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Lag
om ändring i tullagen (2000:1281);

Utkom från trycket
den 28 december 2000

utfärdad den 18 december 2000.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 11 § samt 9 kap. 3 och 6 §§
tullagen (2000:1281) skall ha följande lydelse.

5 kap.
11 § Bestämmelser om skyldighet att med anledning av import eller införsel som avses i 3 kap. 3 § betala annan skatt än tull finns i lagen (1972:266)
om skatt på annonser och reklam, mervärdesskattelagen (1994:200), lagen
(1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen
(1994:1776) om skatt på energi.
Skatt som avses i första stycket skall fastställas och betalas enligt det förfarande som gäller för tull, om inte annat föreskrivits.

9 kap.
3 § Om ett överklagande enligt 2 § gäller beslut vid tulltaxering i en fråga
som kan ha betydelse för fastställelse av tull eller beslut om fastställelse av
annan skatt än tull enligt 5 kap. 11 § andra stycket, skall överklagandet ha
kommit in till Tullverket inom tre år från den dag då tullskulden uppkom eller skattskyldigheten inträdde. Om beslutet har meddelats senare än två och
ett halvt år efter den dag då tullskulden uppkom eller skattskyldigheten inträdde, får överklagandet dock, om tiden för överklagande därigenom blir
längre, komma in inom två månader från den dag då gäldenären eller den
skattskyldige fick del av beslutet.
Om beslut som avses i första stycket har omprövats, får även omprövningsbeslutet överklagas inom där angiven treårsfrist. Om omprövningsbeslutet meddelats senare än två och ett halvt år efter den dag då tullskulden
uppkom eller skattskyldigheten inträdde, får överklagandet dock, om tiden
för överklagande därigenom blir längre, komma in inom två månader från
den dag då gäldenären eller den skattskyldige fick del av omprövningsbeslutet.
Gäldenären eller den skattskyldige får överklaga ett beslut som avses i
första och andra styckena även om det inte gått honom emot.
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6 § Bestämmelserna i 3–5 §§ gäller också överklagande av beslut om
ränta, tulltillägg och förseningsavgift.
En gäldenärs eller skattskyldigs yrkande i fråga om tulltillägg skall, oavsett tidsfristerna i 3 §, prövas om beslutet om den tull som tulltillägget avser
inte har vunnit laga kraft. Detsamma gäller om Tullverket eller det allmänna
ombudet framställt ett sådant yrkande till förmån för gäldenären eller den
skattskyldige. Om yrkandet framställs först i domstol, kan domstolen besluta
att det skall tas upp till prövning av Tullverket.
Vad som sägs i andra stycket gäller även en deklarants yrkande i fråga om
förseningsavgift.
På regeringens vägnar
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