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Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2018:3) om
anmälan till Tullverket vid utförsel av krigsmateriel
Inledande bestämmelser
1§
[451] Denna författning innehåller bestämmelser om anmälan till Tullverket vid
utförsel av krigsmateriel till ett annat EU-land eller till ett land utanför EU (tredje
land) samt vid transport av krigsmateriel genom Sverige.
Uttryck i denna författning har samma innebörd som i tullagen (2016:253)
(Tullkodex m.m. /Tullag, tullförordning, tullordning m.m. [1901] o.f.), och
tullförordningen (2016:287) (Tullkodex m.m./Tullag, tullförordning, tullordning
m.m. [2201] o.f.). Med krigsmateriel förstås i denna författning detsamma som i 1 §
[201] förordningen (1992:1303) om krigsmateriel.
Bestämmelser om utförsel av skjutvapen som utgör krigsmateriel finns även i
Tullverkets föreskrifter (TFS 2016:23) om viss införsel, utförsel och återutförsel av
skjutvapen och ammunition (Import- och exportföreskrifter/Vapen och explosiva
varor [7461] o.f.).
Anmälan om utförsel
Tidpunkt för föranmälan

2§
[452] Av 15 § [215] första stycket förordningen (1992:1303) om krigsmateriel
framgår vid vilken tidpunkt utförsel av krigsmateriel ska anmälas till Tullverket.
Utförsel till ett annat EU-land

3§
[453] Vid utförsel av krigsmateriel till ett annat EU-land ska anmälan om utförsel
lämnas till Tullverket. Anmälan ska vara undertecknad av avsändaren eller av det
ombud som avsändaren anlitar och innehålla uppgift om:
1. avsändare,
2. mottagare,
3. bestämmelseland,
4. varuslag,
5. KN-nummer,
6. kvantitet,
7. statistiskt värde,
8. utförseltillståndets nummer,
9. order- och kontraktsnummer för varorna,
10. var inlastning ska ske och
11. när inlastning ska ske.
Utförseltillstånd och fakturakopia skickas elektroniskt till Tullverket. Uppgifter enligt
punkterna 9–11 behöver inte lämnas vid utförsel som omfattas av undantagen i 15 §
[215] andra stycket och 15 a § [215 A] första stycket förordningen (1992:1303) om
krigsmateriel.
Vid utförsel av skjutvapen och ammunition som görs av vapenhandlare eller
enskild person ska skriftlig anmälan lämnas på blankett Uppgift om införsel eller
utförsel av skjutvapen och ammunition för annat ändamål än tillfällig jakt eller
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tävling (Tv 730.1). Blanketten ska vara undertecknad av avsändaren eller av det
ombud som avsändaren anlitar.
Utförsel till tredje land

4§
[454] Vid utförsel av krigsmateriel till tredje land ska elektronisk tulldeklaration för
export (Enhetsdokument Tv 718.1 eller 718.3) enligt det s.k. standardförfarandet
lämnas till Tullverket som också ska innehålla uppgifter enligt 3 § första stycket
punkterna 8–11. I övrigt tillämpas bestämmelserna i 3 § andra och tredje styckena på
motsvarande sätt.
Vid utförsel av skjutvapen och ammunition ska även blankett (Tv 730.1) lämnas i
enlighet med vad som sägs i 3 § fjärde stycket.
Bestämmelser om ingivande av tulldeklaration finns i artikel 263 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013
om fastställande av en tullkodex för unionen (tullkodexen).
Allmänna råd
[454:1] När en tulldeklaration för utförsel lämnas av statsfartyg kan Nato formulär 302, som
fastställts med stöd av avtalet mellan parterna i Nordatlantiska fördraget om status för deras
styrkor (Nato SOFA), användas som styrkande handling.
Utförsel när utförseltillstånd meddelats av Polismyndighet

5§
[455] Den som för ut handeldvapen, delar till dessa eller ammunition till ett annat EUland med utförseltillstånd enligt 11 § § [211] förordningen (1992:1303) om
krigsmateriel ska lämna anmälan om utförsel genom en anmälan enligt 3 §.
Uppgifterna i punkterna 9–11 behöver inte lämnas.
Vid utförsel till tredjeland ska elektronisk tulldeklaration för export enligt det s.k.
standardförfarandet lämnas till Tullverket.
Utförseltillståndet skickas elektroniskt till Tullverket.
Utförsel när utförseltillstånd meddelats av Inspektionen för strategiska produkter (ISP)

6§
[456] Vid utförsel till tredje land ska elektronisk tulldeklaration för export (Tv 718.1
eller 718.3) enligt det s.k. standardförfarandet lämnas till Tullverket som också ska
innehålla uppgifter enligt 4 §. Utförseltillståndet skickas elektroniskt till Tullverket.
Krigsmateriel som transporteras genom Sverige

7§
[457] Den som transporterar krigsmateriel genom Sverige ska göra en anmälan enligt
3 § första stycket. Uppgifterna i punkterna 5 och 9–11 behöver inte lämnas.
Utförseltillståndet skickas elektroniskt till Tullverket.
Undantag

8§
[458] Om undantag från föranmälan finns i 15 § [215] andra stycket samt i 15 a § [215
A] första och andra stycket förordningen (1992:1303) om krigsmateriel.
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9§
[459] I 4 a § [204 a] förordningen (1992:1303) om krigsmateriel finns undantag från
krav på tillstånd enligt 6 § [106] första stycket lagen (1992:1300) om krigsmateriel.
Var anmälan om utförsel ska lämnas
10 §
[460] Anmälan om utförsel ska, om inte annat sägs i dessa föreskrifter, lämnas till det
tullkontor som är ansvarigt för övervakningen av den plats där avsändaren eller
exportören är etablerad. Om varorna packas eller lastas på annan plats för att avsändas
till ett annat EU-land eller till tredjeland, ska anmälan lämnas till tullkontoret som
ansvarar för övervakningen av den platsen.
11 §
[461] Anmälan om transport av krigsmateriel genom Sverige utan omlastning ska
lämnas till Tullverket där införsel sker. Vid omlastning ska anmälan lämnas till
Tullverket där den sista omlastningen sker.
[462] Denna författning träder i kraft 1 mars 2018, då Tullverkets föreskrifter (TFS
1997:35) om anmälan till Tullverket vid utförsel av krigsmateriel ska upphöra att
gälla.

