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Allmänna råd till artikel 185.1 i rådets förordning (EEG) 

nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemen-

skapen 
 

beslutade den xx yy 2013. 

 

Tullverket beslutar
1
 att det närmast efter 7 kap. 1 § i  Tullverkets före-

skrifter och allmänna råd (TFS 1994:54) om vissa tullförfaranden med 

ekonomisk verkan, m.m.  ska införas allmänna råd av följande lydelse. 

 

7 kap.  

 

Allmänna råd till artikel 185.1 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om 

inrättandet av en tullkodex för gemenskapen 
Nedanstående utgör exempel på särskilda omständigheter som bör anses som skäl 

för förlängning av den tidsfrist som anges i artikel 185.1 andra stycket första 

strecksatsen i förordning (EEG) nr 2913/92. Förlängning kan även ges under 

därmed jämförliga förhållanden. 

 

Avsättningssvårigheter 

Under förutsättning att det är samma importör som exportör. Varorna har exporte-

rats för försäljning men inte sålts. 

 

Felaktiga eller defekta varor  

Under förutsättning att det är samma importör som exportör. Defekta varor retur-

neras av säkerhetsskäl till säljaren för analys och skrotning eller därför att varorna 

inte kunde användas av köparen för avsett ändamål. Gäller inte varor som returne-

ras för reparation och därefter återexporteras. 

 

Garantiåtaganden 

Under förutsättning att varorna returneras under garantitiden. Det kan till exempel 

vara fråga om garantireparation. 

 
Gällande lagstiftning i tredjeland 

Varorna returneras för att de inte längre kan användas i det land dit de sändes på 

grund av gällande lagar i det landet. 

 

Juridisk tvist 

Varorna returneras efter att ha varit beslagtagna eller belagda med exportförbud av 

myndighet i tredjeland. 
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Kontraktsbrott 

Köparen i tredjeland har inte respekterat villkoren i ett kontrakt. 

 

Lager 

Under förutsättning att det är samma importör som exportör. Utgångna artiklar 

returneras från återförsäljare eller retur av reservdelslager. 

 

Privatperson 

Under förutsättning att varorna utgör personliga tillhörigheter och det är samma 

importör som exportör.  

 

Projekt 

Retur av industrimaskiner, maskinverktyg m.m. vid avveckling av produktion i 

samband med projekt. 

 

Transport 

Problem med transporten till Sverige.  

 

Uthyrning 

Specifika varor, till exempel större industrimaskiner, returneras efter långtfristigt 

lån eller långtidsuthyrning (leasing).  

 

Utställning 

Utställningsföremål returneras efter visning eller lagring (i samband med utställ-

ning). 

 

 

 

Denna författning träder i kraft den xx yy 2013. 

 

TULLVERKET 

 

THERESE MATTSSON 

 

Maria Åhlin 

(Processen Effektiv handel)  


