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Föreskrifter 

om ändring i Tullverkets föreskrifter (TFS 2014:5) om 

tjänsten Mina sidor och enskilds direktåtkomst till  

uppgifter om sig själv i tulldatabasen; 
 

beslutade den 16 september 2016. 

 

Med stöd av 7 och 10 §§ förordningen (2001:646) om behandling av upp-

gifter i Tullverkets verksamhet föreskriver
1
 Tullverket 

dels att 2 och 3 §§ ska upphöra att gälla, 

dels att rubriken till Tullverkets föreskrifter (TFS 2014:5) om tjänsten 

Mina sidor och enskilds direktåtkomst till uppgifter om sig själv i 

tulldatabasen
2
 ska ha följande lydelse, 

dels att 1 § och 4–6 §§ ska ha följande lydelse, 

dels att rubriken närmast efter 1 § ska lyda ”Tullverkets webbtjänster”. 

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den 

dag då denna författning träder i kraft. 

 

Tullverkets föreskrifter om Tullverkets webbtjänster och 

enskilds direktåtkomst till uppgifter i tulldatabasen 
 

Definitioner 

 

1 §
3
  I denna författning avses med 

Tullverkets webbtjänster: tjänster som blir tillgängliga för den enskilde 

efter ansökan enligt 4 § denna författning, 

behörighetsadministratör: en person som för enskilds räkning lämnar 

elektronisk ansökan om tillgång till webbtjänst hos Tullverket och 

ansvarar för tilldelning, övervakning och återkallande av behörigheter till 

sådan tjänst, 

användare: en person som för enskilds räkning har tilldelats behörighet 

att använda webbtjänst hos Tullverket. 

I övrigt har termer och uttryck som används i denna författning samma 

innebörd och tillämpningsområde som i lagen (2001:185) om behandling 
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av uppgifter i Tullverkets verksamhet och i förordningen (2001:646) om 

behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet. (TFS 2016:21). 

 

Tullverkets webbtjänster 

 

2 §  Har upphävts genom (TFS 2016:21).  

 

3 §  Har upphävts genom (TFS 2016:21).  

 

4 §
4
  För att bli beviljad tillgång till Tullverkets webbtjänster ska den 

enskilde lämna en ansökan till Tullverket på det formulär som har publice-

rats för detta ändamål. 

Av ansökan ska det framgå vem som är behörighetsadministratör och 

användare. 

Om sökanden är en juridisk person ska ansökan vara undertecknad av 

behörig firmatecknare. (TFS 2016:21). 

 

5 §
5
  En komplettering om vem som är behörighetsadministratör och an-

vändare görs av anmäld behörighetsadministratör genom den behörighets-

administrationstjänst som tillhandahålls av Tullverket. Om det inte finns 

en behörighetsadministratör kan en komplettering ske genom en ansökan 

enligt 4 §. 

Om en behörighetsadministratör eller användare inte längre ska ha 

tillgång till Tullverkets webbtjänster ansvarar den enskilde för att anmäla 

detta till Tullverket. (TFS 2016:21). 

 

Direktåtkomst 

 

6 §
6
  En enskild eller annan för dennes räkning får ha direktåtkomst till 

uppgifter om den enskilde själv i tulldatabasen under de förutsättningar 

som följer av 4 och 5 §§. 

Direktåtkomsten får avse uppgifter som anges i 2 kap. 3 § första och 

andra stycket lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets 

verksamhet. (TFS 2016:21). 
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Denna författning träder i kraft den 1 november 2016. 

 

TULLVERKET 

 

THERESE MATTSSON 

Eva Mellbin 

(Avdelningen Effektiv handel) 


