702) om
Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Ansvarig enhet: avdelningen Effektiv handel, Kompetenscenter Klarering

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd
om anmälan till Tullverket vid utförsel m.m. av krigsmateriel
(Rubriken har fått sin nuvarande lydelse genom TFS 2006:14.)

Inledande bestämmelser
1 §  Denna författning innehåller bestämmelser om anmälan till Tullverket vid utförsel av krigsmateriel
till ett annat EU-land eller till tredje land samt vid transport av krigsmateriel genom Sverige.
Uttryck i denna författning har samma innebörd som i tullagen (2000:1281), tullförordningen
(2000:1306) och Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m.
(tullordning). Med krigsmateriel förstås i denna författning detsamma som i 1 § förordningen
(1992:1303) om krigsmateriel.
Bestämmelser om återutförsel från Sverige av skjutvapen och ammunition som utgör krigsmateriel och
som förts in i anslutning till jakt eller tävling i Sverige eller annat land finns i Tullverkets föreskrifter
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och allmänna råd (TFS 2003:17) om viss införsel och återutförsel av skjutvapen och ammunition.
(TFS 2006:14.)

Anmälan om utförsel
Tidpunkt för anmälan
2 §  Av 15 § första stycket förordningen (1992:1303) om krigsmateriel framgår vid vilken tidpunkt
utförsel av krigsmateriel skall anmälas till Tullverket.
Utförsel enligt 5–6 §§ och transport enligt 7 § i dessa föreskrifter behöver inte anmälas i förväg.
(TFS 2001:16.)

Utförsel till ett annat land inom Europeiska unionen
(Rubriken har fått sin nuvarande lydelse genom TFS 2001:2.)

3 §  Vid utförsel till ett annat land inom Europeiska unionen skall anmälan om utförsel lämnas
skriftligt. Anmälan skall vara undertecknad av avsändaren eller av ett ombud som denne anlitar och
innehålla uppgift om
1. avsändare,
2. mottagare,
3. bestämmelseland,
4. varuslag,
5. nummer enligt Kombinerade nomenklaturen,
6. kvantitet,
7. varans värde,
8. utförseltillståndets nummer,
9. order- och kontraktsnummer för varorna,
10. var inlastning skall ske, och
11. när inlastning skall ske.
Utförseltillståndet skall visas upp i original för tullkontoret, om inte annat framgår av tillståndet.
Fakturakopia skall avlämnas.
Uppgifter enligt punkterna 9–11 behöver inte lämnas vid utförsel som omfattas av undantagen i 15 §
andra stycket och 15 a § första stycket förordningen (1992:1303) om krigsmateriel.
(TFS 2001:16.)

Utförsel till tredje land
4 §  Vid utförsel till tredje land skall anmälan om utförsel lämnas i tulldeklarationen för export som
därvid också skall innehålla uppgifter enligt 3 § första stycket punkterna 8–11. I övrigt tillämpas
bestämmelserna i 3 § andra och tredje styckena på motsvarande sätt.

Allmänna råd
När tulldeklarationen för export utgörs av formulär 302, som fastställts med stöd av avtalet mellan parterna i Nordatlantiska
fördraget om status för deras styrkor (Nato SOFA), bör uppgifterna enligt 3 § första stycket 8–11 lämnas i bilaga till
formuläret.
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(TFS 2006:14.)

Utförsel när utförseltillstånd meddelats av polismyndighet
5 §  Den som för ut handeldvapen, delar till dessa eller ammunition till ett annat EU-land med
utförseltillstånd enligt 11 § förordningen (1992:1303) om krigsmateriel skall lämna anmälan om
utförsel genom en skriftlig avisering enligt 3 § första stycket, med undantag för uppgifterna i
punkterna 9–11.
Vid utförsel till tredje land skall anmälan om utförsel lämnas i tulldeklarationen för export som därvid
också skall innehålla uppgift enligt 3 § första stycket punkten 8.
Utförseltillståndet skall visas upp för tullkontoret.
(TFS 1999:29.)

Utförsel av enskild person i vissa fall
6 §  En enskild person som till ett annat EU-land eller till tredje land för ut handeldvapen och
ammunition enligt 9 § förordningen (1992:1303) om krigsmateriel får lämna anmälan om utförsel
muntligt. Anmälan skall lämnas till tulltjänsteman på utförselorten från Sverige. Samtidigt skall
personen styrka rätten enligt vapenlagen (1996:67) att inneha vapnet här i landet.
Krigsmateriel som transporteras genom Sverige
7 §  Den som transporterar krigsmateriel genom Sverige skall göra en anmälan enligt 3 § första
stycket. Uppgifter enligt punkterna 5 och 9–11 behöver inte lämnas.
Utförseltillståndet skall visas upp i original för tullkontoret, om inte annat framgår av tillståndet.
(TFS 2001:2.)

Undantag
8 §  Av 15 § andra stycket förordningen (1992:1303) om krigsmateriel framgår att Tullverket i
enskilda fall får medge undantag från bestämmelserna om föranmälan och tidsfristen i paragrafens
första stycket, om det finns särskilda skäl för det.
(TFS 2006:14.)

Tullkontor dit anmälan om utförsel skall lämnas
(Rubriken har fått sin nuvarande lydelse genom TFS 1999:29.)

9 §  Anmälan om utförsel skall, om inte annat sägs i dessa föreskrifter, lämnas till det tullkontor som
är ansvarigt för övervakningen av den plats där avsändaren/exportören är etablerad. Om varorna
packas eller lastas på annan plats för att avsändas till ett annat EU-land eller på export, skall anmälan
lämnas till tullkontoret som ansvarar för övervakningen av den platsen.
10 §  Anmälan om transport av krigsmateriel genom Sverige utan omlastning skall lämnas till
närmaste tullkontor i samband med införsel. Vid omlastning skall anmälan lämnas till det tullkontor
inom vars område den sista omlastningen sker.
(TFS 1999:29.)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
TFS 1997:35
Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den utkom
från trycket i Tullverkets författningssamling.
(Utkom från trycket den 8 september 1997)
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TFS 1999:29
Denna författning träder i kraft den 1 juli 1999.
TFS 2000:28
Denna författning träder i kraft den 1 januari 2001.
TFS 2001:2
Denna författning träder i kraft den 1 maj 2001.
TFS 2001:16
Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2001.
TFS 2006:14
Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2006.
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Bilaga 1
Enheten nationell samordning
Jonas Karlsson, sakkunnig
Tel. 08-405 03 59
jonas.karlsson@tullverket.se

Datum

Dnr

2017-09-21

STY 2017-481

Ert datum

Er referens

Enligt sändlista

Konsekvensutredning över Tullverkets
föreskrifter om anmälan till Tullverket vid utförsel
av krigsmateriel
Uppgifter enligt 6 § förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid
regelgivning.

1. Problemet och vad Tullverket vill uppnå
1.1 Problemet
Tullverkets föreskrifter (TFS 1997:35) om anmälan till Tullverket vid utförsel
m.m. av krigsmateriel är från år 1997 och har i sak inte uppdaterats sedan dess.
I den nuvarande föreskriften förekommer uppgifter som har upphört att gälla
sedan föreskriften skrevs. Det anges t.ex. i 6 § i föreskriften att en enskild
person som för ut krigsmateriel till tredjeland får lämna anmälan om utförsel
muntligt. Det sagda har ändrats sedan Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en
tullkodex för unionen (tullkodexen) trädde ikraft den 1 maj 2016. Numera
måste en tulldeklaration alltid lämnas vid utförsel till land utanför EU
(tredjeland). Vidare har Tullverket organiserats om sedan föreskriften skrevs,
varför vissa benämningar i föreskriften behöver ändras.
Med hänsyn till dessa förändringar och för att uppnå en språklig modernisering
av föreskriften finns det ett behov av nya föreskrifter om anmälan till
Tullverket vid utförsel av krigsmateriel som ersätter den nu gällande
föreskriften (TFS 1997:35).

Postadress

Box 12854
112 98 Stockholm

Besöksadress

Tegeluddsvägen 21
Stockholm

Tel

0771-520 520 vxl

Fax

2017-09-21
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1.2 Vad Tullverket vill uppnå
Tullverket vill med förslaget till den nya föreskriften uppnå att de förändringar
som skett i och med den nya tullkodexen återspeglas i reglerna samt uppnå en
språklig modernisering av föreskriften. Tullverket anser att det bäst sker genom
en helt ny föreskrift som kan ersätta den nu gällande föreskriften (TFS
1997:35).
1.3 Gällande bestämmelser
Utförseltillstånd
Generellt sett krävs utförseltillstånd för att föra ut krigsmateriel från Sverige.
Inspektionen för strategiska produkter (ISP) prövar frågan om utförsel av
krigsmateriel. I vissa fall är det Polismyndigheten som utfärdar tillstånd för
skjutvapen. Om utförseltillstånd finns bestämmelser i 6 § lagen (1992:1300)
om krigsmateriel.
Undantag för utförseltillstånd
I 4 a § förordningen (1992:1303) om krigsmateriel finns bestämmelser om
undantag från utförseltillstånd när ett överföringsbeslut finns från ett annat
EES-land.
Anmälningsskyldighet till annat EU-land
Anmälningsskyldigheten till Tullverket vid utförsel av krigsmateriel till ett
annat EU-land grundar sig på 3 och 4 §§ lagen (1996:701) om Tullverkets
befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
(inregränslagen).
Deklarationsskyldighet till tredjeland
Vid utförsel av krigsmateriel till tredjeland grundar sig deklarationsskyldigheten på bestämmelser i tullkodexen. I artikel 267 i tullkodexen finns
bestämmelser om sådan deklarationsskyldighet till Tullverket.
Av artikel 158 i tullkodexen framgår att en tulldeklaration ska inges till
Tullverket. I artikel 163 i tullkodexen finns en bestämmelse om att en
tulldeklaration ska åtföljas av alla styrkande dokument som krävs för
tillämpningen av de bestämmelser som gäller för det tullförfarande för vilket
varorna är deklarerade. Vidare finns i artikel 188 i tullkodexen bestämmelser om
att tullmyndigheterna får, för att kontrollera riktigheten av mottagna
deklarationer, granska de handlingar som ingår i deklarationen och de dokument
som bifogats den.
Vapenhandlartillstånd, vapenlicens eller utförseltillstånd är sådana handlingar
som ska bifogas tulldeklarationen.
Av artikel 142 i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 av den
28 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning
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(EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i
unionens tullkodex (kompletteringsförordningen) framgår att restriktionsvaror,
t.ex. vapen som kräver tillstånd för att få föras ut, inte kan deklareras muntligt.
För att en vara ska benämnas restriktionsvara ska det finnas bestämmelser med
krav på särskilda tillstånd av ansvarig myndighet i Sverige som exempelvis
utförseltillstånd.

2. Beskrivning av alternativa lösningar som finns och
vilka effekterna blir om föreskrifterna inte utfärdas
Det är nödvändigt att föreskriften uppdateras för att den inte ska bli inaktuell.
Det är lämpligt att i samband därmed även modernisera språket i föreskriften
för att uppnå ökad tillgänglighet och förståelse för innehållet i föreskriften..

3. Uppgifter om vilka som berörs av föreskrifterna
De grupper av personer och företag som Tullverket identifierat som berörda av
föreskrifterna är krigsmaterieltillverkare, vapenhandlare, vapeninnehavare,
fraktförare, speditörer och ombud. Även Inspektionen för strategiska produkter
och Säkerhetspolisen berörs av föreskrifterna samt Tullverket,
Polismyndigheten och Kustbevakningen, såsom kontrollmyndigheter av
föreskrifterna.

4. Uppgifter om bemyndiganden som Tullverkets
beslutanderätt grundar sig på
Beslutanderätten grundar sig på 14 § förordningen (1992:1303) om
krigsmateriel, 8 och 9 §§ förordningen (1996:702) om Tullverkets
befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
samt 3 kap. 7, 8 och 23 §§ och 5 kap. 4 § tullförordningen (2016:287).

5. Uppgifter om kostnadsmässiga och andra
konsekvenser som föreskrifterna medför och en
jämförelse av konsekvenserna för de övervägda
regleringsalternativen
De nya bestämmelserna i tullkodexen innebär att en tulldeklaration alltid ska
lämnas vid utförsel till tredjeland. Sådan deklaration lämnas på blankett
Enhetsdokument (Tv 718.3). Blanketten ska innehålla flera uppgifter och kan i
viss mån vara svår att fylla i. Av den anledningen behövs troligen, i större
utsträckning än tidigare, ett ombud eller speditör anlitas vid utförseln. Det
sagda innebär ökade kostnader för den som för ut krigsmateriel till tredjeland.
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6. Bedömning av om föreskrifterna överensstämmer med
eller går utöver de skyldigheter som följer av Sveriges
anslutning till EU
Tullverket bedömer att föreskrifterna överensstämmer med de skyldigheter
Sverige har i anslutning till EU.
Det svenska EU-medlemskapet innebär att Sverige är skyldigt att tillämpa
bestämmelserna i fördraget om EU:s funktionssätt (fördraget). Enligt artikel 36
i fördraget får medlemsstaterna under vissa förutsättningar behålla
bestämmelser om förbud mot eller restriktioner för import, export eller
transitering. Det krävs att förbudet eller restriktionen har sin grund i ett
godtagbart samhällsintresse, t.ex. hänsynen till allmän ordning, allmän säkerhet
och intresset att skydda människors och djurs liv och hälsa. Vidare får sådana
förbud eller restriktioner inte utgöra ett medel för godtycklig diskriminering
eller innefatta en förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna.
Vad gäller varurörelser över de inre gränserna har medlemsstaterna kvar sin
beslutanderätt beträffande varor för vilka kontroll kan motiveras av de
skyddsaspekter som anges i artikel 36 i fördraget.

7. Bedömning om särskilda hänsyn behöver tas när det
gäller tidpunkten för ikraftträdande och om det finns
behov av speciella informationsinsatser
Tullverkets bedömning är att det inte behöver tas några särskilda hänsyn till
tidpunkt för ikraftträdande av den nya föreskriften.
Den nya tullagstiftningen (tullkodexen, kompletteringsförordningen, tullagen
[2016:253], tullförordningen och tullordningen) trädde i kraft den 1 maj 2016.
Generellt sett framstår det som att Tullverket skulle behöva rikta ytterligare
informationsinsatser mot berörda aktörer med anledning av de nya
bestämmelserna. Den nu föreslagna nya föreskriften är däremot i allt väsentligt
inriktad på att reglera sådana rutiner som redan fungerar väl och som föregåtts
av information riktad till berörda aktörer. Med anledning därav har några
särskilda informationsinsatser inte bedömts vara nödvändiga, utöver
informationen på Tullverkets webbplats.

8. Kontaktperson för denna konsekvensutredning på
Tullverket är följande
Jonas Karlsson, sakkunnig på enheten för nationell samordning
jonas.karlsson@tullverket.se tel.08-405 03 59.
Charlotte Ljung, verksjurist på rättsavdelningen
charlotte.ljung@tullverket.se tel. 031-63 34 65.
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