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Författningen omtryckt TFS 2007:27 

 

 

Åberopade bemyndiganden 

TFS 1996:21; 8 och 9 §§ förordningen (1996:702) om Tullverkets 

befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom den Europeiska 

unionen 

TFS 2007:27; 8 och 9 §§ förordningen (1996:702) om Tullverkets 

befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska 

unionen  

 

TFS 2014:12; 8 och 9 §§ förordningen (1996:702) om Tullverkets 

befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska 

unionen  

 

TFS 2016:19; 8 och 9 §§ förordningen (1996:702) om Tullverkets 

befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska 

unionen 

 
 

Föreskrifter om Tullverkets befogenheter 

vid inre gräns 
 

1 §  Denna författning innehåller kompletterande bestämmelser till lagen 

(1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat 

land inom Europeiska unionen och förordningen (1996:702) om Tullverkets 

befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska 

unionen.  
(TFS 2007:27). 
 

2 §  I denna författning förstås med 

 det svenska tullområdet: svenskt territorium, 

 EU-land: land inom Europeiska unionen, 



 tullplats: plats där det finns tullkontor.  
(TFS 2007:27). 

 

 

3 §  En resande som kommer till det svenska tullområdet från ett annat EU-

land och för med sig varor för vilka anmälningsskyldighet gäller enligt 4 § 

lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett 

annat land inom Europeiska unionen, ska resa in på en ort som är en 

tullplats och ska utan dröjsmål där anmäla varorna för närmaste 

tulltjänsteman eller tullkontor enligt vad som sägs i det följande. 

På en tullplats där ett tullfilter har anordnats ska den som för med sig 

varor enligt första stycket anmäla sig vid det tullkontor som markerats med 

en skylt med en röd punkt och texten "Varor att deklarera". I annat fall ska 

den resande vända sig till närmaste tulltjänsteman eller tullkontor. 

Om inte någon tulltjänsteman är anträffbar och tullkontoret är stängt ska 

anmälan ske på det sätt som framgår av de anvisningar som Tullverket 

meddelar på särskilda för ändamålet uppsatta skyltar eller på annat lämpligt 

sätt. Om en tulltjänsteman finns ombord på fartyget ska en sådan anmälan 

göras till tulltjänstemannen om denne begär det. 

Anmälan ska i förekommande fall även avse sådana varor som den 

resande vid samma inresa för med sig i buss eller annat transportmedel. Vid 

inresa med flyg ska anmälan även avse bagage som anländer vid ett senare 

tillfälle på grund av omständigheter som den resande inte har kunnat råda 

över (eftersänt bagage) och som förs genom tullfiltret av den resande själv 

eller, om detta inte är möjligt, utan dennes medverkan. Detsamma gäller för 

sådant direktincheckat bagage som avses i 4 a §. 
 (TFS 2016:19). 

 

4 § En resande, som kommer till det svenska tullområdet från ett annat EU-

land och som inte för med sig varor som avses i 3 §, får resa in över valfri 

plats utan att göra anmälan till Tullverket, såvitt inget annat är särskilt 

föreskrivet för införsel av en viss vara som medförs. 

 På en plats där tullfilter har anordnats ska den resande i de fall som avses 

i första stycket välja den gång som är markerad med en skylt med ett blå-

gult EU-märke och texten ”Resande direkt från ett EU-land utan varor att 

deklarera” (blå gång).  
(TFS 2007:27). 

 

4 a §  Incheckat bagage som kommer från ett annat EU-land med luftfartyg 

och som avses i 3 § ska anmälas på den första flygplats inom det svenska 

tullområdet som är en internationell unionsflygplats, under förutsättning att 

bagaget ska lastas ur luftfartyget på den flygplatsen. 

Flyg- och bagagehanteringsföretag ska ordna hanteringen av incheckat 

bagage på ett sådant sätt att Tullverkets kontrollverksamhet enligt lagen 

(1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat 

land inom Europeiska unionen är möjlig att genomföra. 
 (TFS 2016:19). 

 

5 §  En resande, som åker från det svenska tullområdet till ett annat EU-land 

och för med sig varor för vilka gäller anmälningsskyldighet enligt 4 § lagen 

(1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat 



land inom Europeiska unionen, ska utan dröjsmål anmäla varorna till den 

sista tullplats som passeras innan tullområdet lämnas. 

 Anmälan ska i förekommande fall även avse sådana varor som den 

resande vid samma utresa för med sig i buss eller annat transportmedel. 

 Vid utresa med flyg ska deklarationen även avse sådant direktincheckat 

bagage som avses i 5 b §.  
(TFS 2007:27). 

 

5 a §  En resande som åker från det svenska tullområdet till ett annat EU-

land och inte för med sig varor som avses i 5 § får resa ut från valfri plats 

utan att göra anmälan till Tullverket, såvitt inget annat är särskilt föreskrivet 

för utförsel av en viss vara som medförs.  
(TFS 2007:27). 
 

5 b §  Incheckat bagage som ska föras till ett annat EU-land med luftfartyg 

och som avses i 5 § ska anmälas på den sista flygplats inom det svenska 

tullområdet som är en internationell unionsflygplats, under förutsättning att 

bagaget ska lastas om till ett annat luftfartyg på den flygplatsen. 

Flyg- och bagagehanteringsföretag ska ordna hanteringen av incheckat 

bagage på ett sådant sätt att Tullverkets kontrollverksamhet enligt lagen 

(1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat 

land inom Europeiska unionen är möjlig att genomföra. 
(TFS 2016:19).  

 

6 §  Särskilda föreskrifter gäller för varor som avses i vapenlagen (1996:67), 

lagen (1992:1300) om krigsmateriel och lagen (2000:1064) om kontroll av 

produkter med dubbla användningsområden och tekniskt bistånd. 

 Av 6 kap. 1 § utlänningsförordningen (2006:97) framgår att inresa och 

utresa över en yttre gräns, som anges i 1 kap. 3 § samma förordning, inte 

utan tillstånd av polismyndigheten eller, vid in- och utresa med fartyg, 

Kustbevakningen får ske vid annat ställe än ett gränsövergångsställe. 
(TFS 2007:27). 

 

6 a §  Till lokaler som enligt 14 § lagen (1996:701) om Tullverkets 

befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska 

unionen ska ställas till Tullverkets förfogande utan kostnad för staten ska 

räknas tullfilter, tullexpedition, utrymme för gatekontroller, samtalsrum, 

bagagevisitationsrum, verkstadsutrymme, förhörs- och väntrum, 

kroppsvisitationsrum, visitationstoalett, hundrum, terminalrum, förråd, 

pausrum med pentry, kapprum och personaltoalett. Överliggnings- och 

vilrum ska tillhandahållas om Tullverket begär det. På plats med stora 

trafikströmmar ska även omklädnads- och hygienutrymmen samt lunchrum 

och utrymme för ett antal terminalarbetsplatser tillhandahållas om 

Tullverket begär det. Det ska också finnas erforderligt antal 

parkeringsplatser för tjänstefordon. Vidare ställs i förekommande fall krav 

på lokal för visitation av fordon. 

 I tillhandahållandet av lokaler ska även ingå underhåll, inklusive utbyte 

av ljuskällor vid behov, och drift såsom uppvärmning, vatten, avlopp, el, 

belysning, städning, fönsterputsning, sophämtning och snöröjning. 

 Såvida inte annat överenskommes ska hyresfria lokaler stå helt till 

Tullverkets förfogande och Tullverket ska ha rätt att låsa lokalerna. 



 Till anordningar, som ska ställas till Tullverkets förfogande utan kostnad 

för staten, ska räknas dels all byggnadsknuten inredning såsom tak- och 

väggarmaturer, persienner, hyllor och skåp i förråd och toalett- och kapprum 

samt köksinredning i pausrum och i förekommande fall lunchrum, dels all 

inredning i tullfilter, visitationsrum, förhörsrum, väntrum och hundrum 

liksom all inredning i visitationslokal för fordon enligt av Tullverket 

upprättad specifikation. Till inredning som ska bekostas av 

transportföretaget räknas också fastighetsnät för tele- och 

datakommunikation samt överfallslarm och i förekommande fall 

inbrottslarm enligt Tullverkets specifikation. 

 Övriga anordningar som ska bekostas av transportföretaget är skärmtak, 

tullkurer i förekommande fall, portaler, stängsel, trafik- och tullfilterskyltar, 

vilka ska utformas och sättas upp i samråd med Tullverket. I förekommande 

fall ska också billyft, kompressor, tryckluftsuttag, rullband, 

röntgenutrustning och utrustning för att kunna avläsa transportmedels 

ankomsttider och resandes biljetter tillhandahållas av transportföretaget efter 

samråd med Tullverket. 

 Tullverket bekostar möbler som inte är fast monterade, gardiner, 

kontorsmaskiner och telefoner.  
(TFS 2007:27). 
 

7 §  Den som vid inresa till det svenska tullområdet från ett annat EU-land 

medför en hund eller katt för annat ändamål än handel ska anmäla införseln 

till Tullverket enligt vad som sägs i 3 §. Anmälan kan göras muntligt till en 

tulltjänsteman eller vid ett tullkontor. 

En anmälan kan även göras genom ett anvisat formulär på Tullverkets 

webbplats. Om en sådan anmälan görs behöver djuret inte anmälas enligt 

första stycket. En anmälan enligt detta stycke ska kunna styrkas vid 

förfrågan av en tulltjänsteman genom att den resande uppger det 

anmälningsnummer som erhållits vid anmälan på Tullverkets webbplats. 
(TFS 2016:19). 

 

8 § har upphävts genom (TFS 2016:19).  

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

 

TFS 1996:21 

Denna författning träder i kraft den 1 juli 1996.  
 

TFS 1997:12 

Denna författning träder i kraft den 1 maj 1997.  
 

TFS 1999:12 

Denna författning träder i kraft den 1 mars 1999.  
 

TFS 2001:20 

Denna författning träder i kraft den 15 oktober 2001. 
 



TFS 2004:7 

Denna författning träder i kraft den 1 juni 2004. 
 

TFS 2007:27 

Denna författning träder i kraft den 1 februari 2008. 

TFS 2014:12 

Denna författning träder i kraft den 1 december 2014.  

TFS 2016:19 

Denna författning träder i kraft den 15 september 2016.  

 

 
 


