Ansøgning om tilladelse til
Indførsel af våben/ammunition
Fra udlandet, Færøerne og Grønland (Afgiftsfri).
Der skal tillige indgives særskilt blanket nr. 704-01
til køb af våben, eller indsendes med SKV2 eller
SKV4 ansøgning

Ansøgningen indgives til politiet.
Fornavn

Forbeholdt politiet
Modtaget dato

Udstedt den

J.nr.

□ PV

□ KR

Indførsel af våben/ammunition der ikke kræver tilladelse: Se side 2.

Efternavn/virksomhed

Adresse (forretningsadresse)
Postnr.

□ Jagttegn

CPR/CVR-nr.
E-mail

By

Tlf. nr.

Opbevaringsadresse, hvis anden end bopæl:
Postnr.

By

Ansøger om tilladelse til indførsel fra:
Land

Navn (Virksomhedsnavn)

Adresse

By

At indføre følgende våben/våbendel:
Fabrikationsnr

Art

Type

Fabrikat

Model

Ladesystem

Kaliber

Pibelængde

Totallængde

At indføre følgende ammunition/dele hertil:
Antal

Fabrikat

Art

Kaliber

Det ansøgte skal anvendes til:

□ Videreforhandling
□ Øvelses- og konkurrenceskydning
□ Fugle-/skiveskydning på en af politiet godkendt skydebane
□ Andet brug

□ Jagt
Forening (kopi af medlemsbevis/bekræftelseserklæring vedlagt)
Forening (kopi af medlemsbevis el.lign. vedlagt)
Arten anføres

Undertegnede giver hermed samtykke til, at politiet under behandling af denne ansøgning, indhenter oplysninger om undertegnede fra Det Centrale Personregister,
Kriminalregisteret og politiets register, herunder om eventuelle strafbare forhold. Undertegnede er bekendt med, at ansøgningen danner grundlag for registrering i
Politiets Våbenregistre, som Rigspolitiet er dataansvarlig for. Såfremt du har tilladelse til erhvervsmæssig handel med våben eller er ansat i en sådan virksomhed,
undersøger politiet alene gyldigheden af denne tilladelse/ansættelsesforhold.
Dato:

Ansøgers underskrift:

P 704-03 (02/15)

INDFØRSEL FRA ET EU-LAND
Det kræver ikke tilladelse at transportere og besidde skydevåben, såfremt
• Indehaveren er bosat i et andet EU-land, og
• Våbnet er optaget i et gyldigt europæisk våbenpas, og
• Våbnet er medtaget til brug for jagt- og konkurrenceskydning, hvortil det lovligt kan anvendes i Danmark, og
• Formålet for rejsen kan dokumenteres.
Udover våbnet kan der transporteres ammunition hertil i rimeligt omfang.
INDFØRSEL FRA ET IKKE EU-LAND
Ved gennemrejse eller ophold i indtil 3 måneder, kan våben til brug ved deltagelse i jagt, fiskeri og konkurrenceskydning samt ammunition hertil i rimeligt omfang, indføres, besiddes, bæres, anvendes og genudføres uden tilladelse.
Der skal dog afgives deklaration til SKAT.

Liste vedrørende indførsel af våben fortsat

Forbeholdt politiet
J.nr.

Indgives sammen med blanket nr. P 704-03
Side

af sider

At indføre følgende våben/våbendel:
Fabrikationsnr

Art

Type

Fabrikat

Model

Ladesystem

Kaliber

Pibelængde

Totallængde

