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Yttrande 
FÖRVALTNINGSRÄTTEN I MALMÖ Datum Diarienummer 
SVERIGES DOMSTOLAR 2022-12-08 F MA 2022/488-1 

Regeringskansliet 
Finansdepartementet 
fixemissvar(@regeringskansliet.se 

Remissyttrande över betänkandet tullverkets 

rättsliga befogenheter i en ny tid (SOU 2022:48) 

Ert diarienummer Fi2022/02533 

Förvaltningsrätten har, utifrån de aspekter som domstolen har att beakta, 
följande att anföra. 

I nuvarande 4 kap. 20 5 lag (1998:506) om punktskattekontroll av 
transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter, 
LPK, föreskrivs en rätt till muntlig förhandling i frågor om 
omhändertagande, förverkande och transporttillägg. 

Utredningen menar att någon bestämmelse som gäller rätt till muntlig 
förhandling i fråga om omhändertagande inte behöver tas in i den nya 
lagen eftersom enskilda, oberoende av regleringen i 4 kap. 20 § LPK, har 
en sådan rätt enligt artikel 6 i Europakonventionen och 9 § 
förvaltningsprocesslagen (1971:291), FPL. 

Förvaltningsrätten konstaterar att regleringen i 4 kap. 20 5 LKP avseende 
muntlig förhandling i vissa avseenden skiljer sig från den i 9 5 FPL. 

I 4 kap. 20 § LKP föreskrivs, till skillnad från i 9 5 FPL, att enskild part 
skall upplysas om rätten till muntlig förhandling. Någon bedömning av 
huruvida denna reglering bör kvarstå i förhållande till omhändertagande 
görs inte i utredningen. Vidare konstateras att rätten till muntlig 
förhandling i kammarrätt är utformad på olika sätt i de aktuella 
bestämmelserna, jfr 4 kap. 20 5 LKP med 9 § fiärde stycket FPL. Om 
avsikten inte är att åstadkomma någon förändring i rättsläget anser 
förvaltningsrätten att det bör övervägas om den nuvarande regleringen 
avseende rätten till muntlig förhandling i fråga om omhändertagande ska 
tas in i den nya lagen. 

I övrigt har förvaltningsrätten inte något att invända mot de förslag som 
presenteras i betänkandet. 

Detta remissyttrande har beslutats av rådmannen Anna-Maria Persson. 
I handläggningen har även förvaltningsrättsfiskalen Lina Wallenberg 
(föredragande) deltagit. 

Box 4522,211 35 Malmö • Besöksadress: Själbodgatan 8 • Telefon: 040-35 35 00 • forvaltningsrattenimalmo@dom.se 
www.domstol.se/forvaltningsratten-l-malmo 

Öppettider: Måndag-fredag 08.00-16,00 



Anna-Mana Pn 

2 (2) 

Lina Wallenberg 


	Page 1
	Page 2

