Ansökan om godkänd plats vid export TVEXP
Ankomstdatum och dnr hos Tullverket

Ansökan skickas till:
Tullverket
Box 12854
112 98 STOCKHOLM

3.5.1.8
Typ av ansökan

Första ansökan
Ansökan om ändring av ett beslut
Ansökan om återkallelse av ett beslut

Tidigare beslut, referensnummer

Sökande
Sökande (namn och adress)

Eori-nummer1

Kontaktperson med ansvar för ansökan
Namn

Telefonnummer

E-post
Ombud för ansökan2 (namn och adress)

Eori-nummer
E-post
Telefonnummer

Geografisk giltighet3

Sverige
Begärt startdatum för beslutet (frivillig uppgift)

Platser
Uppgifter om platserna 4

Förbud och restriktioner 5

Underskrift6

Ort

Datum

Namnteckning av behörig firmatecknare eller person med fullmakt.

Namnförtydligande
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1

Eori-nummer: Ange den sökandes Eori-nummer.
Ombud för ansökan: Om sökande använder sig av ett ombud vid inskickandet av ansökan ska en enskild
fullmakt för uppdraget bifogas ansökan.
3 Geografisk giltighet: Ansökan gäller enbart i en medlemsstat.
4 Uppgifter om platserna: Ange namn på och adress till den berörda platsen. Om platsen är en anläggning
som drivs av en annan person, ange namn och Eori-nummer eller organisationsnummer för denna person.
5 Förbud och restriktioner: Uppgift om eventuella förbud och restriktioner på nationell nivå eller unionsnivå
som gäller för varorna. Ange de behöriga myndigheter som är ansvariga för de kontroller eller formaliteter som
ska utföras före frigörandet av varorna.
Uppgift om dubbla användningsområden inklusive tillstånd till export eller till överföring inom Europiska
unionen enligt 3 § första stycket förordningen (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla
användningsområden och av tekniskt bistånd eller unionens generella exporttillstånd enligt artikel 9.2 eller
bilaga II till rådets förordning (EG) nr 428/2009.
6 Underskrift: För att ansökan ska behandlas måste ansökan skrivas ut tillsammans med handlingar och
skrivas under av behörig firmatecknare. Ansökan skickas sedan till Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm.
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