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Föreskrifter  

om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd 

(TFS 2016:2) om en tullordning; 
 

beslutade den 29 oktober 2020. 

 

Tullverket föreskriver1 med stöd av 3 kap. 5 § 1 och 3 kap. 6 § tullförord-

ningen (2016:287) i fråga om Tullverkets föreskrifter och allmänna råd 

(TFS 2016:2) om en tullordning  

   dels att 6 kap. 6 § ska ha följande lydelse,  

   dels att det ska införas tre nya paragrafer, 6 kap. 2 a – 2 c §§,  

   dels att det närmast före 6 kap. 1 § ska föras in en ny rubrik av följande 

lydelse ”Fordonstrafik”, 

   dels att det närmast före 6 kap. 2 § ska föras in en ny rubrik av följande 

lydelse ”Järnvägstrafik”, samt att det närmast före 6 kap. 2 a–b §§ ska föras 

in rubriker av följande lydelse. 

 

6 kap. 

 

Sjötrafik 

2 a §  En anmälan om ankomst av varor i fartygstrafik görs genom en de-

klaration för tillfällig lagring. Personliga tillhörigheter behöver endast upp-

ges om de ska räknas till lasten. 

 

Lufttrafik 

2 b §  En anmälan om ankomst av varor i luftfartygstrafik görs genom en 

deklaration för tillfällig lagring. Personliga tillhörigheter behöver endast 

uppges om de ska räknas till lasten. 

 

2 c §  Ankomstanmälan av varor vars status ska bevisas görs genom att 

lämna de bevis om unionsstatus som avser de aktuella varorna. 

 

6 §  En deklaration för tillfällig lagring ska innehålla de uppgifter som 

anges i bilaga A eller de uppgifter som annars ska lämnas enligt villkoren 

för tillståndet. 

En deklaration för tillfällig lagring för varor i fartygstrafik som lämnas 

via Maritime Single Window ska istället innehålla uppgifter i enlighet med 

FAL2. 
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En deklaration för tillfällig lagring för varor i luftfartygtrafik görs via e-

post. Deklarationen kan utgöras av en flygfraktsedel som innehåller de 

begärda uppgifterna. 

  

 

 

 

 

Denna författning träder i kraft den 1 december 2020. 

 

TULLVERKET 

 

CHARLOTTE SVENSSON 

 

Karin Engstrand 

(Rättsavdelningen)  


