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Tillstånd till proviantering för visst tillfälle 
Authorisation for victualling on a certain occasion 

Dnr/löpnr / Registration no 

 

 

Ansökan / Application 
Provianterande företag / Victualling company 

 
Rederi/flygbolag e dyl / Shipping company/Airline 

 
Org nr 1 / Business reg no 1 

 
Adress / Address 

 
Fartyg/Luftfartyg / Ship/Aircraft Reg nr / Reg no Nationalitet / Nationality 

 
Antal dagar till nästa prov I SE 
No of days until next inspection in SE 

Antal passagerare 
No of passengers 

Antal besättniningsmän 
No of crew 

 
Resans art / Type of journey 

☐ Passagerartrafik / Passenger traffic 

☐ Handelstrafik / Merchant traffic 

☐ Annan / Other 

Avgångstid 

Departure time 

Destination  

Destination 

 Telefonnummer / Telephone number 

Användning ombord / Use of goods on board 

Telefaxnummer / Telefax number 

 ☐ 
Förbrukning 
Consumption ☐ 

Försäljning 
Sale 

Varor som vid ansökningstillfället förvaras ombord (varuslag och kvantitet) 
Goods stored on board at the time of application (description of goods and quantity) ☐ 

Proviantdeklaration bifogas 
Description of the victuals is attached 

 

Varor som är föremål för ansökan om proviantering (varuslag) / Goods subject to application (description of goods) 

Varor 
Goods 

Förpackning antal och slag 
No and kind of packages 

Kvantitet 
Quantity 

Ändringar enligt nedanstående beslut 
Changes according to the decision below 

Sprit 
Spirits 

   

Starkvin 
Fortified wine 

   

Lättvin 
Wine 

   

Öl 
Beer 

   

Cigaretter 
Cigarettes 

   

Cigarrer 
Cigars 

   

Tobak 
Tobacco 

   

Övriga varor 
Other goods 

   

   

Ort och datum 
Place and date 

 

Namn och underskrift av behörig firmatecknare eller befullmäktat ombud 
Name and signature of authorised person 

Beslut / Decision 

☐ 
Tillstånd medges enligt ovan 
Authorisation is granted in accordance with what is stated above 

Tulltjänstemans underskrift 
Signature of customs officer 

 ☐ 
Tillstånd medges med ovanstående förändringar 
Authorisation is granted with changes stated above 

☐ 
Tillstånd medges inte 
Authorisation is not granted 

 Motivering / Reason:___________________________________ 

_____________________________________________ 

 

Namnförtydligande / Name in block letters 

Datum / Date 

Kvittens / Receipt 

Härmed intygas att ovanstående varor har mottagits för användning i enlighet med ansökan. 
This is to certify that the goods stated above has been received for use in accordance with the application. 

Ort och datum / Place and date Namn och underskrift av behörig person / Name and signature of authorised person 

 

☐ 
En separat bilaga med mer information är bifogad (hänvisa till den rubrik/det avsnitt för till vilken informationen hör) 
A separate attachment with additional information is attached (refer to the heading/section to which the supplementary information refers). 

  

1 Obligatorisk uppgift om varorna skall användas för försäljning ombord / Obligatory information if the goods are to be used for sale on board 
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Tillstånd till proviantering för visst tillfälle 
Authorisation for victualling on a certain occasion 

 
 
 
Hur ni överklagar 
 
Om ni vill överklaga detta beslut ska ni göra det skriftligen. Skrivelsen ska vara riktad 
till länsrätten inom vars län ärendet först prövats, men skickas till Tullverket 
(postadress Box 12854, 112 98 Stockholm). Det är inte nödvändigt att i skrivelsen 
ange till vilken länsrätt skrivelsen är riktad. Tullverket överlämnar skrivelsen till 
behörig länsrätt, om inte Tullverket själv ändrar beslutet i enlighet med er begäran. 
 

 Tullverket måste ha fått er skrivelse inom tre veckor från den dag då ni fick 
del av beslutet, annars kan länsrätten inte pröva ert överklagande. 

 Tala om vilket beslut ni överklagar, t ex genom att ange ärendets 
diarienummer (Dnr). 

 Tala också om varför ni anser att beslutet ska ändras och vilken ändring ni vill 
ha. Sänd även med sådant som ni anser ha betydelse för ärendets behandling. 

 Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. Om 
ni anlitar ombud kan istället ombudet underteckna skrivelsen. I så fall måste 
ombudet bifoga fullmakt från er att överklaga detta ärende till länsrätten 

 
För övriga upplysningar kan ni vända er till den enhet som enligt beslutshandlingen 
handlagt ert ärende. 
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