ANSÖKAN om tillstånd till tullfri
import för undervisningsmateriel,
vetenskaplig och kulturell materiel
samt vetenskapliga instrument
och apparater

Ansökan sänds till:
Tullverket
Box 12854
112 98 Stockholm

Tullverkets Dnr/Tillståndsnummer

Enligt artiklarna 43-45 i rådets
förordning (EG) nr 1186/2009
3.5.1.8

Sökande
Institutionens/organisationens namn

Organisationsnummer

Postadress

Telefonnummer (även riktnummer)

Kontaktperson

E-post

Mobilnummer

Importör (om annan än sökanden)
Importörens namn

Organisationsnummer

Postadress

Telefonnummer (även riktnummer)

Kontaktperson

E-post

Mobilnummer

Varan (kontrollera om varan är tullpliktig - om varan redan är tullfri behövs inget tillstånd)
Varans handelsbenämning
Varans tullvärde (SEK)

Varans KN nummer (8 siffror)
Antal varor

Ursprungsland

Varorna väntas komma vecka

Ange varans exakta användning

Leverantörens namn och adress

Plats där varan ska användas (adress)

Tillverkarens namn och adress

Om ansökan avser vetenskapliga instrument och apparater
Enligt följande objektiva, tekniska egenskaper kan instrumentet eller apparaten anses vara av vetenskaplig karaktär:

Bifoga dokument (broschyr, orderbekräftelse e.dyl.) med information om
instrumentets eller apparatens egenskaper och tekniska specifikationer

Om ansökan avser reservdelar, komponenter, tillbehör eller verktyg
Ange vilket tidigare importerat instrument eller apparat av vetenskaplig karaktär som dessa varor är avsedda för samt Tullverkets tillståndsnummer om sådant finns för varan.

Övriga upplysningar
Undertecknad försäkrar att
- varorna kommer att sändas direkt till den angivna
destinationsorten
- varorna omedelbart kommer att föras in på institutionens/
organisationens inventarieförteckning
Upplysningar till enskilda näringsidkare (enskilda firmor)
Alla som har tillstånd hos Tullverket ingår i vårt kundregister. Registret
publicerar vi på tullverket.se. Information om dig som är enskild
näringsidkare (dvs. din firma är registrerad på ditt personnummer)
publicerar vi inte utan att du har lämnat ditt samtycke1
Datum

1

-

underlätta alla kontroller som Tullverket anser nödvändiga för att
säkerställa att villkoren för tullfrihet är eller förblir uppfyllda
varorna ifråga inte används för kommersiella ändamål
(gäller inte för tullfrihet enligt artikel 43)

Personuppgifter (namn, adress och personnummer) som jag lämnar i
denna ansökan får behandlas för publicering på tullverket.se.
Ja

Nej

Datum

Underskrift av ansvarig för institutionen/organisationen

Underskrift av importören (om annan än sökanden)

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Information om behandling av personuppgifter, se upplysningar till blanketten eller på vår webbplats tullverket.se
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Behandling av personuppgifter för enskilda näringsidkare (dvs. enskilda firmor
som är registrerade på personnummer)
Publiceringen av personuppgifterna
Tullverkets kundregister innehåller person- eller företagsnamn, adress och registreringnummer på alla
som har tillstånd hos Tullverket. Registreringsnumret består av organisationsnummer eller
personnummer och tilläggssiffror. Registret publicerar vi på tullverket.se. För dig som är enskild
näringsidkare innebär framställning av registret och publiceringen på tullverket.se att vi behandlar dina
personuppgifter.
Varför ska uppgifterna publiceras?
Det är främst ombud som fått i uppdrag av en importör eller exportör att göra en tulldeklaration som
använder kundregistret på webbplatsen. Genom registret får ombudet enkelt tillgång till vissa uppgifter
om importören eller exportören som det behöver för att göra tulldeklarationen.
Du bestämmer
Ange om vi får behandla dina personuppgifter för publicering på tullverket.se.
Se upplysningar i rutan på första sidan (Upplysningar till enskilda näringsidkare).
Bestämmelserna om samtycke till behandling av personuppgifter finns i artikel 7 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende
på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av
direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).
Personuppgiftsansvarig
Tullverket är den personuppgiftsansvarige som bestämmer ändamålet med publiceringen av
kundregistret på tullverket.se.
Om du har några frågor om behandlingen av personuppgifter för publicering i kundregistret kan du
vända dig till:
Tullverket
Box 12854
112 98 STOCKHOLM
0771-520 520
tullverket@tullverket.se

Tv 740.34 Utgåva 11 September 2020

