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Föreskrifter 

om ändring i Tullverkets föreskrifter (TFS 1997:35) om 

anmälan till Tullverket vid utförsel m.m. av  

krigsmateriel; 
 

beslutade den 7 april 2016. 

 

Tullverket föreskriver
1
 med stöd av 5 kap. 4 § tullförordningen (2016:287) 

samt 8 och 9 §§ förordningen (1996:702) om Tullverkets befogenheter vid 

Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen ifråga om 

Tullverkets föreskrifter (TFS 1997:35) om anmälan till Tullverket vid 

utförsel m.m. av krigsmateriel att 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse. 

 

1 §
2
  Denna författning innehåller bestämmelser om anmälan till Tullver-

ket vid utförsel av krigsmateriel till ett annat EU-land eller till tredjeland 

samt vid transport av krigsmateriel genom Sverige. 

Uttryck i denna författning har samma innebörd som i tullagen 

(2016:253), tullförordningen (2016:287) och Tullverkets föreskrifter och 

allmänna råd (TFS 2016:2) om en tullordning. Med krigsmateriel förstås i 

denna författning detsamma som i 1 § förordningen (1992:1303) om 

krigsmateriel. 

Bestämmelser om återutförsel från Sverige av skjutvapen och 

ammunition som utgör krigsmateriel och som förts in i anslutning till jakt 

eller tävling i Sverige eller annat land finns i Tullverkets föreskrifter och 

allmänna råd (TFS 2003:17) om viss införsel och återutförsel av skjut-

vapen och ammunition.  

 

2 §
3
  Av 15 § första stycket förordningen (1992:1303) om krigsmateriel 

framgår vid vilken tidpunkt utförsel av krigsmateriel ska anmälas till 

Tullverket. Av 15 § andra stycket samma förordning framgår att en sådan 

anmälan inte behöver göras om ett generellt tillstånd enligt 2 § och 6 § 

första stycket lagen (1992:1300) om krigsmateriel har meddelats för utför-

seln. 

Utförsel enligt 5 och 6 §§ och transport enligt 7 § i dessa föreskrifter 

behöver inte anmälas i förväg. 
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 Dnr STY 2016-293. 

2
 Senaste lydelse TFS 2006:14. 

3
 Senaste lydelse TFS 2001:16. 
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Denna författning träder i kraft den 1 maj 2016. 

 

TULLVERKET 

 

THERESE MATTSSON  

 

Linda Lindström 

(Rättsavdelningen) 


