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 Tillståndsnummer 
kod nummer år 

SUOMI (91/477/ETY artikla 11:3) 

Avsändaren och mottagaren 

1. Avsändarens medlemsstat i EU

3. Avsändare Vapennäringsidkare
Namn 

Adress 

7. Näringstillstånd i vapenbranschen
Tillståndet har beviljats av

Datum och nummer 

Telefon 

Telefaxnummer 

E-post

2.Mottagarens medlemsstat i EU
SUOMI- FINLAND
4. Mottagare Vapennäringsidkare
Namn 

Adress 

Telefon 

Telefaxnummer 

E-post

Anmälan om överföring grundar sig på överföringstillstånd nr 

9. Uppgifter om transporten

Transportmedel Den adress dit föremålen skall transporteras 

Avsändningsdag Uppskattad ankomstdag 

Känd rutt (EU-medlemsstaterna) 
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5. De skjutvapen / vapendelar / skjutförnödenheter som överförs

 Bilaga: Ja, nummer: Nej  

Nr EG-
kat. Kaliber 

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

Skjutvapnets och vapendelens  
fabriksmärke / modell / modellnummer / 
serienummer / (om kända) 

De skjutvapen och patroner som skall överföras har besiktats på det sätt som bestäms i 110 § skjutvapenlagen 
 Ja  Nej 

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 begäran fördröjer ärendets handläggning. 
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8. Myndighetens beslut

Anmälan om överföring som görs med stöd av tidsbundet överföringstillstånd har mottagits 

Mottagare av anmälan 
Polisstyrelsen 
Beslutets datum 

Avgift € 

Datum, underskrifter och namnförtydligande 

 Stämpel 
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