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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i tullförordningen (2016:287) 

Utfärdad den 17 juni 2021 

Regeringen föreskriver i fråga om tullförordningen (2016:287) 

dels att 1 kap. 1 § och 4 kap. 19–21 §§ ska ha följande lydelse, 

dels att det ska införas en ny paragraf, 4 kap. 21 a §, av följande lydelse. 

1 kap. 

1 §    I denna förordning finns bestämmelser som kompletterar 

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den

9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen och de förord-

ningar som meddelas med stöd av den förordningen, 

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 608/2013 av den

12 juni 2013 om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättig-

heter och upphävande av rådets förordning (EG) nr 1383/2003, 

– Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1889/2005 av den

26 oktober 2005 om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur 

gemenskapen,  

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni

2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om 

ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och 

(EU) nr 305/2011, och  

– tullagen (2016:253).

Uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i för-

ordning (EU) nr 952/2013, förordning (EU) nr 608/2013, förordning (EG) 

nr 1889/2005 och tullagen. 

4 kap. 

19 §    Tullverket ska utföra de uppgifter som enligt artiklarna 25–28 i för-

ordning (EU) 2019/1020 de myndigheter som ansvarar för kontroll av pro-

dukter som förs in på unionsmarknaden ska sköta. 

När Tullverket tillämpar artikel 26.2 i förordning (EU) 2019/1020 ska 

myndigheten underrätta den eller de myndigheter i marknadskontrollrådet som 

ansvarar för att kontrollera att produkten som förs in på unionsmarknaden 

uppfyller gällande krav. 

Vid tillämpningen av artiklarna 25–28 i förordning (EU) 2019/1020 avses 

med marknadskontrollmyndigheter de myndigheter som ingår i marknads-

kontrollrådet, med undantag för Kommerskollegium och Tullverket. 

20 §    Om Tullverket har kostnader för förvaring, hantering och liknande på 

grund av att verket med stöd av artikel 26.1 i förordning (EU) 2019/1020 
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SFS 2021:696har skjutit upp produkters övergång till fri omsättning, ska kostnaderna er-

sättas av den eller de myndigheter i marknadskontrollrådet som ansvarar för 

att kontrollera att produkten uppfyller gällande krav. 

21 §    Tullverket får, efter att ha gett de marknadskontrollmyndigheter som 

ingår i marknadskontrollrådet tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om 

verkställigheten av artiklarna 25–28 i förordning (EU) 2019/1020 i de delar 

som rör Tullverkets verksamhet. 

21 a §    Tullverket ska lämna statistiska uppgifter om utförda kontroller en-

ligt artikel 25.6 i förordning (EU) 2019/1020 till Europeiska kommissionen. 

Denna förordning träder i kraft den 16 juli 2021. 

På regeringens vägnar 

MAGDALENA ANDERSSON 

Roger Ghiselli 

(Finansdepartementet) 
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