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Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-12-07 

 

Närvarande: F.d. justitieråden Gustaf Sandström och Lennart Ham-

berg samt justitierådet Agneta Bäcklund. 

 

En ny svensk tullagstiftning 

 

Enligt en lagrådsremiss den 12 november 2015 (Finansdepartemen-

tet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag 

till  

1. tullag, 

2. lag om vissa tullbestämmelser, 

3. lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid 

    Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen, 

4. lag om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i 

    Tullverkets verksamhet. 

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av departementssekrete-

raren Mats Barregren från Finansdepartementet samt rättssakkun-

nige Pontus Abado Nilsson och departementssekreteraren Henrik 

Bergfeldt, båda från Utrikesdepartementet. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 
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Inledning 

 

I lagrådsremissen lämnas förslag till lagändringar som framför allt 

ska komplettera Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 

952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för 

unionen (tullkodexen). De kompletterande bestämmelserna föreslås i 

allt väsentligt införas genom två nya lagar; dels en tullag och dels en 

lag om vissa tullbestämmelser. Det kan sättas i fråga om uppdel-

ningen främjar tydlighet och enhetlighet i regleringen.  

 

De två lagarnas struktur skiljer sig åt väsentligt. I förslaget till tullag 

har upplysningsbestämmelser om tullkodexen och dess tillämpnings-

föreskrifter, liksom upplysningsbestämmelser om andra författningar 

och verkställighetsföreskrifter, begränsats till ett minimum (se remis-

sen s. 114). Lagen om vissa tullbestämmelser innehåller nästan ute-

slutande sådana upplysningsbestämmelser.  

 

Lagen om vissa tullbestämmelser anges innehålla bestämmelser 

som kompletterar tullkodexen och de förordningar som meddelas 

med stöd av den förordningen i fråga om bindande besked, varors 

klassificering, ursprung och tullvärde, varors tullstatus samt transite-

ring, särskild användning och förädling av varor. Lagen saknar dock 

materiella bestämmelser som rör angivna frågor eller förfarandet vid 

hantering av sådana frågor. Den kompletterande regleringen finns i 

tullagen och hänvisning sker till den lagens bestämmelser (se 1, 4 

och 6 §§ i lagen om vissa tullbestämmelser). 

 

Uppdelningen på två lagar har samband med ansvarsfördelningen 

inom regeringskansliet som innebär att Finansdepartementet har hu-

vudansvaret för tullagstiftningen och att Utrikesdepartementet ansva-

rar för vissa delar av den. Några sakliga skäl för att behålla uppdel-

ningen på två lagar har i övrigt inte redovisats i remissen (se remis-
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sen s. 62). Det måste dock också beaktas att tullagstiftningen på EU-

nivå inte gör någon sådan åtskillnad och att en betydande del av de 

bestämmelser som ska gälla är gemensamma för de sakfrågor som 

enligt förslaget delas upp på två lagar. Uppdelningen leder, som 

vissa remissinstanser också har påpekat, till att regleringen blir mer 

svårtillgänglig. 

 

Uppdelningen är enligt Lagrådets mening olämplig och onödig. Reg-

leringen bör samlas i den nya tullagen. (Se även Lagrådets yttrande i 

prop.1999/2000:126 s. 271). Detta kan ske utan några genomgri-

pande förändringar av tullagen (se vad som anförs nedan under 

1 kap. 1 § tullagen och under lagen med vissa tullbestämmelser).  

 

Den nya tullagen bygger i stor utsträckning på den gällande tullagen 

och många bestämmelser har förts över till den nya lagen. Förarbe-

tena till den nya lagen är mycket kortfattade. Hänvisningar görs hu-

vudsakligen till motsvarande bestämmelser i gällande tullag. 

 

Hänvisningarna till gällande lag är i vissa fall inte korrekta, t.ex. på så 

sätt att det anges att den föreslagna paragrafen i sak motsvarar en 

tidigare gällande bestämmelse, trots att sakliga ändringar gjorts. Vi-

dare är sambandet mellan föreslagna paragrafer och reglering på 

EU-nivå ofta oklar. För att underlätta tillämpningen av den nya lagen 

förordar Lagrådet att remissen inom ramen för det fortsatta lagstift-

ningsarbetet utvecklas och korrigeras i dessa delar så att det klart 

framgår när en bestämmelse utan sakliga förändringar har förts över 

från gällande tullag och i vilka fall justeringar skett och vad dessa 

innebär. Vidare bör skälen för sakliga ändringar redovisas. Slutligen 

bör bestämmelsernas koppling till EU-regleringen redovisas tydli-

gare. 
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I lagrådsremissen berörs de problem som uppkommer om ett förfa-

rande kan träffas av såväl tulltillägg som av sanktion av annat slag. 

Remissen innehåller inga förslag till ändrad lagstiftning inom det ak-

tuella området. En hänvisning görs till det arbete som bedrivs inom 

EU. Vidare hänvisas till den bedömning som gjorts i prop. 

2014/15:131 rörande skattetilläggen, nämligen att sanktionerna på 

tullområdet bör ses över. Lagrådet finner det angeläget att så sker 

snarast.   

 

Förslaget till tullag 

 

1 kap. 1 § 

 

Se vad Lagrådet har anfört inledningsvis om att samla den komplet-

terande regleringen i tullagen. Om så sker blir upplysningen i para-

grafens andra stycke onödig och bör utgå. 

 

1 kap. 2 §  

 

Denna bestämmelse kan enligt Lagrådets mening utgå. 

 

1 kap. 3 § 

 

I bestämmelsen anges, på samma sätt som i nu gällande tullag 

(2000:1281), att det som sägs om tull även gäller annan skatt som 

ska tas ut för varor vid import och som ska betalas till Tullverket, om 

inte något annat uttryckligen anges. Denna bestämmelse, tillsam-

mans med den bestämmelse som finns i 2 kap. 1 § andra stycket och 

som anger att i första stycket avsedda skatter om inte annat föreskri-

vits ska fastställas och betalas enligt det förfarande som gäller för 

tull, innebär att såväl tullagens regler i allmänhet som tullkodexens 
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förfaranderegler blir tillämpliga även på skatter som betalas till Tull-

verket.  

 

I åtskilliga bestämmelser i tullagen finns emellertid också en koppling 

till vad som benämns ”tullagstiftningen”. I exempelvis 4 kap. 24 § 

anges att Tullverket får rikta förelägganden mot den som kan antas 

vara deklarations- eller uppgiftsskyldig enligt tullagstiftningen, och i  

7 kap. 4 § anges att Tullverket vid tillämpning av tullagstiftningen får 

använda delgivning.  

 

I artikel 5.2 i tullkodexen definieras tullagstiftningen som det regel-

verk som utgörs av bl.a. tullkodexen och de bestämmelser för att 

komplettera eller genomföra den som antagits på unionsnivå eller 

nationell nivå. Vid föredragningen har fråga uppkommit om denna 

definition kan anses omfatta även det korresponderande regelverk 

som ska användas vid Tullverkets uppbörd av skatt vid import. 

 

För att undvika osäkerhet i detta hänseende föreslår Lagrådet att 3 § 

kompletteras med en andra mening av följande lydelse. 

 

Vidare ska det som sägs om tullagstiftningen gälla även de motsva-
rande regler som vid import ska tillämpas på annan skatt än tull.  
 

1 kap. 5 § 

 

Lagrådet anser att sista stycket bör omformuleras enligt följande. 

 

I Tullverkets verksamhet gäller lagen (2001:185) om behandling av 
uppgifter i Tullverkets verksamhet. 
 

1 kap. 6 § 

 

Enligt Lagrådets mening bör första stycket 1 b inledas med ”inte har 

lämnat eller inte kommer att lämna … ”. Vidare bör, för tydlighetens 
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skull, andra stycket avslutas med ” … till grund för antagandet enligt 

första stycket 1”.  

 

1 kap. 12 §  

 

I paragrafen finns ett bemyndigande för regeringen eller den myndig-

het som regeringen bestämmer. Lagrådet förordar att bestämmelsen 

ges följande lydelse. 

 

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela 
föreskrifter om villkor för att ett tullombud ska få tillhandahålla tjänster 
i Sverige. 
 

1 kap. 14 §  

 

Lagrådet föreslår att första och andra styckena utformas på följande 

sätt.  

Om en särskild sakkunnig har anlitats enligt 4 kap. 5 §, ska kostna-
den för den sakkunnige betalas av den som lämnat en felaktig upp-
gift respektive av den som inte följt en uppmaning att lämna en upp-
gift eller en handling om en vara. Tullverket kan besluta att den som 
inte följt en uppmaning inte ska vara betalningsskyldig. 

Betalningsskyldighet enligt första stycket gäller inte om en felaktig 
uppgift avser varans tull- eller skattepliktiga värde och det slutligen 
fastställda värdet inte överstiger det uppgivna värdet med mer än tio 
procent. 

 

Rubriken till 2 kap. 

 

Kapitlet innehåller ett flertal bestämmelser om ränta. Lagrådet anser 

att detta bör framgå av rubriken till kapitlet och att rubriken bör lyda 

”Tullskuld, skatt och ränta m.m.” 
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2 kap. 4 § 

 

I paragrafen finns bestämmelser om åtgärder som får vidtas för att 

säkerställa betalning av en tullskuld.  

 

I författningskommentaren anges att bestämmelserna motsvarar  

5 kap. 9 § andra och tredje styckena samt 23 § andra stycket sista 

meningen i den gällande tullagen.  

 

Paragrafens rubrik lyder ”Garanti för en potentiell eller befintlig tull-

skuld”. Några materiella bestämmelser – motsvarande förordningens 

reglering i artikel 89 och följande i tullkodexen – som reglerar en po-

tentiell tullskuld finns inte i förslaget. Vad som avses med en sådan 

tullskuld framgår inte heller. I gällande bestämmelser finns inte nå-

gon motsvarande rubrik och såvitt framgår finns inte heller någon 

motsvarande möjlighet att besluta om säkerhet för en potentiell ford-

ran. Formuleringen av rubriken leder till oklarhet om vad som regle-

ras i paragrafen. Orden ”potentiell eller befintlig” bör därför utgå ur 

rubriken. 

 

Med beaktande av förordningens reglering kan ifrågasättas om inte 

ordet ”tull” bör utgå ur andra stycket.  

 

Ordet ”säkerhet” har genomgående bytts ut mot ”garanti” i paragra-

fen. Någon saklig ändring synes inte vara avsedd. Ändringen av ter-

minologin inger emellertid betänkligheter. Begreppet säkerhet an-

vänds normalt i svensk rätt för att beskriva det som avses i bestäm-

melsen (se t.ex. utsökningsbalken och konkurslagen). Enligt normalt 

språkbruk kan en vara inte utgöra garanti (se paragrafens andra och 

tredje stycken).  
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Förändringen av terminologin riskerar att leda till att gäldenärens 

möjlighet att ställa säkerhet inskränks till just säkerhet i form av ga-

ranti, som normalt avser en utfästelse av bank eller annan jämförbar 

penninginrättning att infria den förpliktelse som säkerheten ska avse. 

En sådan begränsning framstår varken som avsedd eller motiverad 

och finns inte i tullkodexen.  

 

Som skäl för att göra den föreslagna förändringen anförs att ordet 

garanti används i unionstullkodexen (se t.ex. artikel 105, 110 och 

112). I den svenska versionen av unionstullkodexen används såle-

des ordet ”garanti”. Det engelska uttrycket som används är ”guaran-

tee”, ett uttryck som har en vidare och delvis annan innebörd än det 

svenska, och som torde kunna motsvara det svenska uttrycket ”sä-

kerhet”. Detsamma gäller det franska uttrycket ”garantie”. 

 

Det framstår därför som om den svenska textversionen av begreppet 

begränsar betydelseområdet för de angivna bestämmelserna om 

garanti eller säkerhet. 

 

Till detta kommer att ordet ”säkerhet” används i 3 kap. 7 § som regle-

rar Tullverkets möjlighet att bestämma att en vara inte får tas ut från 

en anläggning för tillfällig lagring eller ett tullager förrän verkets kost-

nader för förvaringen har ersatts eller säkerhet har ställts för dem. 

Det innebär att olika uttryck används i lagen för att beskriva samma 

företeelse, vilket inte är lämpligt. 

 

Mot bakgrund av vad som nu anförts förordar Lagrådet att ordet ”sä-

kerhet” behålls i paragrafen och genomgående används i lagen för 

att beskriva den angivna företeelsen.  

 

I tredje stycket anges att Tullverket får ”ta ut beloppet ur garantin el-

ler varan innan en fordran överlämnas för indrivning i enlighet med 
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17 §”. Att Tullverket skulle kunna ta ut betalning innan fordran läm-

nas för indrivning saknar motsvarighet i gällande bestämmelser. Det 

framgår inte heller hur bestämmelsen förhåller sig till tullkodexens 

reglering. I remissen redovisas inte några skäl för förslaget. Frågan 

bör övervägas ytterligare inom ramen för den fortsatta beredningen 

av lagstiftningsärendet. Se också vad Lagrådet har anfört i anslutning 

till 3 kap. 8 §. 

 

2 kap. 6 § 

 

I paragrafen finns bestämmelser om begränsning av tullskuld. Enligt 

författningskommentaren kompletterar paragrafen artikel 103.2 i tull-

kodexen. Andra och tredje styckena motsvarar 5 kap. 5 § andra 

stycket i nuvarande lag och reglerar inom vilken tid en gäldenär får 

underrättas om en tullskuld i vissa situationer. Motsvarande bestäm-

melse i gällande regler reglerar när beslut om tullskuld ska medde-

las. Lagrådet anser att innebörden av uttrycket underrättelse bör ut-

vecklas och tydliggöras.  

    

2 kap. 9–14 §§ 

 

Bestämmelserna avser ränta vid betalning av andra skatter än tull, 

när skatterna ska tas ut av tullverket vid import.  

 

När det gäller ränta i samband med uppbörd av tull, är regleringen i 

tullkodexen om kreditränta i artikel 112 och dröjsmålsränta i artikel 

114 direkt tillämpliga. Generellt ska enligt 2 kap. 1 § det förfarande 

som gäller för tull också tillämpas när de skatter som nämns där ska 

fastställas och betalas. Av lagrådsremissen framgår emellertid att 

det, i fråga om dröjsmålsräntan vid för sena skattebetalningar, efter-

strävats att den ska motsvara nivån för kostnadsränta vid för sen be-

talning av skatt enligt skatteförfarandelagen (2011:1244). Detta inne-
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bär att två olika regelverk behöver tillämpas i fråga om dröjsmåls-

ränta (s. 71 f.).  

 

I 9 § föreslås som huvudregel att bestämmelserna om kreditränta 

och dröjsmålsränta i artiklarna 112 och 114 i tullkodexen ska tilläm-

pas även på skatt, men att dröjsmålsräntan ska beräknas enligt vissa 

bestämmelser i skatteförfarandelagen. I 10 § första stycket och  

14 § första och andra styckena regleras emellertid vissa situationer 

särskilt, men där gäller som en förutsättning för tillämpningen att 

ränta inte ska tas ut enligt huvudregeln i 9 §. De särskilda situation-

erna avser skatt som ska betalas enligt beslut om omprövning eller 

enligt beslut av förvaltningsdomstol. Om de särskilda räntereglerna 

behövs framgår således först när det står klart att ränta i dessa  

situationer inte kan tas ut på motsvarande tullbelopp enligt artiklarna  

112 eller 114.  

 

Vidare framgår av 10 § andra stycket och 14 § tredje stycket att en 

särskild reglering ska gälla vid försening av kompletterande tulldekla-

ration i ett visst fall.  

 

Av den utredning som föregått remissen framgår att det inte gått att 

utreda om de olika reglerna kompletterar varandra, eller om det är 

fråga om en dubbelreglering. Frågan belyses ytterligare i remissen, 

men analysen är inte tillräcklig för att det ska gå att dra några säkra 

slutsatser om behovet av de nämnda särbestämmelserna.  

 

Den ränta som ska användas enligt artikel 114 motsvarar Riksban-

kens reporänta med tillägg av 2 procentenheter. Dröjsmålsränta en-

ligt skatteförfarandelagen vid för sen betalning utgörs av basräntan 

med tillägg av 15 procentenheter. Av remissen synes följa att den 

sist nämnda räntenivån förutsatts vara lämpligt avvägd i alla de  
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situationer som regleras i artikel 114 i tullkodexen, till den del tull-

skulden utgörs av skatt.  

 

Enligt Lagrådets mening framstår det som oklart om de särskilda reg-

lerna i 10 och 14 §§ överhuvudtaget har någon funktion. Vidare 

framstår det som osäkert om det, vid en jämförelse med skatteförfa-

randelagens regler, vid uppbörd av skatt på import är motiverat att 

genomgående tillämpa den högsta räntesatsen i alla de fall som kan 

omfattas av artikel 114 i tullkodexen.  

 

Det är uppenbart att betydande förenklingar kan uppnås om tullko-

dexens räntebestämmelser genomgående görs tillämpliga inte bara 

på tullbeloppet utan även på den skatt som tas ut vid importen. Om 

avvikande räntenivåer bedöms nödvändiga avseende skatteuppbör-

den, måste reglernas funktionssätt tydliggöras.        

    

När det gäller den tekniska utformningen av de olika paragraferna 

kan följande nämnas.   

 

9 § bör kunna förenklas enligt följande. 

 

9 § Vid betalning av andra skatter än tull ska dröjsmålsränta, i stället 
för vad som anges i artikel 114 i förordning (EU) nr 952/2013, beräk-
nas på det sätt som anges i 65 kap. 13 § första stycket och andra 
stycket första meningen skatteförfarandelagen (2011:1244). 
  

10 och 14 §§ – om behovet av dessa, se ovan. 

  

11 § kan utformas enligt följande. 

 
11 § Kreditränta eller dröjsmålsränta ska inte tas ut på belopp som 
får dras av vid redovisning av skatt enligt mervärdesskattelagen 
(1994:200). 
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I 12 § anges att det som föreskrivs i tullagstiftningen om uppbörd, 

indrivning och återbetalning av tull tillämpas även i fråga om ränta 

enligt 9 och 10 §§. Bestämmelsen bör kunna undvaras, eftersom det 

som regleras där får anses följa av 1 § andra stycket. 

 

I 13 § ges en möjlighet för regeringen eller myndighet som regering-

en bestämmer att besluta om befrielse från skyldigheten att betala 

”ränta på annan skatt än tull enligt 10 §”, om det finns synnerliga 

skäl. De markerade orden kan lämpligen bytas ut mot orden ”kredit-

ränta eller dröjsmålsränta på annan skatt än tull”.  

 

2 kap. 20 § 

 

I första och andra styckena anges att fråga om återbetalning och ef-

tergift av skatt ska prövas, om en ansökan om detta görs avseende 

tull. Därvid ska angivna bestämmelser i tullkodexen även tillämpas 

beträffande skatten. Enligt författningskommentaren till bestämmel-

sen motsvarar den delvis andra och tredje styckena av 5 kap. 13 § i 

den nuvarande tullagen. 

 

I remissen (s. 69) anges att den föreslagna paragrafen även är av-

sedd att ge stöd för omprövning av beslut om annan skatt än tull 

(omprövning avseende tulltillägg och förseningsavgift är reglerad i  

7 kap. 18 §). Paragrafen skulle således till viss del motsvara den re-

glering som i den nu gällande tullagen finns i 5 kap. 3 § andra stycket 

jämförd med 11 § andra stycket. Lagrådet kan inte finna att 2 kap.  

20 § ger något lagstöd för omprövning. Möjligen följer detta i stället 

av den föreslagna regeln i 2 kap. 1 § andra stycket, enligt vilken skatt 

ska fastställas och betalas enligt det förfarande som gäller för tull. 

Regleringen bör övervägas ytterligare.   
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I tredje stycket anges att det vid återbetalning får göras avdrag för 

sådan beslutad tull och annan skatt som ska betalas till Tullverket. 

Vid föredragningen har framkommit att bestämmelsen är att förstå så 

att sådant avdrag för tull och skatt även ska ske inte bara när skatt 

utan också när tull återbetalas, och att tullkodexen inte bedömts ut-

göra hinder mot en sådan nationell avräkningsregel vid återbetalning 

av tull. Enligt Lagrådets mening bör frågan utvecklas närmare i det 

fortsatta lagstiftningsarbetet, och bestämmelsen förtydligas. Vid ut-

formningen av bestämmelsen bör observeras att orden ”tull och an-

nan skatt” lämpligen kan ändras till ”tull” (se 1 kap. 3 §).  

 

I 5 kap. 13 § fjärde stycket i den nu gällande tullagen finns en be-

stämmelse av innebörd att regeringen eller den myndighet som rege-

ringen bestämmer får medge nedsättning av eller befrielse från an-

nan skatt än tull. Den dispensbestämmelsen föreslås inte överförd till 

den nya lagen. Frågan kommenteras inte. Vid föredragningen har 

dock upplysts om att artikel 120 i tullkodexen, som enligt paragrafens 

första stycke ska tillämpas vid återbetalning och eftergift av skatt, får 

anses ersätta den nuvarande dispensbestämmelsen.  

 

I det fortsatta lagstiftningsarbetet bör redovisas i vad mån en tillämp-

ning av artikel 120 i tullkodexen kan utgöra ersättning för den nuva-

rande dispensregeln. Det bör beaktas att den nuvarande regleringen 

avseende skatt överensstämmer med 60 kap. 1 § skatteförfarande-

lagen.  

 

Det bör vidare observeras att särskilda överklaganderegler för närva-

rande gäller när dispensbeslut fattas på myndighetsnivå, och det bör 

närmare övervägas hur beslut avseende befrielse från skatt eller 

ränta på skatt ska överklagas. Se nuvarande 9 kap. 2 § andra stycket 

tullagen och även 67 kap. 6 § skatteförfarandelagen. 
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3 kap. 4 § 

 

Artikel 133.1 i unionstullkodexen tar sikte på den anmälningsskyldig-

het som operatören av ett havsgående fartyg eller ett luftfartyg har 

när fartyget eller luftfartyget förs in i unionens tullområde men däre-

mot inte på anlöp eller landningar som följer i en rutt därefter.  

 

Genom den kompletterande anmälningsskyldigheten i paragrafens 

första stycke som gäller ”i andra fall” vidgas anmälningsskyldigheten 

till att avse en senare ankomst till svenskt tullområde. Lagrådet anser 

att de överväganden som ligger bakom den kompletterande be-

stämmelsen bör redovisas i författningskommentaren. 

 

3 kap. 7 §  

 

Paragrafen motsvarar, enligt författningskommentaren, i sak 3 kap. 

7 § tredje stycket sista meningen och 8 § samt 4 kap. 9 § i den nuva-

rande tullagen. I andra stycket andra meningen föreskrivs att dekla-

ranten är ersättningsskyldig för kostnader för förvaring. Detta torde 

framgå av andra bestämmelser och Lagrådet förordar att den me-

ningen, som saknar motsvarighet i gällande bestämmelser, utgår.  

 

Se även vad Lagrådet har anfört under 2 kap. 4 § i fråga om begrep-

pen ”garanti” och ”säkerhet”. 

 

3 kap. 8 §  

 

I paragrafens första stycke finns bestämmelser om försäljning av va-

ror på offentlig auktion. Se vad Lagrådet har anfört i fråga om 2 kap. 

4 § tredje stycket. Frågan bör övervägas inom ramen för det fortsatta 

lagstiftningsarbetet.  
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Om andra meningen behålls bör ordet ”garanti” ersättas av ”säker-

het” även i den nu aktuella paragrafen (se vad Lagrådet anfört under 

2 kap. 4 § i fråga om uttrycken ”garanti” och ”säkerhet”). 

 

3 kap. 10 § 

 

I paragrafen finns bestämmelser om rätten i vissa fall att förstöra va-

ror. I författningskommentaren anges att bestämmelsen i sak mot-

svarar 4 kap. 19 § första stycket, 20 och 21 §§ i nuvarande tullag. En 

förutsättning för att få förstöra varor i nuvarande tullag är dock att 

varorna inte kan säljas. Något sådant krav, som framstår som rimligt, 

återfinns inte i den föreslagna lagtexten. Några skäl till förändringen 

redovisas inte i remissen. Lagrådet förordar att skälen för ändringen 

utvecklas i det fortsatta lagstiftningsarbetet.  

 

Rubriken till 3 kap. 12 §  

 

Rubriken till paragrafen, ”Lagring”, återspeglas inte paragrafens in-

nehåll och bör ersättas, t.ex. av ”Frizoner”.   

 

4 kap. 11 §  

 

Av paragrafen framgår att en förare eller befälhavare på ett trans-

portmedel som omfattas av tullövervakning ska stanna på uppma-

ning av en tulltjänsteman och att detsamma gäller annan person om 

det finns anledning att anta att personen är anmälningsskyldig enligt 

tullagstiftningen.  

 

Lagrådet konstaterar att det här liksom vid andra kontrollåtgärder ska 

göras en proportionalitetsbedömning enligt 4 kap. 1 § (jfr vad som 

anfördes vid införandet av generell proportionalitetsbestämmelse, 

prop.1999/2000:126 s. 101 f.). 
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4 kap. 12 § 

 

I paragrafen används uttrycken ”i trakterna vid” och ”i närheten av”. 

Den avsedda innebörden av uttrycken bör preciseras i författnings-

kommentaren.  

 

4 kap. 14 §  

 

I paragrafen finns bestämmelser om Tullverkets möjligheter att tillfäl-

ligt stänga av områden där transportmedel lossas eller lastas eller 

passagerare går ombord på eller lämnar transportmedel. Paragrafen 

motsvarar enligt författningskommentaren 6 kap. 9 § i den nuvarande 

tullagen. Den bestämmelsen omfattar även infarter till och utfarter 

från frizoner. 

 

Motsvarande reglering avseende frizoner har inte förts över till den 

nya lagen. Några skäl för detta har inte redovisats och det framstår 

närmast som ett förbiseende att frizoner inte nämns.  

 

Lagrådet förordar att paragrafens andra stycke ges följande lydelse. 

 

Första stycket gäller även för annat område i omedelbar närhet av ett 
transportmedel, liksom infarter till och utfarter från hamnar, flygplats-
er, frizoner och anläggningar för tillfällig lagring. 
 

4 kap. 16 §  

 

I paragrafen finns bestämmelser om Tullverkets möjlighet att under-

söka egendom och områden för att kontrollera att deklarations- och 

uppgiftsskyldigheten enligt tullagstiftningen har fullgjorts. Bestäm-

melsen motsvarar enligt författningskommentaren 6 kap. 10 § i den 

nuvarande lagen.  
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Den bestämmelsen omfattar även frizoner. Motsvarande reglering 

avseende frizoner har inte förts över till den nya lagen. Lagrådet för-

ordar att en bestämmelse som ger rätt att undersöka frizoner och 

lokaler inom frizoner införs i paragrafen och att punkten två i första 

stycket förslagsvis ges följande lydelse. 

 

2. frizoner, anläggningar för tillfällig lagring och tullager samt områ-
den i hamnar och på flygplatser och bangårdar där varor som står 
under tullövervakning förvaras och även lokaler inom sådana områ-
den, och 

 

4 kap. 22 §  

 

I första stycket bör textdelarna ”som väntas till ett visst brevbärarkon-

tor och” och ”när den kommer till brevbärarkontoret” kunna strykas. 

 

4 kap. 24 och 25 §§ 

 

Paragraferna motsvarar 6 kap. 25 och 26 §§ i nuvarande tullag och 

ger Tullverket möjlighet att meddela föreläggande om uppgiftsskyl-

dighet i vissa fall.  

 

I 6 kap. 25 och 26 §§ i nuvarande tullag anges att föreläggandet får 

avse, inte bara att lämna en uppgift, utan även att visa upp en hand-

ling eller lämna över kopia av handling. Enligt författningskommenta-

ren (s. 124) får en befogenhet för Tullverket att förelägga någon att 

lämna uppgift anses innefatta en befogenhet att låta föreläggandet i 

stället avse att visa upp en handling eller att lämna över en kopia av 

en handling. För att undanröja oklarheter och risk för tillämpningssvå-

righeter förordar Lagrådet att den nuvarande formuleringen behålls.  

 

Med handling avses, enligt nu gällande bestämmelse i 6 kap. 25 §, 

framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, av-
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lyssnas eller på annat sätt uppfattas med tekniskt hjälpmedel. Defini-

tionen har inte förts över till den nya lagen. Den föreslagna lydelsen 

av paragraferna riskerar att leda till oklarheter vid tillämpningen av 

bestämmelserna om handlingar och uppgifter som undantas från 

kontroll (se 4 kap. 36–41 §§). Lagrådet förordar att definitionen förs 

in i paragraferna. 

 

Kravet på en tydlig reglering gör sig särskilt starkt gällande med hän-

syn till att en överträdelse av ett beslut att lämna en uppgift eller en 

handling kan föranleda straffansvar (se 5 kap. 2 §) och att ett före-

läggande kan förenas med vite (se 7 kap. 5 §). (Se även Lagrådets 

yttrande i prop. 2010/11:165 s. 1803.)  

 

4 kap. 36–41 §§ 

 

I paragraferna finns bestämmelser om handlingar och uppgifter som 

får undantas från föreläggande och revision samt förfarandet när 

handlingen eller uppgiften undantas.  

 

Enligt 36 § andra stycket gäller första stycket även i fråga om ett fö-

reläggande enligt 24 eller 25 § att lämna uppgifter. Bestämmelsen 

framstår som onödig eftersom det framgår av första stycket att vissa 

handlingar ska undantas från föreläggande. Om det anses nödvän-

digt att behålla bestämmelsen i andra stycket bör det anges att även 

37–41 §§ ska gälla vid förelägganden enligt 24 och 25 §§. 

 

I de nu aktuella paragraferna används uppgift i en annan betydelse 

än i 24 och 25 §§. (Se vad Lagrådet har anfört i anslutning till de pa-

ragraferna).  
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4 kap. 49 §  

 

I 4 kap. 16 § första stycket 3 ges Tullverket rätt att undersöka ”… 

bagage samt handväskor och liknande som förs med av en resande 

vid inresa till eller utresa från Europeiska unionens tullområde”. I den 

nu aktuella paragrafen exemplifieras vad som kan ingå i bagage. 

Något behov av en sådan exemplifiering finns knappast. Lagrådet 

förordar att den formulering som finns i 4 kap. 16 § första stycket 3 

används också i den nu aktuella paragrafen; ordet ”förs med” bör 

dock ersättas med ”medförs”. 

 

4 kap. 50 § 

 

Lagrådet anser det finns anledning att i författningskommentaren på 

ett tydligare sätt utveckla varför uttryckssättet i andra stycket skiljer 

sig från det i 4 kap. 16 § andra stycket.   

 

5 kap. 2 §  

 

Se vad Lagrådet har anfört under 4 kap. 24 och 25 §§ i fråga om 

uppgift och handling. 

 

5 kap. 8 § 

 

Paragrafen avser tulltillägg när tull fastställs på skälig grund. I andra 

stycket anges tillämplig procentsats, varvid en hänvisning görs till 

7 §. Enligt författningskommentaren motsvarar bestämmelsen nuva-

rande regler. Detta synes emellertid tveksamt, till den del hänvis-

ningen avser 7 § andra stycket som reglerar den situationen att tull-

tillägget avser mervärdesskatt som får dras av vid redovisning enligt 

mervärdesskattelagen (1994:200). 
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Enligt Lagrådets mening förefaller dock den nu föreslagna lydelsen 

ge ett korrekt materiellt resultat, sannolikt till skillnad från lagens nu-

varande utformning som kan vara felaktig (jfr prop. 2002/03:106 

s. 29, 30, 251, 325 och 345). Frågan bör övervägas och redovisas 

närmare. 

 

5 kap. 10 §  

 

Tulltillägg ska tas ut av den som förfogat över en vara som hänförts 

till förfarandet för övergång till fri omsättning i strid mot en föreskriven 

förutsättning för återbetalning eller eftergift av tull (första stycket i 

paragrafen). Tulltillägget är 20 procent av den tullförmån som gälde-

nären går miste om (andra stycket).  

 

Det något udda begreppet tullförmån definieras inte i den föreslag- 

na tullagen och så har inte heller skett i tidigare tullagar. Innebörden 

av begreppet är inte självklar. Ledning kan emellertid hämtas från 

ändringar som gjordes i 1973 års tullag i mitten av 1980-talet.  

 

En då införd bestämmelse innebar att den tullskyldige inte fick åtnjuta 

förmånen (kurs. här) i form av befrielse av tull m.m. om en föreskri-

ven förutsättning för befrielse eller dylikt inte iakttogs. När reglerna 

om tulltillägg infördes, knöts till bestämmelsen om förmån att tulltill-

lägg skulle tas ut med ”tjugo procent av den tullförmån som den tull-

skyldige går miste om”.  

 

Med EG-inträdet kom de materiella tullreglerna för svensk del att re-

gleras på europeisk nivå. I svensk rätt försvann därmed den tidigare 

kopplingen mellan en ”förmån” på vilken tull skulle utgå och en ”tull-

förmån” på vilken skulle utgå tulltillägg. Kvar blev bara bestämmelsen 

om tulltillägg grundat på en ”tullförmån”. 
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Lagrådet finner mot denna bakgrund att det nu finns anledning att 

använda ett annat uttryckssätt och att andra stycket i paragrafen bör 

ges följande lydelse. 

 

Tulltillägget är då tjugo procent av den tull som tas ut. 

 

5 kap. 12 § 

 

I paragrafen finns bestämmelser om att tulltillägg inte ska tas ut i 

vissa fall, bl.a. om gäldenären på eget initiativ har rättat den oriktiga 

uppgiften. I författningskommentaren anges att paragrafen motsvarar 

8 kap. 5 och 6 §§ i den nuvarande tullagen samt att begreppet ”frivil-

ligt” har ersatts med ”på eget initiativ” för att följa skatteförfarandela-

gen men att någon ändring i sak är inte avsedd. 

 

Vid skatteförfarandelagens tillkomst infördes en bestämmelse om att 

skattetillägg inte skulle tas ut om den uppgiftsskyldige på eget initiativ 

hade rättat den oriktiga uppgiften. Avsikten var att åstadkomma en 

mer generös tillämpning än den tidigare gällande bestämmelsen om 

frivillig rättelse (se prop. 2010/11:165 s. 943). 

 

Det är därför inte lämpligt att med hänvisning till skatteförfarandela-

gen ersätta begreppet ”frivilligt” om avsikten är att innebörden ska 

vara densamma som tidigare. Lagrådet förordar att begreppet ”frivil-

ligt” används i paragrafen om inte någon saklig ändring är avsedd. 

 

5 kap. 14 och 17 §§ 

 

I 14 § föreskrivs att tulltillägg tillfaller staten och i 17 § att försenings-

avgift tillfaller staten. Lagrådet förordar att de båda paragraferna förs 

samman till en paragraf som placeras efter 22 § under rubriken ”Ge-

mensamma bestämmelser för tulltillägg och förseningsavgift”. 
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5 kap. 15 och 20 §§  

 

I 15 § anges att om det inte längre finns någon betalningsskyldighet 

för tull, får tulltillägg på beloppet inte tas ut. I 20 § anges på motsva-

rande sätt att tulltillägg eller förseningsavgift inte längre får tas ut se-

dan gäldenären eller deklaranten avlidit. 

 

Enligt båda paragraferna gäller således att tulltillägg eller försenings-

avgift inte längre får ”tas ut” i vissa situationer. I den nuvarande tulla-

gen regleras dessa situationer i 8 kap. 8 och 11 §§, där det anges att 

tillägg eller avgift inte längre kan ”åläggas” resp. får ”påföras”. Av 

författningskommentaren synes framgå att någon ändring i sak inte 

är avsedd. 

 

Paragrafernas nuvarande lydelser innebär endast att beslut om till-

lägg eller avgift inte längre kan meddelas i de aktuella situationerna. 

Det föreslagna uttrycksättet indikerar dock att redan beslutade tillägg 

eller avgifter inte längre skulle kunna krävas in. Ordvalet är alltså 

missvisande. Det är bättre att utforma paragraferna enligt följande,  

jfr 52 kap. 10 § skatteförfarandelagen.  

 

15 § Om det inte längre finns någon betalningsskyldighet för tull, får 
Tullverket inte besluta om tulltillägg på beloppet.  
 

20 § Tulltillägg eller förseningsavgift får inte beslutas för en gäldenär 
eller deklarant som har avlidit.  
 

Det bör nämnas att någon motsvarighet till 15 § inte finns i skatteför-

farandelagen. Tulltilläggens och skattetilläggens accessoriska natur 

torde innebära att en bestämmelse av detta slag är umbärlig.  
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5 kap. 18 § 

 

Bestämmelsen avser omprövning av beslut om tulltillägg och förse-

ningsavgift. Bestämmelsen kan omformuleras enligt följande. 

 
18 § Om gäldenären eller deklaranten begär det, eller om det finns 
andra skäl, ska Tullverket ompröva ett beslut om tulltillägg eller för-
seningsavgift. 

 

Denna omprövningsbestämmelse innehåller inga förutsättningar för 

inom vilken tidsram omprövning kan ske, hur omprövning förhåller 

sig till frågor som avgjorts av förvaltningsdomstol, etc. När det gäller 

omprövning avseende tull och annan skatt är avsikten att förfarandet 

helt ska bygga på regleringen i tullkodexen, se lagrådsremissen  

s. 67–69. Tullkodexens omprövningsbestämmelser har dock inte 

gjorts tillämpliga i fråga om förfarandet för påförande av tulltillägg och 

förseningsavgift. Mot den bakgrunden bör i det fortsatta lagstiftnings-

arbetet analyseras om den föreslagna regleringen i paragrafen är 

tillräcklig.  

 

5 kap. 19 § 

 

Paragrafen reglerar befrielse från tulltillägg och förseningsavgift. 

Andra stycket i paragrafen är utformad i anslutning till motsvarande 

bestämmelser i 51 kap. 1 § skatteförfarandelagen. Enligt Lagrådets 

mening skulle det vara till fördel om även paragrafens första stycke 

formuleras på motsvarande sätt som i den lagen. Paragrafen skulle 

då kunna inledas på följande sätt. 

 

19 § Tullverket ska besluta om hel eller delvis befrielse från tulltillägg 
eller förseningsavgift om det är oskäligt att ta ut avgiften med fullt 
belopp.  
 

Enligt tredje stycket får deklaranten helt eller delvis befrias från för-

seningsavgift även när passiviteten är obetydlig. Bestämmelsen har 
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ingen motsvarighet i skatteförfarandelagen. Lagrådet anser att det 

finns anledning att i det fortsatta lagstiftningsarbetet pröva om det 

finns skäl att behålla bestämmelsen. 

 

5 kap. 21 § 

 

I paragrafen finns bestämmelser om prövning av frågor om tulltillägg 

och förseningsavgift. Paragrafen motsvarar 8 kap. 13 § i den nuva-

rande lagen. I andra stycket i den paragrafen föreskrivs att gäldenä-

ren respektive deklaranten ska ges tillfälle att yttra sig innan beslut 

om påföring av tulltillägg eller förseningsavgift. Andra stycket har inte 

förts över till nya lagen. Enligt författningskommentaren behövs inte 

bestämmelsen eftersom rätten att yttra sig framgår av artiklarna 22.6 

och 29 i tullkodexen. 

 

I artikel 22.6 finns visserligen sådana bestämmelser. Det framstår 

dock som oklart om dessa bestämmelser ska tillämpas vid beslut om 

tulltillägg och förseningsavgift. I remissen (s. 69) anges att ompröv-

ning av beslut om tulltillägg och förseningsavgift inte omfattas av tull-

kodexens bestämmelser om omprövning. Om så är fallet bör be-

stämmelsen i nuvarande 8 kap. 13 § andra stycket föras över till den 

nya tullagen. Frågan bör övervägas inom ramen för det fortsatta lag-

stiftningsarbetet. 

 

5 kap. 22 § 

 

Enligt paragrafen ska bl.a. artikel 114 i tullkodexen om dröjsmåls-

ränta tillämpas i fråga om tulltillägg och förseningsavgift. Som fram-

går av förslaget till 2 kap. 9–14 §§, som Lagrådet kommenterat ovan, 

ska dröjsmålsräntan vid försenade skattebetalningar beräknas på ett 

sätt som avviker från tullkodexen. Fråga är om det är lämpligt att 

samma beräkningssätt ska användas vid sena betalningar av tulltill-
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lägg och förseningsavgift som avser skatt. I så fall får bestämmelsen 

modifieras. Frågan bör belysas i det fortsatta lagstiftningsarbetet. 

 

6 kap. 1, 8, 11–17 samt 20 och 21 §§ 

 

Enligt 6 kap. 1 § ska allmänna ombudet få överklaga Tullverkets be-

slut i ärenden som avses i 3 och 7 §§. Enligt Lagrådets mening blir 

bestämmelsen tydligare om den direkt anger de beslut som det all-

männa ombudet kan överklaga. Paragrafen kan utformas enligt föl-

jande. 

 

1 § Hos Tullverket ska det finnas ett allmänt ombud som utses av 
regeringen. Det allmänna ombudet får överklaga Tullverkets beslut 
avseende tull, ränta, tulltillägg och förseningsavgift. 
 

Att skatt även omfattas följer av bestämmelsen i 1 kap. 3 §. 

 

Om Lagrådets förslag i denna del följs, kan lämpligen 6 kap. 8, 11–

17 samt 20 och 21 §§ förenklas så att hänvisningarna där till ”som 

avses i 3 och 7 §§” ersätts av ”som avses i 1 §”. 

 

6 kap. 2 §  

 

I paragrafen finns bestämmelser om vilka beslut av Tullverket som 

får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Enligt författningskom-

mentaren motsvarar den 9 kap. 2 § i nuvarande tullagen. I andra 

stycket i den paragrafen finns en bestämmelse om att beslut om 

nedsättning eller befrielse från annan skatt än tull och från ränta på 

annan skatt än tull får överklagas hos regeringen. Bestämmelsen i 

andra stycket föreslås inte överförd till den nya lagen. Skälen till den 

förändringen bör utvecklas inom ramen för det fortsatta lagstiftnings-

arbetet, se vad Lagrådet har anfört under 2 kap. 20 §. 
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6 kap. 3 § 

 

I paragrafen finns bestämmelser om tiden för överklagande. Första 

stycket avser överklagande av Tullverkets beslut enligt 2 §. Andra 

stycket avser överklagande av verkets beslut om omprövning av det 

tidigare beslutet.  

 

För att ett omprövningsbeslut ska kunna överklagas måste inte, vilket 

förutsätts i inledningen av andra stycket i den föreslagna lagtexten, 

det första beslutet ha ”ändrats”. Ordet bör ersättas med ”omprövats”. 

 

Enligt 9 kap. 3 § tredje stycket i den nuvarande tullagen krävs inte för 

att överklaga att det överklagade beslutet gått den enskilde emot. 

Det stycket har fallit bort i lagförslaget. Bestämmelsen bör tas in som 

ett tredje stycke paragrafen. 

 

6 kap. 4 och 6 §§  

 

Paragraferna behandlar Tullverkets omprövning av överklagade be-

slut (4 §) och överlämnande av handlingar till förvaltningsrätten (6 §). 

Enligt den sist nämnda bestämmelsen får ett överklagande av beslut 

om tull, om det finns särskilda skäl, överlämnas utan föregående 

omprövning. 

 

I förarbetena till 1994 års tullag sägs att ett fall då ärendet bör över-

lämnas utan omprövning är då det föreligger skäl att avvisa överkla-

gandet på annan grund än att det kommit in för sent (prop. 

1994/95:34 s. 161). 

 

En annan ordning gäller enligt skatteförfarandelagen. I 67 kap. 20 § 

regleras uttömmande i vilka fall omprövning ska ske. Av 22 § följer 
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att handlingarna i ärendet, efter omprövningen, ska överlämnas till 

förvaltningsrätten. 

 

Enligt Lagrådets mening finns det anledning att i det fortsatta lagstift-

ningsarbetet överväga att grunda den aktuella regleringen i tullagen 

på vad som gäller enligt skatteförfarandelagen. 

 

6 kap. 22 § 

 

För att nå samstämmighet med 67 kap. 37 § skatteförfarandelagen 

bör orden ”Förvaltningsrätten” och ”kammarrätten” i första meningen 

skrivas i obestämd form. Vidare bör i andra meningen ordet ”avgift” 

föregås av ”tillägg eller”. 

 

6 kap. 26 § 

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om dröjsmålstalan. Den grund-

läggande regleringen finns i artikel 44.1 i tullkodexen. Den innebär att 

den som ansökt om men inte fått något beslut inom den tidsfrist som 

avses i artikel 22.3 i tullkodexen har rätt att överklaga. Tidsfristen 

löper från den dag då ansökan godtas, dvs. då det bedöms att ansö-

kan innehåller alla de uppgifter som krävs för att fatta beslut.  

Kommissionen har befogenhet att anta delegerade akter och fast-

ställa bl.a. villkor för att godta en ansökan och för beräkning av tids-

frist i speciella fall.  

 

Den modell som valts i den aktuella paragrafen, och som har förebil-

der särskilt på finansmarknadsområdet, innebär att sökanden hos 

förvaltningsrätten efter utgången av tidsfristen kan begära förklaring 

att ärendet onödigt uppehålls. Om en sådan förklaring lämnats och 

Tullverket inte inom en månad därefter har meddelat ett beslut ska 

ansökan anses ha avslagits. Detta fiktiva avslagsbeslut kan sedan 

överklagas (jfr artikel 44.1 andra stycket i tullkodexen). 
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Som framhållits vid remissbehandlingen av promemorian och i andra 

sammanhang leder den valda konstruktionen till att den materiella 

domstolsprövningen av tullärenden kan komma att försenas. När väl 

en sådan kommer till stånd avgörs saken av domstolen (förvaltnings-

rätten) som första instans. Med tanke på tullfrågornas komplexitet – 

och domstolarnas ovana vid sådana frågor – torde yttrande ofta be-

höva inhämtas från Tullverket. 

 

Även om konstruktionen har svagheter finner Lagrådet, mot bak-

grund av den praxis som har etablerats, inte skäl att motsätta sig för-

slaget. 

 

7 kap. 1 § 

 

Paragrafen kompletterar artikel 137 i förordning (EU) nr 952/2013 

och reglerar närmare den underrättelseskyldighet som den har som 

av tvingande skäl undandrar varor eller transportmedel från tullöver-

vakning.  

 

Enligt vad som uppgetts vid föredragningen är avsikten med andra 

stycket att den ordning som nu gäller enligt 64 § tullförordningen ska 

bestå, dvs. att underrättelse till Tullverket ska kunna ske genom för-

medling av Polismyndigheten i fråga om fordon och luftfartyg och 

genom Kustbevakningen i fråga om fartyg.  

 

En sådan ordning kommer till bättre uttryck om andra stycket i den 

aktuella paragrafen formuleras enligt följande.  

 

Underrättelse avseende fordon och luftfartyg får i stället göras till Po-
lismyndigheten i fråga om fordon och luftfartyg och till Kustbevak-
ningen i fråga om fartyg. Underrättelsen ska vidarebefordras till Tull-
verket. 
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7 kap. 2 § 

 

Av motsvarande skäl som angetts under 7 kap. 1 § bör andra stycket 

i den nu aktuella paragrafen formuleras enligt följande. 

 

Om det är fråga om ett fartyg, får handlingen i stället lämnas till Kust-
bevakningen för vidarebefordran till Tullverket. 
 

7 kap. 3 §  

 

I paragrafen föreskrivs att beslut om att en flygplats ska få bedriva 

flygtrafik med tredjeland fattas av regeringen. Bestämmelsen mot-

svarar 3 kap. 12 § i den nuvarande tullagen och avser inrättande av 

internationella unionsflygplatser (tidigare gemenskapsflygplatser).  

 

Paragrafen reglerar således endast en aspekt av frågan om tillstånd 

för flygtrafik. Detta bör tydliggöras i bestämmelsen. En möjlig lösning 

kan vara att bestämmelsen utformas på samma sätt som nuvarande 

reglering och ges följande lydelse. 

 

Beslut om att en flygplats ska utgöra internationell unionsflygplats 
fattas av regeringen. 
 

7 kap. 5 §  

 

Se vad Lagrådet har anfört under 4 kap. 24 och 25 §§ angående be-

greppen uppgift och handling.  

 

7 kap. 8 § 

 

Vad som sägs i första stycket om ”skatt som ska betalas till Tullver-

ket” kan utgå, jfr 1 kap. 3 §. 
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Förslaget till lag om vissa tullbestämmelser 

 

I lagen finns bestämmelser som kompletterar tullkodexen i vissa frå-

gor. Lagrådet förordar att den kompletterande regleringen samlas i 

den nya tullagen. Bemyndigandet i 9 § och punkten 2 i ikraftträ-

dande- och övergångsbestämmelserna bör då föras över till tullagen. 

Övriga bestämmelser i lagen torde bli överflödiga. Se vad Lagrådet 

har anfört inledningsvis under förslaget till ny tullag.  

 

Förslaget till lag om ändring i lagen om Tullverkets befogenheter vid 

Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen  

 

11 § 

 

Lagrådet har under 4 kap. 22 § i tullagen förordat att textdelarna 

”som väntas till ett visst brevbärarkontor och” och ”när den kommer 

till brevbärarkontoret” stryks. Lagrådet förordar att begreppet ”brev-

bärarkontor” utmönstras också här. 

 

Förslaget till lag om ändring i lagen om behandling av uppgifter i 

Tullverkets verksamhet 

 

Förslaget föranleder inga anmärkningar. 

 

 

 

 

 

 

   J   


