
Ansökan och tidsbegränsat överförings-
tillstånd för överföring av skjutvapen,  
vapendelar och skjutförnödenheter från 
Finland 

  Tillståndsnummer 
kod nummer år 

1 (2) 

Poliisi 
Poliisi-Ase-16  25.2.2021 poliisi.fi  ■  polisen.fi  ■  police.fi 

FINLAND (91/477/ETY artikel 11:2, 93/15/ETY artikel 10:2) 

Avsändaren och mottagaren 

1. Avsändarens medlemsstat i EU
SUOMI-FINLAND
3. Avsändare / 7. Sökanden Vapennäringsidkare
Namn 

Adress 

Näringstillstånd i vapenbranschen 
Tillståndet har beviljats av 

Datum och nummer 

Telefon 

Telefaxnummer 

E-post

2.Mottagarens medlemsstat i EU

4. Mottagare Vapennäringsidkare
Namn 

Adress 

Telefon 

Telefaxnummer 

E-post

5. De skjutvapen / vapendelar / skjutförnödenheter som överförs

Bilaga: Ja, nummer: Nej

Nr EG-
kat. Kaliber 

Antal / vapnets typ och funktionssätt / 
slag av vapende/ slag av patroner och 
särskilt farliga projektiler 

Skjutvapnets och vapendelens  
fabriksmärke / modell / modellnummer / 
serienummer / (om kända) 
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6. Den mottagande EU-medlemsstatens förhandssamtycke

 Behövs ej för vapnen nummer

Förhandssamtycke (avskrift bifogas) för vapnen nummer 

  Giltigt till 

Underskrifter 

Datum, underskrifter och namnförtydligande 

Fyll noggrant i blanketten. En ofullständig ansökan fördröjer ärendets handläggning. 

8. Myndighetens beslut

Tillstånd beviljas att överföra ovan nämnda 

skjutvapen vapendelar skjutförnödenheter från Finland till den andra EU-medlemsstaten

Tillståndet gäller till och med 

Vilkor 

Överföringstillståndets utfärdare
Polisstyrelsen 
Beslutets datum Avgift 

€ 
Underskrifter, namnförtydligande och tjänsteställning Underskrifter, namnförtydligande och tjänsteställning

Stämpel 

Före överföringen ska överföringarna anmälas skriftligt till Polisstyrelsen på blanketten 
Poliisi-Ase-18

Överföringstillstånd som ej använts skall returneras till den myndighet som utfärdat det. 
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