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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 25 februari 2015 beretts tillfälle att avge 

yttrande över betänkandet En ny svensk tullagstiftning (SOU 2015:5).  

 

Sammanfattning 
 

Advokatsamfundet, som konstaterar att betänkandet inte innehåller några förslag rörande 

tvångsmedel eller andra straffprocessuella åtgärder, har i huvudsak ingen erinran mot 

förslagen i betänkandet. Advokatsamfundet har dock vissa synpunkter som framgår av det 

följande.  

 

Utredningens förslag 
 

Utredningens uppdrag har varit att anpassa den svenska tullagstiftningen till den nya 

unionstullkodexen genom att lämna förslag till en ny svensk tullagstiftning. Utredningen 

har som metod granskat bestämmelserna i den nuvarande tullagen och jämfört dessa med 

unionstullkodexen och de utkast till delegerade akter och genomförandeakter som EU-

kommissionen presenterat. Eftersom de sistnämnda akterna fortfarande är under 

förhandling, framhåller utredningen att dessa inte utgör en stabil grund och att det inte kan 

uteslutas att ändringar i de presenterade förslagen kan komma att krävas. Utredningen har, 

för att undvika dubbelreglering, strävat efter att endast föra över de bestämmelser till den 

nya tullagstiftningen som har bedömts komplettera kodexen och som fortfarande är 

relevanta i förslagen till nya nationella regler.  
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Utredningen föreslår att det införs en ny tullag och en ny tullagsförordning. 

Bestämmelserna i den nuvarande tullagen om överklaganden och kontroll av varor införs i 

den nya tullagen. Detsamma gäller för bestämmelserna om tullförseelse, tulltillägg och 

förseningsavgift, men dessa kommer att föras in i ett gemensamt kapitel. Bestämmelserna 

om tullkontroll beträffande intrång i vissa immateriella rättigheter och tullkontroll av 

kontanta medel behålls i den nya tullagen och den nya tullförordningen. Bestämmelserna 

om övervakning beträffande regler om produktsäkerhet behålls i den nya tullförordningen, 

men under benämningen tullkontroll i samband med marknadskontroll. 

 

Utredningen föreslår att dagens bestämmelser om kontroll av postförsändelser 

fortsättningsvis ska omfatta även motsvarande försändelser förmedlade via kurirföretag. 

Med anledning av unionstullkodexen föreslås en ny lag och förordning om vissa 

tullbestämmelser för att ersätta lagen (1994:1548) om vissa tullförfaranden med 

ekonomisk verkan m.m. samt förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med 

ekonomisk verkan m.m.  

 

Synpunkter på utredningens förslag 

Förslaget om ny tullagstiftning 
 

Utredningen har gjort en översyn av tullagstiftningen med anledning av unionstullkodexen 

och funnit att en ny tullag och tullförordning bör införas med anledning av denna. 

Advokatsamfundet har ingen erinran mot detta. Enligt utredningen innehåller den nya 

tullagen främst kompletterande bestämmelser till unionstullkodexen och det är självfallet 

positivt att åtgärder vidtas för att undvika dubbelreglering. Utredningen framhåller vidare 

att man inte har identifierat några bestämmelser i unionstullkodexen som motiverar några 

helt nya bestämmelser i den nya tullagen, men att denna bedömning kan behöva revideras 

så snart det föreligger förordningar som har meddelats med stöd av kodexen. 

Advokatsamfundet vill därför understryka vikten av att detta arbete nogsamt följs upp. 

 

Advokatsamfundet har i sak ingen erinran mot utredningens förslag till ny tullag, lag om 

vissa tullbestämmelser, tullförordning, förordning om vissa tullbestämmelser samt 

föreslagna lagar om ändringar i lagen om transport, förvaring och förstöring av 

införselreglerade varor m.m., i lagen om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot 

ett annat land inom Europeiska unionen eller i lagen om behandling av uppgifter i 

Tullverkets verksamhet.  

Bestämmelser om sanktioner, överklaganden och kontroll av varor 
 

Utredningen framhåller att den nuvarande tullagen saknar en bestämmelse om 

dröjsmålstalan. Något förslag lämnas dock inte i betänkandet med anledning av tidsbrist, 

vilket varit fallet även i tidigare lagstiftningsarbete.  

 

Advokatsamfundet anser att dröjsmålstalan är en fråga som snarast behöver bli föremål 

för lagstiftningsåtgärder, särskilt i ljuset mot Tullverkets många gånger långa 

handläggningstider. JO har under 2014 riktat allvarlig kritik mot Tullverket i ett ärende 
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där verket dröjt mer än två år med att meddela ett obligatoriskt omprövningsbeslut efter 

överklagande och lämna över handlingarna till förvaltningsrätten (se JO:s dnr 178-2013 

samt justitieombudsmännens årsberättelse, JO 2014/15:JO1, s. 169 ff.). I denna del finns 

också anledning att framhålla att en enskild enligt Europakonventionen har rätt att inom 

skälig tid få sin sak prövad av domstol (artikel 6 och rätten till en rättvis rättegång). Enligt 

gemenskapstullkodexen ska ett beslut av tullmyndigheterna fattas så snart som möjligt 

och i princip senast inom en tid som fastställs enligt gällande bestämmelser. Mot denna 

samlade bakgrund är det Advokatsamfundets uppfattning att frågan om dröjsmålstalan 

måste bli föremål för lagstiftning inom en snar framtid. 

Övrigt 

Det är enligt Advokatsamfundets uppfattning problematiskt att utredningen har 

identifierat ett antal lagar och förordningar där anslutande ändringar med anledning av de 

nya nationella reglerna är nödvändiga, men inte kunnat lämna kompletta ändringsförslag 

till följd av alltför kort utredningstid. Det är därför viktigt att nödvändiga ändringsförslag 

tas fram och remitteras i särskild ordning under den fortsatta beredningen av 

lagstiftningsärendet, liksom att den nya tullagstiftningen kontinuerligt ses över och 

särskilt i samband med att nya rättsakter införs av EU:s institutioner.  
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