
 

  FARTYGSUPPGIFT 
för fartyg vars bruttodräktighet understiger 75 

Mottagen den 

   Inkommande 

 Utgående 

Godsnr/Tullid Ifu/Ufu-nr 

Fartygets namn och typ Ankomstort/Avgångsort Ankomstdatum/Avgångsdatum 

Fartygets nationalitet Sista utländska avgångsort/Första utländska bestämmelseort 

Befälhavarens namn Skeppsklarerarens namn och adress 

Registreringshandling (hemort, datum, signalbokstäver) 

Mätningshandling Bruttodräktighet enligt 

 1969 års konvention  andra regler 

Bruttodräktighet (heltal) Fartygets hamnplats (kajplats) 

Besättningsstyrka (inkl befälhavare) Antal passagerare Hemmahamn 1 

Bifogade handlingar (ange antal exemplar) 
Distriktsbeteckning 1 

Lastdeklaration Proviantdeklaration Råttsaneringsbevis 

Besättningslista Passagerarlista Skjutvapen, ammunition 

Besättningsdeklaration Hälsodeklaration Levande djur 

as i lastförteckning som bifogas)Last (uppgift kan även lämn  

Godsmärkning Kollis antal och slag samt varans handelsbenämning Kvantitet 

  
 

  
 

  
 

n som bifogas)lämnas i proviantdeklaratioProviant (uppgift kan även  

Varuslag Kvantitet Varuslag Kvantitet Varuslag Kvantitet 

      

      

Anmärkningar 2 Datum 

Befälhavarens underskrift 3 

TULLVERKETS ANTECKNINGAR (Ifylles av Tullverket) 

 Sign Datum Sign 

 Primärgranskning 

 

 Klareringskontroll 
 Utan anmärkning 

 Med anmärkning enl rapp 

 
  Datum Tulltjänstemans underskrift 

 Annan visitation 
 Utan anmärkning 

 Med anmärkning enl rapp 

 

  

 Överskottsproviant 

enligt bifogad förteckning 

Sign Övriga anmärkningar 

  

Övriga anteckningar 
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fartygsuppgift godtas även skeppsklarerarens underskrift. Underskrift på fartygsuppgiften gäller också för bifogade last- och besättningsdeklarationer

3 Efter bemyndigande av befälhavaren godtas även underksrift av annat befäl på fartyget som äger kännedom om de förhållanden uppgiften avser. På utgående 

2 Uppgifter skall här lämnas om ev fripassagerare.

1 Uppgifter erfordras endast för svenskt fiskefartyg.

_____________________________________________________________



Fartygets namn TULLPASS        CUSTOMS PASS     ZOLLPASS 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

1 Ifu-nr 
 Överskottsproviant 

enligt bifogad förteckning 

1 Ufu-nr 
 Överskottsproviant 

enligt bifogad förteckning 

Bestämmelseorter i ruttordning (förkortningar används) Orter i ruttordning (förkortningar används för svenska orter) 

  

 Antal blad * Tullplats, datum (Stämpel) 

Sign 

Här intagen last 

 

Antal blad 
* 

Tullplats, datum (Stämpel)  

Sign 

 Lastdeklarationer till 

bestämmelseorterna 

 
 enligt omstående sida  

 enligt bilagor 

 

Anteckningar om försegling m m Anteckningar om försegling m m 

2 Ifu-nummer  Antal blad * Tullplats, datum (Stämpel) 

Sign 

2 Ufu-nr  Antal blad * Tullplats, datum (Stämpel)  

Sign  Mottagna lastdek- 

larationer till orten 

  Här intagen last 

enligt bilagor 

 

Anteckningar om försegling m m Anteckningar om försegling m m 

3 Ifu-nummer  Antal blad * Tullplats, datum (Stämpel) 

Sign 

3 Ufu-nr  Antal blad * Tullplats, datum (Stämpel)  

Sign  Mottagna lastdek- 

larationer till orten 

  Här intagen last 
enligt bilagor 

 

Anteckningar om försegling m m Anteckningar om försegling m m 

4 Ifu-nummer  Antal blad * Tullplats, datum (Stämpel) 

Sign 

4 Ufu-nr  Antal blad * Tullplats, datum (Stämpel)  

Sign  Mottagna lastdek- 

larationer till orten 

  Här intagen last 

enligt bilagor 

 

Anteckningar om försegling m m Anteckningar om försegling m m 

5 Ifu-nummer  Antal blad * Tullplats, datum (Stämpel) 

Sign 

5 Ufu-nr  Antal blad * Tullplats, datum (Stämpel)  

Sign  Mottagna lastdek- 

larationer till orten 

  Här intagen last 
enligt bilagor 

 

Anteckningar om försegling m m Anteckningar om försegling m m 

6 Ifu-nummer  Antal blad * Tullplats, datum (Stämpel) 

Sign 

6 Ufu-nr  Antal blad * Tullplats, datum (Stämpel)  

Sign  Mottagna lastdek- 

larationer till orten 

  Här intagen last 

enligt bilagor 

 

Anteckningar om försegling m m Anteckningar om försegling m m 

7 Ifu-nummer  Antal blad * Tullplats, datum (Stämpel) 

Sign 

7 Ufu-nr  Antal blad * Tullplats, datum (Stämpel)  

Sign  Mottagna lastdek- 

larationer till orten 

  Här intagen last 

enligt bilagor 

 

Anteckningar om försegling m m Anteckningar om försegling m m 

 

INKOMMANDE UTGÅENDE

Ankunfthafens in einem anderen nordischen Land vorzuzeigen.

Bei die Abreise von Schweden soll der Zollpass mitgebracht werden und ist, wenn verlangt, an die  Zollbehörde des 

at the port of destination if situated in another Nordic country.

On the departure from Sweden the Customs Pass shall be kept and should on request be presented  to the Customs 

This Customs Pass shall accompany the ship during its voyage in Sweden. 

bestämmelseort i annat nordiskt land.

Vid avgång från Sverige ska tullpasset medföras och bör på anfordran uppvisas för tullmyndighet  på 

Tullpasset skall medföras under hela resan.
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* Antal blad av original (kopia lämnas i samma antal)
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