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Tullverkets föreskrifter 

om proviantering av fartyg och luftfartyg; 
 

beslutade den 24 juni 2019. 

 

Tullverket föreskriver1 följande med stöd av 1 och 2 §§ förordningen 

(1999:454) om proviantering av fartyg och luftfartyg. 

 

1 §  Denna författning innehåller bestämmelser om proviantering av fartyg 

och luftfartyg. 

Uttryck i denna författning har samma innebörd som i lagen (1999:446) 

om proviantering av fartyg och luftfartyg och förordningen (1999:454) om 

proviantering av fartyg och luftfartyg.  

  

Definitioner 

 

2 §  I denna författning avses med  

tillståndshavare: den person som har beviljats ett tillstånd till 

proviantering för viss tid eller visst tillfälle, 

leverantör: upplagshavare i Sverige eller annat EU-land, registrerad 

avsändare i annat EU-land eller lagerhållare. 

 

Ansökan om tillstånd 

 

3 §  Ansökan om tillstånd till proviantering för viss tid eller visst tillfälle 

ska lämnas till Tullverket på formulär som finns tillgängligt på Tullverkets 

webbplats.  

 

Tillstånd 

 

4 §  Tillstånd till proviantering för viss tid som beviljas den som bedriver 

verksamhet på fartyg ska avse definierade fartyg som trafikerar viss linje 

eller vissa linjer. 

Tillstånd till proviantering för viss tid som beviljas den som bedriver 

verksamhet på luftfartyg kan avse en eller flera linjer till ett eller flera länder 

och avse ett eller flera luftfartyg utan att luftfartygen närmare behöver 

definieras. 

Tillstånd till proviantering för visst tillfälle ska avse definierat fartyg  

eller luftfartyg.  
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I tillståndet ska det anges för vilka ändamål de varor som omfattas av 

tillståndet får användas.  

 

5 §  Ett beslut om tillstånd till proviantering får innehålla bestämmelser om 

uppgiftsskyldighet för tillståndshavaren.  

 

Bokföring m.m. 

 

6 §  En tillståndshavare ska ha en bokföring som är så ordnad att, 

– det går att skilja de obeskattade unionsvaror som omfattas av tillståndet 

från andra varor,  

– det framgår i vilka mängder varor av det slag som tillståndet avser har 

tagits emot från respektive leverantör,  

– det framgår var och i vilka mängder sådana varor lagrats, förbrukats 

respektive försålts ombord, 

– det framgår svinn eller annan förlust av varor,  

– det framgår vilka resor som har gjorts, respektive resas längd i tid 

räknat, antalet passagerare och besättningsmän samt 

– om särskild lagerbokföring förs ska den vara knuten till den ordinarie 

affärsbokföringen. 

Tillståndshavaren ska på Tullverkets begäran ställa bokföringen till 

förfogande för granskning av Tullverket. 

Tullverket kan i tillståndet medge att vissa uppgifter undantas från 

kraven på bokföringen om sådana uppgifter på annat sätt kan säkerställas 

eller om krav på sådana uppgifter skulle innebära en orimlig belastning för 

den sökande.  

 

7 §  Leverantör som levererar unionsvaror som provianteras med stöd av ett 

tillstånd enligt denna författning ska få ett kvitto. Det är tillståndshavaren 

som är skyldig att se till att leverantören får detta kvitto. Kvittot ska vara 

utfärdat av behörig företrädare och ska visa datum för mottagandet, vilka 

varor och i vilken mängd dessa varor tagits emot. Kvittot ska förvaras av 

leverantören och en kopia av kvittot ska behållas av tillståndshavaren.  

 

8 §  Tillståndshavaren ska vid tillstånd till proviantering för viss tid konti-

nuerligt skicka in en aktuell lista till Tullverket över behöriga företrädare 

för tillståndshavaren.  
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Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2019 då Tullverkets föreskrif-

ter och allmänna råd (TFS 1999:32) om proviantering av fartyg och luftfar-

tyg ska upphöra att gälla. 

 

TULLVERKET 

 

CHARLOTTE SVENSSON 

 

Anna Sjödin 

(Enheten för EU och internationell 

samordning) 


