
1. Eksportørens organisasjonsnummer (uten mellomrom) 2.

Postboks 8114 Dep

0032 OSLO

4. Kjøperens navn og adresse 5. Sluttbrukerens navn/adresse (hvis annen enn kjøperen)

7. Varen ventes utført (mnd/år).  Oppgi tollsted om mulig.

10. For varer 12. FOB-verdi

på liste II: (NOK)

Hovedpkt Posisjon (Eks:

Eks: ML2 5A001.b.8.a)

Nei

Annet

21. Kontaktperson(oppgi den person (med kjennskap til varen) som

departementet bør henvende seg til i forbindelse med søknaden).

har fullmakt til å opptre på eksportørens vegne).

22. Telefon og e-postadresse

19. Sted og dato 20. Firmastempel og underskrift (Søknaden skal

underskrives av den egentlige eksportør eller den som

Eksportørens erklæring:

Jeg erklærer å være kjent med Utenriksdepartementets forskrifter av 10.1.1989 til gjennomføring av utførselsreguleringen

og bekrefter at disse er iakttatt ved utfyllingen av denne søknad.

utvikling, produksjon, håndtering, anvendelse, vedlikehold, lagring, identifisering eller spredning av kjemiske-, biologiske-

eller kjernevåpen, eller utvikling, produksjon, vedlikehold eller lagring av missiler som er i stand til å bære slike våpen?

Ja Nei

17. Andre opplysninger (Leveringsadresse om annen en det som fremkommer av rubrikk 4 eller 5, eller opplysninger som

ikke passer inn noe annet sted på skjemaet).

18. Har eksportør kjennskap til at de produkter som søknaden omfatter er helt eller delvis bestemt for bruk i forbindelse med 

Sluttbrukererklæring Importsertifikat Kontrakt, faktura, e.l.

16. Vedlagte dokumenter (sett X)

Generell lisens Annet (beskriv i rubrikk 17) Ja

15. Varen skal anvendes til (sluttbruk)

Salg Midlertidig utførsel, Har myndighetene i opprinnelseslandet pålagt 

retur til Norge restriksjoner ved re-eksport fra Norge?

14.For varer med utenlandsk opprinnelse:

produktnavn/typenummer om mulig). Underpkt (kg/stk)

b

8. Varebeskrivelse (Bruk norsk varebetegnelse. 9. For varer på 11. Netto

Betegnelsen må være presis, med angivelse av ML liste I: mengde

6. Varens opprinnelsesland

Søknadens sendes enten elektronisk til: lisens@mfa.no

Seksjon for eksportkontroll

Postnr. Sted

SØKNAD OM UTFØRSELSLISENS 2013

eller pr. post til:

Adresse Utenriksdepartementet

3. Eksportør

 18.08.2010


