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Tullverkets föreskrifter (TFS 2016:23) om viss införsel, utförsel och
återutförsel av skjutvapen och ammunition
1 kap. Inledande bestämmelser
1§
[7461] Denna föreskrift innehåller bestämmelser om förfarandet vid fullgörande av
anmälnings-, deklarations- och uppgiftsskyldigheten till Tullverket vid införsel,
utförsel och återutförsel av skjutvapen och ammunition i vissa fall.
Denna föreskrift innehåller kompletteringar till Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex
för unionen (tullkodex), Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 av
den 28 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens
tullkodex (kompletteringsförordningen), och lagen (1996:701) om Tullverkets
befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
(inregränslagen).
Definitioner
2§
[7461 A] I denna föreskrift förstås med
skjutvapen och ammunition: sådana skjutvapen och andra föremål samt sådan
ammunition som omfattas av bestämmelserna i vapenlagen (1996:67) ([7301] o.f.),
EU-land: land inom Europeiska unionen,
tredjeland: annat land än EU-land.
Anmälningsskyldighet
3§
[7461 B] Anmälningsskyldigheten för skjutvapen och ammunition vid införsel från
eller utförsel till ett annat EU-land är föreskriven i 4 § andra stycket inregränslagen.
Allmänna bestämmelser om förfarandet vid fullgörande av den i lagen föreskrivna
anmälningsskyldigheten finns i föreskrifter och allmänna råd (TFS 1996:21) om
Tullverkets befogenheter vid inre gräns (Tullkodex m.m. [4101] o.f.).
4§
[7462] Anmälningsskyldigheten för skjutvapen och ammunition vid införsel från eller
utförsel till ett område utanför EU:s tullområde följer av de allmänna bestämmelserna
om införsel och utförsel i artikel 139 och 267 i tullkodex (Tullkodex m.m. [239] och
[367]). Den som för in eller låter föra in skjutvapen och ammunition, som inte är en
unionsvara, från en plats utanför det svenska tullområdet men inom Europeiska
unionens tullområde ska anmäla införseln enligt 3 kap. 1 § tullagen (2016:253)
(Tullkodex m.m. [1936]).
Obemannade tullkontor
Anm. Rubriken är införd enligt TFS 2018:4.

4a§
[7462 A] För det fall inte någon tulltjänsteman är anträffbar och tullkontoret är stängt
ska en anmälan ske på det sätt som framgår av de anvisningar som Tullverket
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meddelar på särskilda för ändamålet uppsatta skyltar eller på annat lämpligt sätt. TFS
2018:4.
Innehåll
5§
[7462 B] Innehållet i denna föreskrift är disponerat enligt följande.
För skjutvapen och ammunition som förs in eller återinförs till Sverige finns
bestämmelser i
– 2 kap.: för annat ändamål än jakt eller tävling (från annat EU-land),
– 3 kap.: för annat ändamål än jakt eller tävling (från tredjeland),
– 3 a kap.: för återinförsel av person som innehar svenskt innehavstillstånd efter
jakt eller tävling (från annat EU-land eller tredjeland),
– 4 kap.: för jakt eller tävling (från annat EU-land eller tredjeland), samt
– 5 kap.: om genomresa i anslutning till jakt eller tävling i annat land.
För skjutvapen och ammunition som förs ut eller återutförs från Sverige finns
bestämmelser i
– 6 kap.: för utförsel för jakt eller tävling (till annat EU-land eller tredjeland),
– 7 kap.: för återutförsel från Sverige i anslutning till jakt eller tävling i Sverige
eller annat EU-land eller tredjeland, samt
– 8 kap.: för utförsel för annat ändamål än jakt eller tävling. TFS 2018:4.
2 kap. Införsel från ett annat EU-land av skjutvapen och ammunition för annat
ändamål än jakt eller tävling
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt TFS 2018:4.

1§
[7462 C] Vid införsel från ett annat EU-land för annat ändamål än jakt eller tävling
som görs av vapenhandlare eller enskild person ska en skriftlig anmälan om införsel
lämnas till Tullverket på blanketten Uppgift om införsel eller utförsel av skjutvapen
och ammunition för annat ändamål än tillfällig jakt eller tävling (Tv 730.1). Anmälan
ska vara undertecknad av mottagaren eller av ett ombud som denne anlitar.
Bestämmelsen i första stycket gäller inte för den som temporärt inför eller återinför
skjutvapen. TFS 2018:4.
2§
[7463] Vapenhandlartillstånd eller svenskt innehavstillstånd ska visas upp när
anmälan lämnas. Vid temporär införsel för t.ex. reparation ska införseltillstånd samt
europeiskt skjutvapenpass visas upp. Vid sådan temporär införsel för
vapeninnehavare från Danmark eller Finland kan istället innehavstillstånd uppvisas.
TFS 2018:4.
3§
[7463 A] För att säkerställa skjutvapnets identitet ska skjutvapnet visas upp för
tulltjänstemannen i samband med att anmälan lämnas.
4§
[7463 B] Anmälan av skjutvapen med tillhörande ammunition som förs in av
Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller företrädare för annan stats myndighet vid
tjänsteutövning i landet får ske på sätt som Tullverket bestämmer. TFS 2018:4.
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5§
Paragrafen har upphört att gälla enligt TFS 2018:4.

6§
[7463 D] Vapenhandlare och andra mottagare ska förvissa sig om att skjutvapen med
tillhörande ammunition har anmälts vid gränspasseringen av speditör, fraktförare,
kurirföretag eller motsvarande. TFS 2018:4.
3 kap. Införsel från tredjeland av skjutvapen och ammunition för annat
ändamål än jakt eller tävling
1§
[7464] Vid införsel från tredjeland av skjutvapen och ammunition för annat ändamål
än jakt eller tävling ska tulldeklaration lämnas på blankett Enhetsdokument (Tv 718.3)
för övergång till fri omsättning. På blanketten ska bland annat skjutvapnets
serienummer anges. TFS 2018:4.
2§
[7464 A] I artikel 158 i tullkodex (Tullkodex m.m. [258]) framgår att en
tulldeklaration ska inges till Tullverket. Vilka uppgifter som en tulldeklaration ska
innehålla framgår av artikel 162 i tullkodex (Tullkodex m.m. [262]). I artikel 163 i
tullkodex (Tullkodex m.m. [263]) finns en bestämmelse om att en tulldeklaration ska
åtföljas av alla styrkande dokument som krävs för tillämpningen av de bestämmelser
som gäller för det tullförfarande för vilket varorna är deklarerade. I artikel 188 i
tullkodex (Tullkodex m.m. [288]) finns bestämmelser om att tullmyndigheterna får,
för att kontrollera riktigheten av mottagna deklarationer, granska de handlingar som
ingår i deklarationen och de dokument som bifogats den.
I artikel 15 i tullkodex (Tullkodex m.m. [115]) finns bestämmelser om att
nödvändiga handlingar ska bifogas en tulldeklaration för övergång till fri omsättning.
Vapenhandlartillstånd eller innehavstillstånd är sådana handlingar som ska visas
upp tillsammans med tulldeklarationen för övergång till fri omsättning. TFS 2018:4.
3§
[7464 B] Vid införsel ska vapenhandlare eller enskild person som anmäler införseln
av skjutvapnet med tillhörande ammunition fylla i blanketten (Tv 730.1).
Bestämmelsen i första stycket gäller inte för den som temporärt inför eller återinför
skjutvapen. TFS 2018:4.
4§
[7464 C] Skjutvapen som förs in från land utanför Europeiska unionen ska vara
märkta enligt 2 a kap. 7 § [7325] vapenlagen (1996:67).
5§
[7464 D] För att säkerställa skjutvapnets identitet ska skjutvapnet visas upp för
tulltjänstemannen i samband med att tulldeklarationen lämnas.
6§
[7464 E] Anmälan av skjutvapen med tillhörande ammunition som förs in av
Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller företrädare för annan stats myndighet vid
tjänsteutövning i landet får ske på sätt som Tullverket bestämmer. TFS 2018:4.
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3 a kap. Återinförsel av person som innehar svenskt innehavstillstånd efter jakt
eller tävling i annat EU-land eller tredjeland
Anm. Rubriken är införd enligt TFS 2018:4.

1§
[7464 F] Vid återinförsel efter jakt eller tävling i annat EU-land för person som
innehar svenskt innehavstillstånd kan anmälan göras muntligt. Vapeninnehavaren ska
kunna visa upp innehavstillståndet eller Europeiskt skjutvapenpass.
Om anmälan vid utförseltillfället gjorts på anvisat formulär på Tullverkets
webbplats ska en avanmälan göras på samma formulär på Tullverkets webbplats efter
återinförseln.
Om en anmälan gjorts enligt andra stycket ska vapeninnehavaren på anmodan
kunna styrka att anmälan gjorts genom att uppge det anmälningsnummer som erhållits
vid anmälningstillfället.
Har en anmälan gjorts enligt andra stycket får vapeninnehavaren välja annan väg
än tullväg. Har tullfilter anordnats får vapeninnehavaren välja grön/blå gång eller fil
vid gränspassage. TFS 2018:4.
2§
[7464 G] Vid återinförsel efter jakt eller tävling i tredjeland för person som innehar
svenskt innehavstillstånd ska blankett (Tv 718.3) lämnas. TFS 2018:4.
4 kap. Införsel från ett annat EU-land eller tredjeland av skjutvapen och
ammunition för jakt eller tävling i Sverige
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt TFS 2018:4.

1§
[7465] Den som vill föra in skjutvapen med tillhörande ammunition för jakt eller
tävling i Sverige ska anmäla införseln till tulltjänsteman på införselorten och visa upp
införseltillstånd utfärdat av svensk polismyndighet.
För personer som är bosatta i ett annat EU-land gäller att ett europeiskt
skjutvapenpass i vilket skjutvapnet och gällande införseltillstånd är inskrivet ska visas
upp. Om införseltillståndet inte är inskrivet i det europeiska skjutvapenpasset ska ett
separat införseltillstånd visas upp tillsammans med det europeiska skjutvapenpasset.
Enskilda personer, som har innehavstillstånd från behörig myndighet i Danmark,
Finland eller Norge att där inneha jakt- eller tävlingsskjutvapen för eget bruk, får
medföra dessa skjutvapen med tillhörande ammunition till Sverige för tillfällig
användning vid jakt eller tävling i Sverige utan särskilt tillstånd i högst tre månader
från införseldatum i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 13 § b [7321] vapenlagen
(1996:67). I stället för införseltillstånd ska i sådant fall innehavstillståndet eller ett
europeiskt skjutvapenpass i vilket skjutvapnet är inskrivet visas upp för Tullverket vid
införseln.
Om skjutvapnet inte omfattas av ett innehavstillstånd i Danmark, Finland eller
Norge ska ett europeiskt eller norskt skjutvapenpass uppvisas. TFS 2018:4.
2§
[7465 A] För att säkerställa skjutvapnets identitet ska skjutvapnet visas upp för
tulltjänstemannen i samband med att anmälan lämnas om inte en anmälan har gjorts
på anvisat formulär på Tullverkets webbplats.

Import– och exportföreskrifter/Vapen och explosiva varor

5

Tullverkets föreskrifter (TFS 2016:23) om viss införsel, utförsel och återutförsel av skjutvapen och ammunition
Uppdaterad: 2018-03-28

3§
[7465 B] Vid införsel från tredjeland ska anmälan lämnas på blankett (Tv 718.3).
Vid införsel från annat EU-land eller Norge ska anmälan lämnas på blankett
Deklaration för skjutvapen och ammunition för jakt/tävling/genomresa (Tv 730.2).
TFS 2018:4.
4§
[7465 C] En anmälan kan göras på anvisat formulär på Tullverkets webbplats i förväg
av den som ska föra in skjutvapen från ett annat EU-land eller Norge för jakt eller
tävling i Sverige. Om en sådan anmälan gjorts ska vapeninnehavaren kunna styrka att
anmälan gjorts genom att uppge det anmälningsnummer som erhållits vid anmälan på
Tullverkets webbplats.
Har en anmälan enligt första stycket gjorts får vapeninnehavaren välja annan väg
än tullväg. Har tullfilter anordnats får vapeninnehavaren välja grön/blå gång eller fil
vid gränspassage.
5§
[7465 D] Den som medför två eller flera skjutvapen kan för dessa och tillhörande
ammunition lämna en gemensam deklaration under förutsättning att skjutvapnen är
avsedda att återutföras samtidigt.
Tävlingslag kan också lämna en gemensam deklaration, om återutförsel av
samtliga skjutvapen ska ske samtidigt.
Skilda deklarationer ska lämnas för skjutvapen som införs för att användas vid jakt
och skjutvapen som införs för att användas vid tävling.
5 kap. Införsel till Sverige av skjutvapen och ammunition vid genomresa i
anslutning till jakt eller tävling i annat land
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt TFS 2018:4.

1§
[7466] Den som till Sverige vill föra in ett skjutvapen med tillhörande ammunition
vid genomresa i anslutning till jakt eller tävling i annat land ska anmäla införseln till
tulltjänsteman på införselorten och visa upp ett införseltillstånd utfärdat av svensk
polismyndighet.
För personer som är bosatta i ett annat EU-land gäller att ett europeiskt
skjutvapenpass i vilket skjutvapnet är inskrivet också ska visas upp.
Den som har innehavstillstånd från behörig myndighet i Danmark, Finland eller
Norge och som ska jaga eller tävla i något av dessa länder behöver inget
införseltillstånd om vistelsen inte överstiger tre månader från införseldatum. Om
skjutvapnet inte omfattas av ett innehavstillstånd i Danmark, Finland eller Norge ska
ett europeiskt eller norskt skjutvapenpass uppvisas. TFS 2018:4.
2§
[7466 A] I samband med införsel vid inresa från tredjeland ska anmälan lämnas på
blankett (Tv 718.3), eller om den resande kommer från ett annat EU-land eller Norge
på blankett (Tv 730.2). TFS 2018:4.
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3§
[7466 B] För att säkerställa skjutvapnets identitet ska det visas upp för
tulltjänstemannen när anmälan lämnas om inte en anmälan gjorts på anvisat formulär
på Tullverkets webbplats.
4§
[7466 C] En anmälan kan göras på anvisat formulär på Tullverkets webbplats i förväg
av den som ska föra in skjutvapen från annat EU-land eller Norge för jakt eller tävling
i annat land. Om en sådan anmälan gjorts ska vapeninnehavaren kunna styrka att
anmälan gjorts genom att uppge det anmälningsnummer som erhållits vid anmälan på
Tullverkets webbplats.
Har en anmälan enligt första stycket gjorts får vapeninnehavaren välja annan väg
än tullväg. Har tullfilter anordnats får vapeninnehavaren välja grön/blå gång eller fil
vid gränspassage.
6 kap. Utförsel från Sverige till annat EU-land eller tredjeland av skjutvapen
och ammunition för jakt eller tävling
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt TFS 2018:4.

1§
[7467] Vid utförsel till tredjeland av skjutvapen med tillhörande ammunition ska
blankett (Tv 718.3) lämnas till tullkontoret vid utförseltillfället. TFS 2018:4.
1a§
[7467 A] Vid utförsel till ett annat EU-land eller Norge kan anmälan göras muntligt
till Tullverket. TFS 2018:4.
2§
[7467 B] En anmälan kan göras på anvisat formulär på Tullverkets webbplats i förväg
av den som ska föra ut skjutvapen till annat EU-land eller Norge för jakt eller tävling.
Om en sådan anmälan gjorts ska vapeninnehavaren kunna styrka att anmälan gjorts
genom att uppge det anmälningsnummer som erhållits vid anmälan på Tullverkets
webbplats.
Har en anmälan enligt första stycket gjorts får vapeninnehavaren välja annan väg
än tullväg. Har tullfilter anordnats får vapeninnehavaren välja grön/blå gång eller fil
vid gränspassage.
7 kap. Återutförsel från Sverige av skjutvapen och ammunition i anslutning till
jakt eller tävling i Sverige eller annat land
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt TFS 2018:4.

1§
[7468] Anmälan om återutförsel från Sverige av skjutvapen med tillhörande
ammunition i anslutning till jakt eller tävling i Sverige eller annat land ska vid utresan
göras till tulltjänsteman på utförselorten av den som fört in skjutvapnet och
ammunitionen. Detta gäller när skjutvapen med tillhörande ammunition förts
1. tillfälligt in i Sverige,
2. från tredjeland genom Sverige för utförsel till ett annat EU-land,
3. från ett annat EU-land genom Sverige för utförsel till tredjeland,
4. från tredjeland genom Sverige för utförsel till tredjeland, eller
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5. från ett annat EU-land genom Sverige för utförsel till ett annat EU-land.
2§
[7468 A] Anmälan om återutförsel sker genom att exemplar 2 och 3 av blankett (Tv
718.3) eller blankett (Tv 730.2) enligt 4 kap. 3 § eller 5 kap. 2 § lämnas såvida inte
transporten genom Sverige sker under tullförfarandet transitering. TFS 2018:4.
3§
[7468 B] Bestämmelserna i 1 och 2 §§ gäller inte om en anmälan gjorts enligt 5 §.
4§
[7468 C] För att säkerställa skjutvapnets identitet ska det visas upp för
tulltjänstemannen när anmälan lämnas om inte en anmälan gjorts i formuläret på
Tullverkets webbplats.
5§
[7468 D] Har en anmälan gjorts på ett formulär på Tullverkets webbplats vid införsel
från annat EU-land eller Norge ska den avregistreras inom 20 dagar efter angivet
utförseldatum på formuläret på Tullverkets webbplats. TFS 2018:4.
6§
[7468 E] Utförseltillstånd enligt förordningen (1992:1303) om krigsmateriel (Kontroll
av strategiska produkter/Krigsmateriel [201] o.f.) ska, när sådant krävs, visas upp
samtidigt som anmälan om återutförsel lämnas.
8 kap. Utförsel av skjutvapen och ammunition för annat ändamål än jakt eller
tävling
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt TFS 2018:4.

1§
[7469] Vid utförsel av skjutvapen för annat ändamål än jakt eller tävling ska
utförseltillstånd utfärdat av Polismyndigheten eller Inspektionen för strategiska
produkter visas upp för en tulltjänsteman i samband med utförseln.
För slätborrade jakt- och sportvapen krävs inte något utförseltillstånd från
Polismyndigheten vid utförsel av skjutvapnet till annat EU-land. Ett
överföringstillstånd från Polismyndigheten krävs dock för utförsel till annat EU-land.
2§
[7469 A] Vid utförsel till tredjeland ska tulldeklaration lämnas på blankett (Tv 718.3)
till Tullverket i enlighet med artikel 263 i tullkodexen (Tullkodex m.m. [363]).
Tulldeklarationen ska innehålla de uppgifter som krävs för riskanalys av säkerhetsoch skyddsskäl. I tulldeklarationen ska bland annat skjutvapnets serienummer anges.
Vid utförseln ska även blankett (Tv 730.1) lämnas. Vid utförsel till annat EU-land
ska endast blankett (Tv 730.1) lämnas vid utförseltillfället.
Bestämmelsen i andra stycket gäller inte för den som temporärt utför eller återutför
skjutvapen. TFS 2018:4.
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3§
[7469 B] Anmälan av skjutvapen med tillhörande ammunition som förs ut av
Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller företrädare för annan stats myndighet efter
tjänsteutövning i landet får ske på sätt som Tullverket bestämmer. TFS 2018:4.
4§
[7469 C] Bestämmelser om utförsel av krigsmateriel finns även i Tullverkets
föreskrifter (TFS 2018:3) om anmälan till Tullverket vid utförsel av krigsmateriel.
(Kontroll av strategiska produkter/Krigsmateriel [451] o.f.). TFS 2018:4.
[7470] Denna författning träder i kraft 15 januari 2017, då Tullverkets föreskrifter och
allmänna råd (TFS 2003:17) om viss införsel, och återutförsel av skjutvapen och
ammunition ska upphöra att gälla.

