
 

 

 
            
 
                                          

Ansøgning om udførselstilladelse 
vedrørende produkter omfattet af våbenlovens § 6  

1.  Udførslens karakter  
 

Sæt kryds: Type:                                                                               
 
   .................... Permanent udførsel 
   .................... Midlertidig udførsel til brug for 

   ............... udstilling 
   ............... test 
   ............... reparation 
   ............... andet 

Forventet genindførselsdato _______________________________ 
   .................... Forlængelse af udførselstilladelse (vedlæg tidligere udstedt tilladelse) 
   .................... Andet _________________________________________________ 

 
Importland ______________________________ 
2. Eksportør/ansøger (navn, adresse, tlf., e-mail-adresse og kontaktperson ) 
 
 
 
 
3. Importør/modtager (navn, adresse, land, tlf. og e-mail-adresse) 
 
 
 
 
4. Slutbruger (navn, adresse, land, tlf. og e-mail-adresse) 
   (Udfyldes kun, hvis slutbruger ikke er identisk med den under pkt. 3 angivne modtager) 
 
 
 
 
 
5. Eventuelle transitlande (gennemflyvning af et lands luftrum og 

 (Udfyldes kun hvis udførslen vedrører håndskydevåben. Transittilladelser fra de pågældende lande skal vedlægges)  

 
 
 
 

, 
gennemsejling af søterritorier er ikke omfattet)



 

 

 
 
 
 
 

 
Antal Materiel 

(ved håndvåben oplyses art, fabrikat, model, fabrikations-
nummer og kaliber) 

Kategori-
sering på 
EU’s vå-
benliste 1 

Værdi 
(Vælg valuta her) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

                          Samlet værdi: 

8. Supplerende oplysninger  
 
 
 
 

Eksportøren erklærer ved sin underskrift, at oplysningerne er rigtige. Afgivelse af urigtige oplysninger samt overtrædelse 
af bestemmelser for udførslen kan medføre strafansvar. 

  

  
  

 
 
 
 
 
Dato og sted ___________________________   Underskrift og firmastempel _________________________________ 
 
 

                                                 
1 EU’s våbenliste er tilgængelig på: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:086:0001:0036:DA:PDF, der opdateres én gang årligt. 

6. Produktbeskrivelse

. 7 Hvilket slutprodukt skal materiellet anvendes i? ((((udfyldes kun, hvis de produkter, der er angivet i punkt 6, er 
dele, der skal indgå i et slutprodukt)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:065:0001:0034:DA:PDF�


 

 

9. Bilag til ansøgningen 
 
Sæt kryds: Vedlagt:                                                                               
 
   .................... Lille erklæring  
   .................... Stor erklæring  
   .................... Internationalt importcertifikat 
   .................... Indførselstilladelse eller erklæring fra modtagerland 
   .................... Slutbrugererklæring (end-use certificate)  
   .................... Transittilladelser 
   .................... Yderligere teknisk dokumentation 
   .................... Kontrakt, faktura 
   .................... Kopi af tidligere udstedte tilladelser (ved forlængelse)  
   .................... Andet 
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