
                Ansökan om Intyg för militär utrustning enligt Rådets 
förordning (EG) 150/2003 

 
FM, FMV, FOI, FRA 

 
Vid import av varor eller delar till redan levererad vara enligt 

Rådets förordning (EG) 150/2003,  
artikel 2, pkt 2 a och b. 

 
 

För att FMV Militär Tulllsuspension skall kunna utfärda Intyg för militär utrustning 
krävs att myndigheten har tillstånd till Gynnsam behandling i tullhänseende från  
Tullverket.   
 
Fyll i Intyg för militär utrustning enligt instruktion. 
 
För att Intyg för militär utrustning skall kunna utfärdas erfordras att en kopia av 
upphandlingskontraktet (beställningen) bifogas, samt kopia på faktura eller annat  
underlag så att varorna i fält 5 på Intyg för militär utrustning går att identifiera. 
Även leveransadress för varorna skall anges. 
 
Ifyllt Intyg för militär utrustning skickas på mail till tullintyg.fmv@fmv.se 
Kompletterande underlag såsom faktura m m på mail eller Fax nr: 08-782 59 99 
 
FMV Militär Tullsuspension gör kontroll. 
Godkänt Intyg för militär utrustning stämplas och behålls av FMV Militär Tullsuspension.  
Stämplad och  underskriven kopia av Intyg för militär utrustning returneras till myndigheten. 
 
Vid tulldeklaration, fyll i ert tillståndsnummer för ”Gynnsamt tillstånd i tullhänseende” 
samt Intyg för militär utrustnings nummer i fält 44 på deklarationen. 
 
Myndigheten lämnar kopian av Intyg för militär utrustning  till tullkontoret vid deklaration av 
varorna för övergång till fri omsättning och begär tullfrihet. Använder ni elektronisk 
uppgiftslämning behöver ni inte lämna eller visa Intyg för militär utrustning, om inte 
tullkontoret begär det. 
 
Varor som importeras av FM, FMV, FOI eller FRA för en annan medlemsstats militära 
myndigheters räkning får deklareras för övergång till fri omsättning i Sverige. Kontakta FMV  
Militär Tullsuspension vid ett sådant förfarande. 
 
En militär myndighet eller leverantör i en annan medlemsstat kan deklarera varor för 
övergång till fri omsättning om varorna har FM, FMV, FRA eller FOI som slutförbrukare i 
Sverige. Kontakta FMV Militär Tullsuspension vid ett sådant förfarande. 
 
FMV Militär Tullsuspension bevakar Intyg för militär utrustning  tills varan övergår i fri 
omsättning (enligt Rådets förordning 150/2003) tre år efter införtullning. 
 
Tillägg: Sedan 2004-06-01 ingår även tillverkning i artikel 2.2 a och b. Detta gäller Sverige. 


