Regel rådet
Yttrande

Vårt Dnr

Ert Dnr

2009-02-11

N2008:05/2009/4

TV1-2008-11834

Tullverket
Effektiv handel
Box 12854
112 98 Stockholm

Yttrande över Tullverkets förslag till ändringar i TFS
1994:54 om vissa tullförfaranden med ekonomisk
verkan m.m.
Regelrådet behandlade ovanstående remiss vid sammanträde den 11 februari 2009.
I beslutet deltog Stig von Bahr, ordförande, Lennart Palm och Christina Ramberg.
Ärendet föredrogs av kommittésekreteraren Oscar Fredriksson.

Regelrådets ställningstagande
Regelrådet tillstyrker de föreslagna ändringarna vilka torde minska företagens administrativa
kostnader.
Konsekvensutredning saknar en närmare motivering till att det inte skett någon genomgång av
ändringarnas effekter för företag i enlighet med 7 § förordningen (2007:1244) om
konsekvensutredning vid regelgivning. I denna del är konsekvensutredningen bristfällig.
Regelrådet vill i sammanhanget också framföra följande. Det är utmärkt att Tullverket
kombinerat de föreslagna ändringarna med ett omtryck av föreskrifterna. En samlad
presentation är allmänt sett ägnad att underlätta tillämpningen av ett regelverk. Det går dock
inte att komma ifrån att föreskrifterna – även om lästa i sin helhet – är utformade så att de bara
kan förstås av experter på tullområdet. Det i 1 a kap. centrala begreppet ”användning för
särskilda ändamål” beskrivs exempelvis inte utan föreskrifterna innehåller bara en hänvisning
till viss EEG-förordning. Ett sätt att förenkla tillämpningen kan vara att – i likhet med vad som
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skett under 3 kap. 6 a § - i ett allmänt råd redovisa innehållet i den artikel i EEG-förordningen till
vilken hänvisning gjorts.
Enligt Regelrådets uppfattning är det önskvärt att Tullverket genomför en pedagogiskt inriktad
översyn av de aktuella föreskrifterna. Därvid kan det finnas anledning att ta ställning till bl.a.
innebörden av uttrycken ”i tulldeklaration” och ”vid tulldeklarering” (se t.ex. 1 a kap. 4 § och
rubriken till denna paragraf).
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