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Yttrande över promemorian Dröjsmålstalan enligt den nya tullagen –
en kompletterande promemoria till betänkandet SOU 2015:5
(Fi2015/700)
Riksdagens ombudsmän (JO) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på
promemorian Dröjsmålstalan enligt den nya tullagen – en kompletterande
promemoria till betänkandet SOU 2015:5. Jag får med anledning av detta anföra
följande.
I mitt yttrande över betänkandet En ny svensk tullagstiftning (2015:5) framhöll
jag att på ett område som tullagstiftningens, där flera rättsakter reglerar området,
krävs en tydlig och genomtänkt utformning av lagstiftningen för att underlätta för
den enskilde att veta sina rättigheter och skyldigheter, men också för att bidra till
en rättssäker tillämpning av lagstiftningen. En av de frågor som jag kunde
konstatera att utredningen inte tog ställning till var frågan om dröjsmålstalan, och
behovet av kompletterande bestämmelser om detta i svensk lagstiftning.
Jag instämmer i den uppfattning som nu redovisas i promemorian (s. 9), att det
under rådande förhållanden finns skäl att införa en bestämmelse om
dröjsmålstalan i den nya tullagen och att som förebild använda den konstruktion
som finns på finansmarknadsområdet.
För att nå större tydlighet bör dock enligt min mening tidsfristerna framgå direkt
av bestämmelsen i tullagen, i likhet med hur bestämmelserna på
finansmarknadsområdet är utformade, och inte bara genom en hänvisning till
aktuella artiklar i unionstullkodexen (jfr promemorian s. 7).
Det bör också på lämpligt sätt tydliggöras i den nya tullagen att avslagsbeslutet
enligt det föreslagna 9 kap. X § tredje stycket kan överklagas av sökanden (jfr
promemorian s. 11). Som jag framhöll i yttrandet över betänkandet finns det skäl
att för tydlighetens skull behålla den uppräkning som finns i 9 kap. 2 § tullagen
av vilka beslut enligt tullagen som kan överklagas. Avslagsbeslutet enligt 9 kap.
X § tredje stycket kan då ingå i uppräkningen.
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