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Resa inom EU 
 
När man reser med vapen inom EU räcker det med att man göra en anmälan på tullverkets 
hemsida. Detta är mycket enkelt. Följ endast instruktionerna på sidan. 
 
Anmäl på webben https://essext.tullverket.se/weapon/#/start 
När du reser mellan Sverige och ett annat EU-land och för med dig ett skjutvapen eller am-
munition kan du anmäla direkt på webben att du reser med vapen. Som bekräftelse på din 
anmälan får du ett e-postmeddelande med ett anmälningsnummer. 
 
Du som har gjort en webbanmälan kan välja den gröna eller blå filen i tullfiltret när du passe-
rar den svenska gränsen. Det enda du behöver tänka på är att du ska kunna visa upp ditt an-
mälningsnummer om en tulltjänsteman ber om det. 
 
Du behöver dessutom uppfylla Polismyndighetens krav.  
(DVS du har licens och EU-vapenpass)  
  
Viktigt,  
Kom ihåg att avanmäla ditt vapen 
När du har gjort din resa behöver du avanmäla ditt skjutvapen. Det gör du genom att klicka 
på länken i det e-postmeddelande som du fick när du anmälde vapnet.  
 

 
Resa utanför EU 
 
När du reser mellan Sverige och ett land utanför EU och för med dig ett skjutvapen eller am-
munition behöver du deklarera att du för vapnet och ammunitionen över Sveriges gräns. Det 
gör du genom att fylla i blanketten Enhetsdokument (TV 718.3) 
 
Se hur du fyller i enhetsdokumentet när du ska resa ut från EU med ett skjutvapen 
 
Se hur du fyller i enhetsdokumentet när du ska resa in i EU med ett skjutvapen 
 
 
Man ska vid utresa (export) fylla i och lämna blanketten till tullen på flygplatsen eller på tull-
stationen där du lämnar landet, vid hemkomst (Import) ska ni lämna in en ny blankett med 
mycket små ändringar jämför med utresan. 
 
Endast följande rutor ska ifyllas. 
 

• Ruta 1 Deklaration.  

Vid utresa ska här skrivas EX 

Vid hemkomst ska här skriva IM 

• Ruta 2 Avsändare/Exportör 

Ert namn och hemadress 
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• Ruta 3 Blanketter  

Skriv ”1” 

• Ruta 5 Varuposter 

Skriv ”1” 

• Ruta 6 Antal kollin 

Skriv det antal vapen och patroner som du har med dig 

• Ruta 8 Mottagare 

Ert namn 

• Ruta 17 Bestämmelseland 

Här ska man skriva ISO landskod på det land man ska åka till, exempel på koder.  

Azerbajdzjan = AZ 

Sverige = SE (ska stå på hemreseblanketten) 

Ni kan hitta alla landskoder på denna sida.  

https://www.certiata.se/Help/IsoLanderPopup 

• Ruta 18 Transportmedlets identitet och nationalitet vid avgången/ankomsten 

Skriv ”3” om du reser med buss eller bil och ”4” om du reser med flyg. 

• Ruta 19 Cont 

Skriv ”0”. 

• Ruta 21 Aktiva transportmedlets identitet och nationalitet vid gränspassagen 

Skriv fordonets registreringsnummer eller flygets flightnummer, beroende på hur du 

reser. 

• Ruta 29 Utfarts-/Införseltullkontor 

Skriv namnet på den ort där du passerar gränsen med vapnet. Det måste vara en ort 

där Tullverket har ett utfartstullkontor. 

Här finns Tullverkets tullkontor. 

• Ruta 31 Märken och nummer – Containernummer – Antal och slag  

Här beskriver ni i klartext vad ni har med er, tex 

1 st Hagelgevär Perazzi cal 12 serie nr xxxxx 

1 st Extra pipa cal 12 serie nr xxxx 

• Ruta 33 Varukod 

Skriv ”93033000” som är varukoden för vapen enligt Tulltaxan. 

• Ruta 41 Extra mängdenheter 

Skriv ”Vapen” och eventuellt ”ammunition” om ni har med ammunition. 

• Ruta 44 Särskilda upplysn/Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd 

Utförsel för tävling utanför EU. (utresa) 

Införsel efter tävling utanför EU. (hemresa) 

Med fördel kan ni bifoga en inbjudan till tävlingen 

• Ruta 46 Statistiskt värde 

Skriv vapnets och ammunitionens värde i kronor. 

• Ruta 50 Huvudansvarig 

Skriv namn och kontaktuppgifter till den som äger vapnet. 

• Ruta 54 Ort och datum, deklarant/ombud, namn och underskrift 

Fyll i ort och datum och skriv under blanketten. 
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