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1 
 1 Sökande (namn och adress)  2 Exportlicens 

Nr 

Giltig till:

 3 Mottagare (mottagaradress och -land)  4 

DEFINITIV TILLFÄLLIG 

Tidsfrist för återimport

Ö
K

A
N

 

 5 Utfärdande myndighet (namn, adress och medlemsstat)

A
N

S  6 Sökandens representant (namn och adress)

 7 Föremålets eller föremålens ägare (namn och adress) 8 Beskrivning enligt bilaga I till förordning (EG) nr 116/2009 

Kategori eller kategorier av kulturföremål

1 
 9 Beskrivning av kulturföremålet eller kulturföremålen  10 KN-nummer

 11 Antal/kvantitet

 12 Värde i nationell valuta

(Om detta utrymme är otillräckligt kan ni fortsätta på en eller flera kompletterande sidor, var och en upprättad i tre exemplar, som innehåller upplysningarna i fälten 9-20) 

 13 Syfte för export av kulturföremålet eller kulturföremålen / Licens erfordras av följande skäl 

Identifikationskriterier

 14 Titel eller ämne

 15 Mått  16 Datering  17 Andra kännetecken

 18 Bifogade handlingar / särskilda kännetecken för identifikation av föremåle  19 Upphovsman, epok, ateljé/verkstad eller stil 

Fotografi (i färg) Bibliografi 

Förteckning Katalog

Förseglingar/plomberingar Handling som utvisar   20 Material eller framställningsteknik
föremålets värde 

 21 Ansökan  22 Den utfärdande myndighetens underskrift  - stämpel 

Ort och datum: Underskrift: Ort och datum: 

Den undertecknandes titel och namn 

Jag ansöker härmed om exportlicens för det kulturföremål som 
beskrivs ovan och försäkrar att alla upplysningar i denna ansökan 
och i bevishandlingarna är korrekta. 



1 
24 Fotografi av kulturföremålet eller kulturföremålen 

(minst 9 x 12 cm) 

K
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(ska bekräftas genom den utfärdande myndighetens underskrift och stämpel)

25 Kompletterande sidor 

Detta formulär åtföljs av ………….. kompletterande sidor. 

Anmärkning: Oanvänt utrymme i fält 9 och på eventuella motsvarande kompletterande sidor ska vederbörligen strykas över av de behöriga myndigheterna. 
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 1 Sökande (namn och adress)  2 Exportlicens 

Nr 

Giltig till:

 3 Mottagare (mottagaradress och -land)  4 
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DEFINITIV TILLFÄLLIG 

Tidsfrist för återimport

 5 Utfärdande myndighet (namn, adress och medlemsstat)

E
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 6 Sökandens representant (namn och adress)

R
V

A
A

E
H

N
IN

 7 Föremålets eller föremålens ägare (namn och adress) 8 Beskrivning enligt bilaga I till förordning (EG) nr 116/2009 

Kategori eller kategorier av kulturföremål

2 
 9 Beskrivning av kulturföremålet eller kulturföremålen  10 KN-nummer

 11 Antal/kvantitet

 12 Värde i nationell valuta

(Om detta utrymme är otillräckligt kan ni fortsätta på en eller flera kompletterande sidor, var och en upprättad i tre exemplar, som innehåller upplysningarna i fälten 9-20) 

 13 Syfte för export av kulturföremålet eller kulturföremålen / Licens erfordras av följande skäl 

Identifikationskriterier

 14 Titel eller ämne

 15 Mått  16 Datering  17 Andra kännetecken

 18 Bifogade handlingar / särskilda kännetecken för identifikation av föremåle  19 Upphovsman, epok, ateljé/verkstad eller stil 

Fotografi (i färg) Bibliografi 

Förteckning Katalog

Förseglingar/plomberingar Handling som utvisar   20 Material eller framställningsteknik
föremålets värde 

 23 EXPORTTULLKONTORETS PÅTECKNING  22 Den utfärdande myndighetens underskrift  - stämpel 

Underskrift och stämpel 

Tullkontor 

Medlemsstat 

Deklaration för export  nr 

av den Ort och datum: 
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 24 Fotografi av kulturföremålet eller kulturföremålen  

(minst 9 x 12 cm) 
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(ska bekräftas genom den utfärdande myndighetens underskrift och stämpel)

 25 Kompletterande sidor 

Detta formulär åtföljs av ………….. kompletterande sidor.

Anmärkning: Oanvänt utrymme i fält 9 och på eventuella motsvarande kompletterande sidor ska vederbörligen strykas över av de behöriga myndigheterna. 

 26 Utförseltullkontoret 

Stämpel 



 

EUROPEISKA UNIONEN KULTURFÖREMÅL 
 

 

3 
 1 Sökande (namn och adress)  2 Exportlicens 

Nr 
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Giltig till:

 3 Mottagare (mottagaradress och -land)  4 

DEFINITIV TILLFÄLLIG 
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T Tidsfrist för återimport
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Y  6 Sökandens representant (namn och adress)
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 7 Föremålets eller föremålens ägare (namn och adress) 8 Beskrivning enligt bilaga I till förordning (EG) nr 116/2009 

Kategori eller kategorier av kulturföremål

D
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 9 Beskrivning av kulturföremålet eller kulturföremålen  10 KN-nummer

 11 Antal/kvantitet

 12 Värde i nationell valuta

(Om detta utrymme är otillräckligt kan ni fortsätta på en eller flera kompletterande sidor, var och en upprättad i tre exemplar, som innehåller upplysningarna i fälten 9-20) 

 13 Syfte för export av kulturföremålet eller kulturföremålen / Licens erfordras av följande skäl 

Identifikationskriterier

 14 Titel eller ämne

 15 Mått  16 Datering  17 Andra kännetecken

 18 Bifogade handlingar / särskilda kännetecken för identifikation av föremåle  19 Upphovsman, epok, ateljé/verkstad eller stil 

Fotografi (i färg) Bibliografi 

Förteckning Katalog

Förseglingar/plomberingar Handling som utvisar   20 Material eller framställningsteknik
föremålets värde 

 23 EXPORTTULLKONTORETS PÅTECKNING  22 Den utfärdande myndighetens underskrift  - stämpel 

Underskrift och stämpel 

Tullkontor 

Medlemsstat 

Deklaration för export  nr 

av den Ort och datum: 
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 24 Fotografi av kulturföremålet eller kulturföremålen  

(minst 9 x 12 cm) 
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(ska bekräftas genom den utfärdande myndighetens underskrift och stämpel)

 25 Kompletterande sidor 

Detta formulär åtföljs av ………….. kompletterande sidor.

Anmärkning: Oanvänt utrymme i fält 9 och på eventuella motsvarande kompletterande sidor ska vederbörligen strykas över av de behöriga myndigheterna. 

 26 Utförseltullkontoret 

Stämpel 
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