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Bilagor som behövs i ansökan  
 

1. Ett registreringsbevis som inte är äldre än tre månader. 

Registreringsbeviset är nödvändigt för att Kommerskollegium ska kunna 

pröva om ansökan gjorts av en behörig firmatecknare. Registreringsbeviset 

är också nödvändigt för att bedöma om sökanden är etablerad i Sverige och 

därför om Kommerskollegium är behörigt att pröva ansökan. 

 

2. Kopia på order, orderbekräftelse, avtal eller andra affärshandlingar av 

vilka det framgår ett åtagande för er eller ert ombud att exportera det 

gods ansökan avser. Sådana handlingar ska innehålla uppgifter om 

varuslag och kvantitet och leveranstid. Prisuppgifter kan utelämnas. 

Handlingarna är nödvändiga av flera skäl. Dels måste Kommerskollegium 

kunna se att en export faktiskt kommer att äga rum om exporttillstånd 

beviljas. Dels måste utredningen i ärendet visa att sökanden är exportör för 

att sökanden ska kunna få ett exporttillstånd. Dessutom ska 

Kommerskollegium vid sin bedömning av om lämpliga åtgärder vidtagits 

mot att gods och tjänster används i strid med förordningen bedöma 

ingångna avtalsvillkor mellan exportör och mottagare. 

 

3. Om exporten avser en tjänst ska en utförlig beskrivning av tjänsten 

bifogas till ansökan.  

Detta är nödvändigt för att det tydligt ska kunna framgå vad sökanden söker 

tillstånd för. 

 

4. Nödvändiga tillstånd från andra myndigheter att inneha, sälja och i 

förekommande fall tillverka godset eller tillhandahålla tjänsten i 

Sverige.  

Om exportören saknar nödvändiga tillstånd att inneha, sälja och i 

förekommande fall tillverka godset eller tjänsten i Sverige kan ingen export 

genomföras. I ett sådant fall är Kommerskollegium förhindrat att bevilja 

exporttillstånd. 

 

5. En beskrivning av den verksamhet sökanden bedriver eller avser att 

bedriva. Om sökanden är producent ska en beskrivning av den 
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produktion som bedrivs bifogas tillsammans med eventuell 

dokumentation över verksamheten.  

Handlingarna är nödvändiga dels för att Kommerskollegium ska kunna 

bedöma under vilka förutsättningar exporten är möjlig att genomföra. Dels 

är handlingarna nödvändiga för att Kommerskollegium ska kunna bedöma 

om sökanden är en producent av det gods som avses exporteras. Endast en 

producent får exportera gods i 3.2 eller 3.3 i bilaga III eller i del 1 i bilaga 

IV till en distributör i tredje land. Övriga exportörer och för övrigt gods får 

endast export ske till en slutanvändare. 

 

6. En beskrivning av den verksamhet som mottagaren av godset bedriver, 

innefattande bl.a. beskrivning av organisation, eventuella 

distributionsnätverk och typer av kunder, och på vilka marknader 

köpare/mottagare är verksam samt beräknade mängder av det aktuella 

godset som köparen/mottagaren på årsbasis kan komma att använda i 

sin verksamhet eller föra vidare till slutanvändare.  

Handlingarna är nödvändiga för att Kommerskollegium ska kunna bedöma 

om mottagaren är slutanvändare av godset eller distributör. Handlingarna är 

också nödvändiga för att Kommerskollegium ska kunna genomföra 

riskbedömningen att godset eller tjänsten kommer att användas i strid med 

förordning 2019/125. 

 

7. Avser ansökan sådant gods som anges i bilaga II ska det museum som 

ska ställa ut föremålen anges och slutanvändarintyg från det aktuella 

museet bifogas. Till ansökan ska också bifogas en beskrivning av 

föremålens historiska betydelse.  

Uppgifterna är nödvändiga för att fastställa att godset i fråga endast ska 

användas för att ställas ut på museum. 

 

8. Uppgift om särskilt angivna slutanvändare innefattande uppgifter om 

namn, adress och andra förekommande kontaktuppgifter.  

Uppgifterna är nödvändiga för att Kommerskollegium ska kunna genomföra 

riskbedömningen att godset eller tjänsten kommer att användas i strid med 

förordning 2019/125. 

 

9. Eventuellt förekommande slutanvändarintyg. Sådant intyg ska 

innehålla uppgift om slutanvändarens namn, adress samt andra 

kontaktuppgifter, intygande om att varorna inte kommer att sändas 

vidare till en annan stat än den det sökta exporttillståndet avser, och 

intygande om att varorna inte kommer att användas i samband med 

tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller 

bestraffning, inbegripet kroppslig bestraffning utdömd av domstol, av 

en brottsbekämpande myndighet eller någon fysisk eller juridisk 

person. Ett sådant intyg ska vara utställt av slutanvändaren eller 

annan person som äger företräda slutanvändaren.  

Intygen är nödvändiga för att Kommerskollegium ska kunna genomföra 
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riskbedömningen att godset eller tjänsten kommer att användas i strid med 

förordning 2019/125. 

 

10. Saknas slutanvändarintyg ska sökanden inkomma med kopia av 

ingånget avtal eller annan handling som anger vem som kommer att 

vara slutanvändare och hur godset eller tjänsten kommer att användas. 

Handlingarna är nödvändiga för att Kommerskollegium ska kunna 

genomföra riskbedömningen att godset eller tjänsten kommer att användas i 

strid med förordning 2019/125 och för att Kommerskollegium ska kunna 

bedöma om sökanden vidtagit tillräckliga åtgärder för att förhindra att 

godset eller tjänsten används i strid med förordningen ovan. 

 

11. En beskrivning av de åtgärder sökanden avser vidta för att förhindra 

att varorna används i samband med tortyr eller annan grym, 

omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, inbegripet 

kroppslig bestraffning utdömd av domstol, av en brottsbekämpande 

myndighet eller någon fysisk eller juridisk person.  

Beskrivningen är nödvändig för att Kommerskollegium ska kunna bedöma 

om sökanden vidtagit tillräckliga åtgärder för att förhindra att godset eller 

tjänsten används i strid med förordning 2019/125. 

 

12. En beskrivning av de åtgärder sökanden avser vidta för att förhindra 

att varorna sänds vidare till en annan stat än de det sökta 

exporttillståndet avser.  

Beskrivningen är nödvändig för att Kommerskollegium ska kunna bedöma 

om sökanden vidtagit tillräckliga åtgärder för att förhindra att godset eller 

tjänsten används i strid med förordning 2019/125. 

 

13. Har sökanden tidigare beviljats exporttillstånd för export av gods 

enligt förordning 2019/125 ska sökanden bifoga kopior av 

tulldeklarationer som utfärdats vid export av tidigare tillståndsgivet 

gods.  

Handlingarna är nödvändiga för att Kommerskollegium ska kunna följa upp 

hur tidigare export genomförts och tidigare tillstånd utnyttjats. 

 

14. Har sökanden tidigare beviljats exporttillstånd enligt förordning 

2019/125 ska sökanden bifoga en redovisning av slutanvändare för 

godset som exporterats med stöd av tidigare meddelade exporttillstånd. 

Om det inte är möjligt att redovisa slutanvändarna för godset ska 

sökanden redovisa de detaljister som salufört godset till slutanvändare.  

Uppgifterna är nödvändiga för att Kommerskollegium ska kunna följa upp 

tidigare tillståndsgiven export och bedöma sannolikheten för att framtida 

export inte sker i strid med förordning 2019/125. 
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