ANSÖKAN
1. Exportör

Adress

TILLSTÅND FÖR EXPORT AV PRODUKTER
SOM OMFATTAS AV ARTIKEL 3
EU-FÖRORDNING NR. 833/20141

Organisationsnummer

Telefon

Löpande tillstånd

Tillstånd för en (1) export

2. Kontaktperson hos exportören

Telefon

E-post

E-post

Verksamhetsbeskrivning

3. Mottagare

Adress

Ansökan skickas med e-post till:

registrator@kommers.se
Telefon

Ansökan skickas in i två exemplar, varav ett underskrivet av
behörig firmatecknare.
Verksamhetsbeskrivning

4. Information om slutanvändare

5. Sektor inom vilken/vilka produkterna kommer att användas

6. Bestämmelseland (land dit produkterna ska exporteras)

7. Land där produkterna finns

8. A Produktbeskrivning
KN-nummer
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Ändrad genom EU-förordning nr. 1290/2014 av den 4 december 2014.

Box 6803, 113 86 Stockholm
Besöksadress: Drottninggatan 89
Telefon: 08-690 48 00, fax: 08-30 67 59
E-post: kommerskollegium@kommers.se www.kommers.se

Orderreferens (i förekommande fall)

Kvantitet (i förekommande fall)

Beskrivning

8. B Produktbeskrivning
KN-nummer

Orderreferens (i förekommande fall)

Kvantitet (i förekommande fall)

Orderreferens (i förekommande fall)

Kvantitet (i förekommande fall)

Beskrivning

8. C Produktbeskrivning
KN-nummer

Beskrivning

9. Grund för ansökan (artikel 3 p. 5 i EU-förordning nr. 833/2014, ändrad genom EU-förordning nr. 1290/2014)

Välj alternativ A, B eller C

A. Försäkran om slutanvändning

☐ Undertecknad försäkrar att produkterna som är föremål för ansökan inte kommer att användas i följande projekt i
Ryssland, inbegripet dess exklusiva ekonomiska zon och kontinentalsockel:
 Oljeprospektering, inklusive provborrning, och oljeproduktion i vatten på mer än 150 meters djup.
 Oljeprospektering, inklusive provborrning, och oljeproduktion i havsområdet norr om norra polcirkeln.
 Projekt som har potential att producera olja från reserver som befinner sig i skifferformationer genom hydraulisk
spräckning; detta gäller inte prospektering, inklusive provborrning, och produktion genom skifferformationer för att
lokalisera, eller utvinna olja från, andra reservoarer än skifferreservoarer.2
Beskrivning av åtgärder som vidtas av exportören för att säkerställa att slutanvändningen av produkterna är i enlighet med försäkran enligt alternativ A

B. Avtalsförpliktelse som uppkommit före den 1 augusti 2014

☐ Ansökan avser produkter för användning inom projekt som anges i alternativ A och avtalsförpliktelsen har
uppkommit före den 1 augusti 2014.
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Artikel 3 p. 3 och 5 EU-förordning nr. 833/2014, ändrad genom EU-förordning nr. 1290/2014.

C. Skydd för människors hälsa och säkerhet och för miljön

☐ Export av produkterna är nödvändig för att i ett brådskande läge förhindra eller dämpa effekterna av en händelse som
sannolikt kommer att ha allvarliga och betydande konsekvenser för människors hälsa och säkerhet eller för miljön.
Beskrivning av relevanta omständigheter till stöd för att exporten är nödvändig enligt alternativ C

10. Försäkran avseende motpart

Undertecknad försäkrar att produkterna inte kommer att direkt eller indirekt tillhandahållas en motpart som fått sina
tillgångar frysta enligt tillämpliga EU-förordningar.
11. Bilagor

☐

1. Registreringsbevis, ej äldre än tre månader

☐

2. Fullmakt

☐

3. Kopia på avtal eller orderbekräftelse

☐

4. Annat:

12. Övrig information som är relevant för det specifika ärendet (exempelvis referens till tidigare ansökningar om exporttillstånd)

13. Undertecknande
Ort och datum

Underskrift av behörig firmatecknare

Namnförtydligande

Titel

Underskrift av behörig firmatecknare

Namnförtydligande

Titel

Vägledning för ifyllande av ansökan
1. Exportör. Det ansökande företagets namn, organisationsnummer, kontaktuppgifter och
verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen ska vara tydlig och begriplig för en lekman. Utöver detta
går det bra att hänvisa till webbsidor, årsberättelser eller annan information. Ansökan ska göras i det land
där exportören är etablerad.
3. Mottagare. Importören ‐ den person eller det företag som har köpt varorna. Skriv ut hela bolagsnamnet och
kontaktuppgifter. Verksamhetsbeskrivningen ska vara tydlig och begriplig för en lekman. Utöver detta går
det bra att hänvisa även till webbsidor, årsberättelser eller annan information.
4. Information om slutanvändare. Ange företagets namn och kontaktuppgifter. Är slutanvändaren samma
person eller företag som mottagaren/importören, ange det. Är information om enskilda slutanvändare inte
tillgänglig, ange inom vilka sektorer de är verksamma. Utöver detta går det bra att hänvisa till webbsidor,
årsberättelser eller annan information.
5. Sektor inom vilken/vilka produkterna kommer att användas. Beskriv på ett enkelt sätt hur produkterna är
tänkta att användas. Om produkterna kommer att användas inom oljeindustrin är det av särskild vikt att det
framgår att produkterna inte kommer att användas inom följande projekt i Ryssland, inbegripet dess
exklusiva ekonomiska zon och kontinentalsockel:
 Oljeprospektering, inklusive provborrning, och oljeproduktion i vatten på mer än 150 meters djup.
 Oljeprospektering, inklusive provborrning, och oljeproduktion i havsområdet norr om norra
polcirkeln.
 Projekt som har potential att producera olja från reserver som befinner sig i skifferformationer
genom hydraulisk spräckning; detta gäller inte prospektering, inklusive provborrning, och produktion
genom skifferformationer för att lokalisera, eller utvinna olja från, andra reservoarer än
skifferreservoarer.3
Om det inte är möjligt att använda produkterna för dessa projekt ‐ tydliggör detta och förklara varför.
8. Produktbeskrivning. Fyll i produkternas KN‐nummer4, som anges i bilaga II till EU‐förordning nr. 833/2014
(notera att bilaga II har ändrats genom EU‐förordning nr. 1290/2014) och en beskrivning av de specifika
produkterna. Om ansökan avser fler KN‐nummer än som ryms under 8. A‐C kan dessa anges i separat bilaga.
Orderreferens och kvantitet behöver bara anges i de fall ansökan görs för ett enskilt exporttillfälle.
9. Grund för ansökan, alternativ A, ”åtgärder som vidtas”. Beskriv vilka åtgärder exportören har vidtagit eller
kommer att vidta för att säkerställa att produkterna inte används i oljeprojekt till vilka export är förbjuden
(uppräknande i punkt 5 ovan). Exempel på åtgärder är:
 avtalsklausuler som reglerar slutanvändning/vidareförsäljning
 försäkran från återförsäljare
 slutanvändarintyg
11. Bilagor.
 Registreringsbevis från Bolagsverket ska alltid bifogas och får inte vara äldre än tre månader.
 Fullmakt ska bifogas om den som undertecknar ansökan inte är behörig firmatecknare.
 Kopia på avtal eller orderbekräftelse ska bifogas i de fall exporten avser produkter för användning
inom oljeprojekt till vilka export är förbjuden (uppräknande i punkt 5 ovan) och avtalsförpliktelsen
uppkommit före den 1 augusti 2014.
 Annat: Övriga handlingar som kan ha relevans för ansökan. Ange vilka handlingar som bifogas och
varför.
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Artikel 3 p. 3 och 5 EU‐förordning nr. 833/2014, ändrad genom EU‐förordning nr. 1290/2014.
Kombinerade nomenklaturen är tullunionens tulltaxe‐ och statistiknomenklatur. KN‐nummer består av 8 siffror. KN‐numret använder du vid
export till länder utanför EU samt för statistik över införsel och utförsel i handeln mellan EU‐länderna. Har du frågor kring detta (exempelvis
gällande klassificering av varor) kontakta Tullverket.
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