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Sökandes namn EORI-nummer

Postadress Telefonnummer

Kontaktperson E-postadress Mobilnummer

Varubeskrivning Kvantitet Värde (SEK)

  Varorna ska inte undersökas, analyseras eller provas i säljfrämjande syfte

De varor för vilka tullfrihet begärs ska undersökas, analyseras eller provas

  i informationssyfte

  för industriell eller kommersiell forskning

Varorna ska undersökas, analyseras eller provas för bestämning av deras

  sammansättning

  kvalitet

  andra tekniska egenskaper (ange vilka)

Plats för undersökningen, analysen eller provningen (adress)

Motivering till den kvantitet tullfrihet begärs för

Tid inom vilken undersökningen, analysen eller provningen kommer att utföras

Ytterligare information om undersökningen, analysen eller provningen

ANVÄNDNINGSUPPGIFT för varor
som importeras för undersökning,
analys eller provning

Tullfrihet enligt artikel 95 i rådets förordning
(EG) nr 1186/2009

Uppgifter om sökande

Uppgifter om varorna för vilka tullfrihet begärs

Uppgifter om undersökningen, analysen eller provningen

Tullkontor/Tullid
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  De varor som ska undersökas, analyseras eller provas förbrukas helt eller förstörs under loppet 
av undersökningen, analysen eller provningen

  Restprodukter uppstår efter avslutad undersökning, analys eller provning

Med restprodukter menas produkter som är ett resultat av undersökningen, analysen eller 
provningen eller varor som slutligen inte har använts.

Om restprodukter uppstår beskriv hur dessa kommer att hanteras efter avslutad 
undersökning, analys eller provning.

Jag intygar att lämnade uppgifter är riktiga och sanningsenliga.

Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

Efter avslutad undersökning, analys eller provning

Övrigt

Underskrift av den som är ansvarig för verksamheten
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Information om behandling av personuppgifter

Tullverket är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som lämnas i denna ansökan. 
Uppgifterna kommer att behandlas i Tullverket med stöd av lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i 
Tullverkets verksamhet.

Ändamålet med behandlingen är att pröva din ansökan om tullfrihet enligt artikel 95 i rådets förordning (EG) 
nr 1186/2009.

Rätt att begära information samt att rätta, blockera eller utplåna felaktiga uppgifter

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att en gång per kalenderår begära information om 
de personuppgifter som behandlas om dig hos Tullverket. Om du vill ha sådan information, ska du lämna 
en skriftligt undertecknad begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen göras på papper, och 
kan inte skickas med e-post. 

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter och vill ha mer  information kan du vända dig till:

Tullverket
Box 12854
112 98 STOCKHOLM
0771-520 520
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