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Ansökan om tillstånd

att exportera skjutvapen, delar till
skjutvapen och ammunition
ISP:s anteckningar

1 Exportör
Namn

Organisations- /personnummer

Adress

Kontaktperson

Telefonnummer

Postnummer

Postort

Fax

E-postadress

Om sökande är ett företag kan ISP komma att begära in registreringsbevis.
2 Typ av tillstånd

Ange vilket typ av tillstånd som söks.

a)

Enkelt: en exportör, en eller flera varor, en transport, en mottagare

b)

Flera: en exportör, en eller flera varor, flera transporter, en mottagare

c)

Globalt: en exportör, en eller flera varor, flera transporter, flera mottagare i ett eller flera länder
Om det krävs tillstånd för utförsel enligt 6 § lagen (1992:1300) krigsmateriel omfattar ansökan även sådant tillstånd

3 Försändelsemottagare

Ange försändelsemottagare. Om flera försändelsemottagare använd en produktbilaga per försändelsemottagare.
Namn

EORI-nummer (i förekommande fall)

Adress

Postnummer

Kontraktsdatum

Postort

Land

4 Ombud/representant

Ange ombud/representant för exportören.
Namn

Organisationsnummer

Adress

EORI-nummer (i förekommande fall)

Postnummer

Postort

Land

5 Köpare (om annan än försändelsemottagare)
Ange köpare i förekommande fall.

EORI-nummer (i förekommande fall)

Adress

Postnummer

Land

Postort

Kontraktsdatum
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6 Slutanvändare

Ange slutlig användare om denna är känd vid tidpunkten för avsändandet. Om flera slutliga användare, ange dessa på separat dokument.
Namn

EORI-nummer (i förekommande fall)

Adress

Postnummer

Postort

Land

7 Vara

Ange vilken vara eller vilka varor som ska exporteras. Om flera varor, ange dessa på produktbilaga. För Tullverkets varukoder, se http://tulltaxan.tullverket.se eller ring 0771-520 520.
Varubeskrivning (typ och fabrikat)

Tullverkets varukod (KN-nummer, i förekommande fall 8 siffror)

Märkning (uppgift som möjliggör identifiering av varan)

Valuta och värde

Varubeskrivning (typ och fabrikat)

Tullverkets varukod (KN-nummer, i förekommande fall 8 siffror)

Märkning (uppgift som möjliggör identifiering av varan)

Valuta och värde

Varubeskrivning (typ och fabrikat)

Tullverkets varukod (KN-nummer, i förekommande fall 8 siffror)

Märkning (uppgift som möjliggör identifiering av varan)

Valuta och värde

Varumängd

Varumängd

Varumängd

8 Transitländer

Om transitering kommer ske, ange transitländer. Transitering innebär att varan omlastas i, eller passerar landvägen genom, länder utanför EU innan de når slutanvändarland.

9 Övrig exportinformation

Ange övrig exportinformation. Slutanvändning kan exempelvis vara jakt, sportskytte eller samling.
Slutanvändning

Permanent export

Exportavsikt

Försäljning
10 Anbudsunderrättelse

Gåva

Om tillverknings- eller tillhandahållandetillstånd innehas måste underrättelse om anbud
lämnas innan ansökan om export görs och om exportavsikten gäller försäljning till företag.

Eget bruk

Annan avsikt

Ja

Nej

11 Bilagor

Eventuella importtillstånd eller transiteringstillstånd ska bifogas ansökan. Om exporten är
temporär ska lagligt innehav av skjutvapnet styrkas.

Diarienummer för anbudsunderrättelse

Antal bilagor _______________

13 Underskrift

Uppgifterna i denna ansökan lämnas på heder och samvete.
Ort och datum

Underskrift

Vid platsbrist bifoga informationen som bilagor.

Blanketten med bilagor skickas till:
ISP, Inspektionen för strategiska produkter
Vretenvägen 13B, 171 54 Solna
E-post: registrator@isp.se

Namnförtydligande
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12 Övriga upplysningar

