
LUFTFARTYGSANMÄLAN 
REPORT OF AIRCRAFT 

Mottagen (datum) 

Inkommande  
Inward 

FLYGPLAN/AIRCRAFT 

Tv 645.3   Utgåva 7   okt 2002 
 

Ilnr 

 

Ulnr 

Utgående 
Outward 

Med last 
With cargo 

Utan last 
Without cargo 

Nat- och regmärke/Marks of Nationality and Registration 

Befälhavarens namn/Name of Pilot-in-Command 

Ägare om annan än befälhavaren/Owner if other than Pilot-in-Command 

Luftfartygets art och typ/Kind and Type of Aircraft 

Befälhavarens adress/Address of Pilot-in-Command 

Ägarens adress/Address of Owner 

Startvikt/Take-off 
Weight 

Avgående flygplats/Departure Airport 

Första utländska bestämmelseflygplats/First Foreign Airport 

Ankommande flygplats/Arrival Airport 

Sista utländska avgångsflygplats/Last Departure Airport 

Ankomsttid (datum, kl)/Time of 
Arrival (Date, Hr) 

Besättningsstyrka/Total Number of Crew 

Avgångstid (datum, kl)/Time of 
Departure (Date, Hr) 

Antal passagerare/Number of Passengers 

LAST/CARGO 

Kollis märke och nummer 
Packages Marks and Numbers 

Antal och slag 
Number and Kind 

Varuslag 
Nature of Goods 

Kvantitet 
Quantity 

PROVIANT M M/PROVISION ETC 
Sprit 
Spirit 
liter 

Sprit 
Spirits 

liter 

Vin 
Wine 

kilo 

Andra tobaksvaror 
Other Tobacco 

Andra anmälningspliktiga varuslag 
Other Goods to be declared 

stycken 

Cigaretter 
Cigarettes 

stycken 

Cigarrer, cigariller 
Cigars, Cigarillos 

Djur 
Animals 

UNDERSKRIFT/SIGNATUR 

Befälhavarens underskrift/Signature of Pilot-in-Command * Datum/Date Ort/Place 

Härmed försäkras att ovanstående uppgifter är riktiga/I hereby certify that the statements above are correct 

TULLKONTROLL/CUSTOMS CONTROL 
Tullverkets anteckningar/Annotations of the Customs Office 

* Enligt 4 a kap 24 och 31 §§ tullordningen får anmälan i befälhavarens ställe göras av ett lufttrafikföretag eller ett ombud för detta./Under Chap. 4 a, Sections 24 and 31 of the  

  Customs Ordinance, notification can be made by an airline or an agent of the same acting in the stead of the captain. 
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