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Föreskrifter 

om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd 

(TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning)
1
; 

 

beslutade den. 

 

Tullverket föreskriver
2
 med stöd av 33 §§ tullförordningen (2000:1306) i 

fråga om Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om 

tullförfaranden m.m. (tullordning)
3
 att det i författningen ska införas sju 

nya paragrafer, 12 kap. 47–53 §§, samt närmast före 12 kap. 47 §,  

12 kap. 49 §, 12 kap. 50 §, 12 kap. 52 § nya rubriker av följande lydelse. 

 

12 kap. 

 

Intyg om varors utförsel 

 
Intyg som Tullverket meddelar 

 

47 §  Ett intyg om varors utförsel som en deklarant begär enligt artikel 

793a.2 i förordning (EEG) nr 2454/93 och ett intyg som Tullverket utfär-

dar enligt artikel 796e.1 i förordning (EEG) nr 2454/93 meddelar Tullver-

ket i elektronisk form om inte annat framgår av denna författning. 

 

48 §  Ett intyg om varors utförsel enligt denna författning är en skriftlig 

sammanställning av registrerade uppgifter som en deklarant eller dennes 

ombud har lämnat in till en tullmyndighet för export och återexport av 

varor och uppgifter som en tullmyndighet har tillfört ärendet. 

 
Meddelande av intyg till deklarant 

 

49 §  Tullverket meddelar intyg om varors utförsel till en deklarant som är 

ansluten till en tjänst som är angiven i andra stycket. 

Tullverket meddelar intyg om varors utförsel via tjänst på Mina sidor 

som finns på Tullverkets webbplats www.tullverket.se eller tjänsten Mina 

Meddelanden som Skatteverket förvaltar och som finns på webbplatsen 

minameddelanden.se om inte annat framgår av denna författning. 

 
1
 Tas in i ändringsblad till TFH III:1. 

2
 Dnr STY 2014-904. 

3
 Författningen omtryckt TFS 2007:13. 
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Intyg till fysisk person vid utförsel av icke-kommersiella varor 

 

50 §  När en fysisk person som exporterar eller återexporterar icke-

kommersiella varor begär ett intyg enligt artikel 793a.2 i förordning 

(EEG) nr 2454/93 och hela exportförfarandet har utförts på det svenska 

tullområdet meddelar behörigt tullkontor intyg om varors utförsel i form 

av en utskrift. 

Behörigt tullkontor överlämnar en utskrift enligt första stycket till 

deklaranten eller till den person som visat upp exportföljedokumentet vid 

utfartstullkontoret för vidarebefordran till deklaranten. 

 

51 §  När en fysisk person exporterar eller återexporterar icke-

kommersiella varor och exportförfarandet har påbörjats på det svenska 

tullområdet och utförseln sker vid ett utfartstullkontor i en annan med-

lemsstat meddelar exporttullkontoret intyg om varors utförsel i form av en 

utskrift. 

Exporttullkontoret sänder en utskrift enligt första stycket med post till 

deklaranten. 
 

Intyg till oregistrerad utländsk ekonomisk operatör 

 

52 §  När en utländsk ekonomisk operatör som inte är registrerad i Tull-

verkets operatörsregister begär ett intyg enligt artikel 793a.2 i förordning 

(EEG) nr 2454/93 och hela exportförfarandet har utförts på det svenska 

tullområdet meddelar behörigt tullkontor intyg om varors utförsel i form 

av en utskrift. 

Behörigt tullkontor överlämnar en utskrift enligt första stycket till 

deklaranten eller till den person som visat upp exportföljedokumentet vid 

utfartstullkontoret för vidarebefordran till deklaranten. 

 

53 §  När en utländsk ekonomisk operatör som inte är registrerad i Tull-

verkets operatörsregister exporterar eller återexporterar varor och export-

förfarandet har påbörjats på det svenska tullområdet och utförseln sker vid 

ett utfartstullkontor i en annan medlemsstat meddelar exporttullkontoret 

intyg om varors utförsel i form av en utskrift. 

Exporttullkontoret sänder en utskrift enligt första stycket med post till 

deklaranten. 

 
 

 

1. Denna författning träder i kraft den 1 maj 2015. 

2. Till och med den 30 november 2015 gäller följande utan hinder av 

vad som framgår av 12 kap. 47–53 §§. 

Utfartstullkontoret meddelar vid framställd begäran intyg om varors 

utförsel genom en påskrift på exportföljedokumentet som visas upp vid 

tullkontoret när hela exportförfarandet utförs på det svenska tullområdet. 

Exporttullkontoret meddelar vid framställd begäran intyg om varors 

utförsel genom en påskrift på en utskrift av ett exportföljedokument när 
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exportförandet påbörjas på det svenska tullområdet och utförseln sker vid 

utfartstullkontor i annan medlemsstat. 

Ett exportföljedokument i andra och tredje styckena ska vara det 

dokument som framgår av bilaga 45g till förordning (EEG) nr 2454/93. 

En påskrift i andra och tredje styckena är en stämpel som visar 

tullkontorets namn och dagen för varornas utförsel. 

När en deklarant har anslutit sig till en tjänst enligt 12 kap. 49 § denna 

författning meddelar inte Tullverket intyg om varors utförsel enligt andra 

och tredje styckena. 

 

TULLVERKET 

 

THERESE MATTSSON 

 

Anders Hamlin 

(Rättsavdelningen)  


