
 

Instruktioner för ifyllande av Intyg för militär utrustning: 

 
 
Fält 1:  Beställningsnummer. Kopia på upphandlingskontrakt (beställning) skall  

bifogas. Bifoga även kopia på faktura och tulldeklaration (ED dokument) eller 
annat underlag så att varorna går att identifiera. 

Fält 2.1:  Importör: Skall alltid vara FM, FMV, FOI eller FRA. 
Fält 2.1:  Mottagarens namn och adress. 
Fält 5:      Märkning, Antal kolli och slag. Varan skall kunna identifieras mot beställningen  
 med artikel- och  serienummer. 
 10-siffrig statnr på varan om det ej överensstämmer med fält 6.              
Fält 6: KN nummer.  Behöver ej vara samma som i fält 5. 
                      Men varan skall vara del, komponent eller underenhet som importeras för att 
                      ingå i eller monteras ihop med varor som förtecknas i bilagorna I och 2 i  
                      Rådets Förordning (EG) 150/2003 lista. 
 
Fält 7: Bruttovikt 
Fält 8:       Värde i Euro enligt Tullverkets växlingskurslista. 
Fält 9:      Fylls i av Tullmyndigheten när tulldeklarationen skickas in manuellt. 
Fält 10:      Fylls i av FMV Militär Tullsuspension. Datumet är 3 år efter intförtullningen då  
 varan släpps till fri omsättning enligt Rådets förordning 150/2003. 
Fält 11:      Fylls i och stämplas av FMV Militär Tullsuspension 
Fält 12: Tull-ID nummer och datum. För att kunna identifiera Intyg för militär utrustning  
 mot tulldeklarationen. 
  
 
Ifyllt Intyg för militär utrustning skickas på mail till tullintyg.fmv@fmv.se 
Och kompletterande underlag såsom faktura mm på mail eller per fax 08-782 5999. 
   
Observera: 
 

• Kompletterande underlag skall innehålla 
- Leveransadress för varorna anges. 
- Preciseras till vilken/vilket system/enhet som varan ingår i. 
- Finns Intyg för militär utrustning på varan sedan tidigare (Vid t ex reparation) 

skall det tidigare Intyg för militär utrustnings nummer anges 
 
 

• Om varan förbrukas/destrueras inom Intyg för militär utrustnings giltighetstid (3 år 
från införseldatum) skall detta anmälas till FMV Militär Tullsuspension för 
ändring/makulering av Intyg för militär utrustning. 

• Om varan säljs till icke militär myndighet inom Intyg för militär utrustnings 
giltighetstid skall detta anmälas till FMV Militär tullsuspension. Tull utgår. 

• Meddela överföring av varor till eller från annan medlemsstat för överföring av Intyg 
för militär utrustning. 


