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ANSÖKAN TILLSTÅND FÖR TILLHANDAHÅLLANDE 
AV TJÄNSTER ENLIGT ARTIKEL 4.3  

EU-FÖRORDNING NR. 833/20141 
1. Ansökande part  

 

Organisationsnummer

 
 

2. Kontaktperson 

 

E-post 

 

Adress 

 

 

 

 

 

Telefon 

 

 

Telefon 

 

E-post  

 

Verksamhetsbeskrivning 

 
 
 
 
 
3. Mottagare 

 

Adress 

 
 
 

Ansökan skickas med e-post till: 

 
registrator@kommers.se 
 
 
Ansökan skickas in som PDF (underskriven) och Wordformat. 

 

 

Telefon 

 

Verksamhetsbeskrivning 

 
 
 
 
4. Information om tjänsten för vilken tillstånd söks enligt artikel 4.3 (ändrad genom EU-förordning nr. 1290/2014)

☐ Tekniskt bistånd   ☐ Förmedlingstjänster ☐ Finansiering/Ekonomiskt bistånd 

Beskrivning av tjänsten  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1 Ändrad genom EU-förordning nr. 1290/2014 av den 4 december 2014. 



 
 

5. Information om de produkter som tjänsten rör (produkter som förtecknas i bilaga II till EU-förordning nr. 833/2014, ändrad genom EU-förordning nr. 1290/2014)

KN-nummer 

 

Referens till exporttillstånd för aktuella produkter 

 
 

Produktbeskrivning  

 
 
 
 
 

Sektor inom vilken/vilka produkterna används 

      

6. 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 tjänsten inte tillhandahålls för produkter som 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 för att säkerställa att tillhandahållandet av tjänsten är i enlighet med försäkran enligt alternativ A3 

 
 
 
 
 
 
B. Avtalsförpliktelse som uppkommit före den 1 augusti 2014 

☐ Ansökan avser tjänst som tillhandahålls för produkter för användning inom projekt som anges i alternativ A och 
avtalsförpliktelsen har uppkommit före den 1 augusti 2014.  
 
C. Skydd för människors hälsa och säkerhet och för miljön  

☐ Tjänsten 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   

 
 
 
 
 
 
7. Försäkran avseende motpart 

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

                                                 
2 Artikel 3 p. 3 och 5 EU-förordning nr. 833/2014, ändrad genom EU-förordning nr. 1290/2014. 
3 Tillstånd utfärdas med villkor att ansökande part på begäran från Kommerskollegium ska kunna visa att åtgärder har vidtagits för att säkerställa att tjänsten inte 
tillhandahålls för produkter som kommer att användas i eller vidareförsäljas till projekt som anges under p. 6 alternativ A. 



 
 

 

8. Bilagor 

☐ 1. Registreringsbevis, ej äldre än tre månader  

☐ 2. Fullmakt  

☐ 3. Kopia på avtal  

☐ 4. Kopia på underliggande exporttillstånd  

☐ 5. Annat:  
 

9. Övrig information som är relevant för det specifika ärendet (exempelvis referens till tidigare tillståndsansökningar)

 
 
 
 
 
10. Undertecknande 

 

Ort och datum 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

Underskrift av behörig firmatecknare Namnförtydligande Titel

 

 
 
      

 
 

Underskrift av behörig firmatecknare Namnförtydligande Titel

 

  



 
 

Vägledning för ifyllande av ansökan 

1. Ansökande part. Fyll i den ansökande partens namn, organisationsnummer, kontaktuppgifter samt ge en 

verksamhetsbeskrivning.  Denna ska vara tydlig och begriplig för en lekman. Utöver beskrivningen går det 

bra att hänvisa till webbsidor, årsberättelser eller annan information. Ansökan ska göras i det land där den 

ansökande parten är etablerad.  

3. Mottagare. Den som mottar tjänsten. Skriv ut hela bolagsnamnet samt kontaktuppgifter. Beskrivningen av 

verksamheten ska vara tydlig och begriplig för en lekman. Utöver beskrivningen går det bra att hänvisa till 

webbsidor, årsberättelser eller annan information.  

4. Information om tjänsten för vilken tillstånd söks. Observera att tjänsten ska vara knuten till en eller flera av 

de produkter som förtecknas i bilaga II till EU‐förordning nr. 833/2014 (ändrad genom EU‐förordning nr. 

1290/2014). Kryssa för den eller de typer som är aktuella.    

 Tekniskt bistånd se definition i artikel 1.c i EU‐förordning nr. 833/2014.  

 Förmedlingstjänster se definition i artikel 1.d i EU‐förordning nr. 833/2014. 

 Finansiering eller ekonomiskt bistånd kan avse lån, exportkreditförsäkringar, gåvobistånd och 

garantier. 

Beskriv kortfattat tjänsten (utformning, omfattning, avtalsvillkor, avtalstidpunkt m.m.) och redogör för 

involverade parter. Exempelvis, vid garantier uppge vilken typ av garanti det rör sig om, vad garantin 

omfattar och en beskrivning av parterna och deras koppling till garantin.  

5. Information om de produkter som tjänsten rör. Fyll i produkternas KN‐nummer och beskriv vad de ska 

användas till.4 Om tillstånd för export av produkterna har beviljats, ange Kommerskollegiums 

ärendenummer.5  

6. Grund för ansökan, alternativ A, ”åtgärder som vidtas”. Beskriv de åtgärder ansökande part har vidtagit 

eller kommer att vidta för att säkerställa att tjänsten inte tillhandahålls för produkter som kommer att 

användas inom de projekt som anges i försäkran under punkt 6 alternativ A. Exempel på åtgärder är: 

 inhämtande av försäkran från mottagaren av tjänsten/slutanvändaren av produkterna som tjänsten 

gäller, 

 införande av avtalsklausul som reglerar användningen av de produkter som tjänsten gäller och, 

 uppföljning/kontroll av slutanvändarens verksamhet. 

 

Om Kommerskollegium beviljat export av produkterna som tjänsten gäller, hänvisa till p. 5 ovan och 

bifoga kopia på tillståndet.  

8.       Bilagor.  

 Registreringsbevis från Bolagsverket ska alltid bifogas i det fall ansökande part är ett bolag. 

Registreringsbeviset får inte vara äldre än 3 månader.  

 Fullmakt ska bifogas om den som undertecknat ansökan inte är behörig firmatecknare. 

 Kopia på avtal mellan ansökande part och mottagaren bifogas i förekommande fall.  

 Kopia på bakomliggande exporttillstånd beviljat av Kommerskollegium bifogas i förekommande fall. 

 Annat: övriga handlingar som kan ha relevans för ansökan. Ange vilka handlingar som bifogas och 

varför. 

 

                                                 
4 Kombinerade nomenklaturen är tullunionens tulltaxe‐ och statistiknomenklatur. Ett 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. 
5 Beviljat enligt artikel 3 i EU‐förordning nr. 833/2014. 
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