
 

Uppgift om införsel  eller utförsel av  
skjutvapen och ammunition för annat  
ändamål än tillfällig jakt och tävling  

Ankomststämpel hos Tullverket  
Dnr / Tullid  

Datum  

Mottagare (namn/firma, adress och land) 

Avsändare (namn/firma, adress och land) 

Personnummer/organisationsnummer 

Telefonnummer 

Införsel  
Utförsel 

Vapen  
Ammunition 
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Datum för in-/utförsel Ort/plats för in-/utförsel 

Blanketten kan fyllas i 
elektroniskt men ska skrivas 
ut för namnteckning 

Beskrivning av skjutvapen/skjutvapendelar1

1 Vid behov av fler positioner använd blankett 730.5 Uppgift om införsel eller utförsel av skjutvapen och ammunition för annat ändamål än 
tillfällig jakt och tävling (tilläggsblad).

Pos. Skjutvapentyp Fabrikat / Modell Kaliber Identifikationsnummer2 

2 Tillverkningsnummer, serienummer eller produktnummer. Saknas identifikationsnummer eller annan typ av uppgift om vapnet eller vapendelen 
ange UPPGIFT SAKNAS. Om uppgift saknas ska skäl anges. 

Anmärkning  

Vapenhandlare och andra mottagare bör förvissa sig om att skjutvapen eller delar av skjutvapen har anmälts 
vid gränspasseringen av speditör, fraktförare, kurirföretag eller motsvarande. 
Vid fler än fem skjutvapen eller delar av skjutvapen enligt 1 kap. 2 och 3 §§ vapenlagen, bör kontakt tas 
med Tullverket senast 24 timmar före ankomst till klareringsexpedition eller röd punkt. 

Tullverket,  Box 27311,  102 54  Stockholm  ●  Telefon: 0771-520 520  ●  www.tullverket.se

www.tullverket.se


  

  

 
 

 

  

  

  

  

      

   
 

  

 
    
    

 
    
      

 
  

   
 

  
 

Information 
Vapenhandlartillstånd, vapenlicens eller in- eller utförseltillstånd ska uppvisas när anmälan lämnas. 
Fotokopia bifogas. 

Vapenhandlartillstånd dnr 

Vapenlicens dnr 

Införseltillstånd dnr 

Utförseltillstånd dnr 

Underskrift i  egenskap av Mottagare  Avsändare Ombud

Namnteckning (mottagare, avsändare eller ombud)  Namnförtydligande 

Tullverkets noteringar 

Namnteckning (Tulltjänsteman)  Namnförtydligande 

Sida 2 av 2 

Samtliga skjutvapen/delar har kontrollerats och överensstämmer enligt förteckning i detta dokument.
Samtliga skjutvapen/delar har kontrollerats och överensstämmer  inte  enligt förteckning i detta
dokument (notera avvikelser).
Vissa skjutvapen/delar har kontrollerats och överensstämmer enligt förteckning i detta dokument.
Vissa skjutvapen/delar har kontrollerats och överensstämmer  inte  enligt förteckning i detta dokument
(notera avvikelser).
Ingen kontroll har utförts (ange anledning).
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