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Tullverkets rattsliga befogenheter i en ny tid 
(SOU 2022:48)

I ett gemensamt yttrande vill Svensk Forsakhng och Larmtjanst1 framfora foljande 
synpunkter pa betankandet Tullverkets rattsliga befogenheter i en ny tid.

Forsakringsbranschen ser positivt pa att utredningen har genomfort en gedigen 
oversyn av reglerna om Tullverkets befogenheter I kontrollverksamheten och den 
brottsbekampande verksamheten. Den nya lagen ar overskadlig, andamalsenlig och 
enhetlig.

Det foreslas i betankandet att det ska framga av en inledande bestammelse i den 
nya lagen att Tullverkets uppdrag bland annat ska besta av att forebygga, forhindra 
och upptacka brottslig verksamhet i samband med inforsel och utforsel av varor 
samt att myndigheten ska ingripa vid misstanke om de brott som anges i den nya 
lagen och dartill utreda och lagfora sadana brott. Vi anser att det ar angelaget att 
Tullverkets uppdrag blir tydligare i den har delen och det ar var forhoppning att det 
brottsbekampande arbetet darmed kommer prioriteras ytterligare av saval 
regeringen som Tullverket. For att det ska vara mojligt behover Tullverket 
tillskjutas ytterligare resurser. Vi noterar dock att utredningen gor bedomningen att 
forslagen ska hanteras inom ramen for de nuvarande ekonomiska ramarna. Det 
motsvarar den bedomning som har gjorts i tidigare utredningar av Tullverkets 
befogenheter. Det tycker vi ar ytterst beklagligt och riskerar medfora att Tullverket 
inte kommer att kunna leva upp till sina ataganden.

Forsakringsbranschen anser vidare att regeringen och de ansvariga myndigheterna 
bor vidta fler atgarder for att forhindra de internationella stoldligornas omfattande 
verksamhet i Sverige och utforseln av stoldgods. Enligt statistik fran Larmtjanst 
beraknas stoldligorna fora ut stulet gods ur Sverige till ett varde av minst en och en 
halv miljard kronor arligen. Dessutom forsvinner stora mangder oforsakrat 
stoldgods, sasom gods fran detaljhandeln och byggarbetsplatser, utomlands. I 
fraga om skadeverkningar far inte heller de kostnader for avbrott i olika

1 Larmtjanst ar ett dotterbolag till Svensk Forsakring som tillhandahaller branschgemensamma tjanster 
at framst skadeforsakringsforetagen I syfte att motverka forsakringsrelaterad brottslighet.
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verksamheter och produktion som orsakas av stoldligornas aktivitet glommas bort. 
Aven om det handlar om uppskattade summon kan man sluta sig till att 
stoldligornas aktivitet an omfattande. Det galler aven kvantiteten gods som 
passenar Sveriges granser till framfor allt andra EU-medlemsstater.

Vid den inre gransen, det vill saga gransen mot andra EU-medlemsstater, 
fdrekommer I dag som huvudregel inte nagot tullforfarande. Tullverkets 
kontrollverksamhet dar ar enligt lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid 
Sveriges grans mot ett annat land inom Europeiska unionen begransad till de varor 
som uttryckligen anges I lagen. Detta motiveras av EU:s grundlaggande principer 
om fri rdrlighet for varor och personer. Vi vill I det har sammanhanget dock erinra 
om att den fria rorligheten inte galler undantagslos. Kontroller far goras bland 
annat under forutsattning att de bar sin grund i ett godtagbart samhallsintresse, 
exempelvis hansynen till allman ordning och allman sakerhet. EU:s regelverk 
begransar alltsa inte medlemsstaternas mojligheter att uppratthalla lag och 
ordning. Utlandska stoldligor har over tid vuxit sig allt starkare och star for 
omfattande tillgreppsbrottslighet inne i landet. Dessa grupperingar har generellt en 
stor negativ inverkan pa trygghet och tillit I hela samhallet.

Att ge Tullverket okade befogenheter att ingripa mot denna brottslighet ar saledes 
av storsta vikt. Vi sen darfor mycket positivt pa det tillaggsuppdrag som 
utredningen har fatt bestaende av bland annat att analysera och ta stallning till om 
Tullverket bor fa utokade mojligheter att gora fler kontroller av utforsel av varor 
och analysera behovet och mojligheterna att gora utforsel av stoldgods till ett brott 
enligt lagen (2000:1225) om straff for smuggling. Forsakringsbranschen ar av 
uppfattningen att den radande situationen motiverar att aven stoldgods bor inga I 
upprakningen av varor i lagen om Tullverkets befogenheter vid Sveriges grans mot 
ett annat land inom Europeiska unionen, vilket skulle mojliggora att Tullverket kan 
genomfora fler kontroller ocksa vid den inre gransen.

Avslutningsvis vill forsakringsbranschen framhalla att det, oaktat tillaggsuppdraget, 
bor finnas utrymme for Tullverket att - i storre utstrackning an vad som sker i dag 
- bista Polismyndigheten med att bekampa utlandska stoldligor inom ramen for den 
sa kallade indirekta brottsbekampningen. I betankandet framhalls nar det galler 
den indirekta brottsbekampningen just exemplet att en tulltjansteman vid en 
utfdrselkontroll upptacker att nagon forsoker fora ut stoldgods ur landet. Det anges 
vidare att Tullverket i ett enskilt fall da far hjalpa andra brottsbekampande 
myndigheter med sarskilda resurser, till exempel sokhundar eller mobil 
skannerutrustning. Det ar forsakringsbranschens uppfattning att det ar av yttersta 
vikt att Tullverket framover faktiskt lamnar ett sadant bistand i fler situationer. I 
dag tillvaratas Tullverkets formaga i det har sammanhanget tyvarr mycket sallan.
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