
Information om Flyttsaksförtullning 

Enligt Tullverket så gäller följande angående flyttbilar och flyttgods: 

Flyttbilar 

Personer som skall ta in flyttbilar behöver personligen närvara på Tullen när bilen klareras. 
 
Vi bifogar Försäkran för Flyttsakstullfrihet (dokument TV740.41) som vi ber dig fylla i och 
returnera till oss tillsammans med inköpskvittot på bilen. (Vi behöver endast kopior, 
originalen skall du ha med dig till Tullen när bilen klareras). 
 
Flyttgods 
 
Om du har flyttsaker som styckegods ska det specificeras på en godslista med uppskattat 
värde och en Försäkran för Flyttsakstullfrihet (dokument TV740.41) skall fyllas i och 
returneras till oss tillsammans med registerutdrag ifrån Folkbokföringen med in- och 
utvandringsdatum, arbetsgivarintyg med start och slutdatum från avsändarlandet samt två 
kopior på pass och eventuellt visum. (Vi behöver dokumenten i original). 
 
När vi har fått dokumenten i retur så kommer vi elektroniskt att registrera uppdraget i 
tulldatorn så att Tullen kan hämta upp det när godset skall klareras. Du kommer att få ett 
deklarationsunderlag av oss som du skall ha med dig till Tullen (gäller endast flyttbilar). 
 
När vi meddelat att godset är leveransklart så skall du boka tulltid hos Tullen i Göteborg på 
telefon 031 - 64 48 00. Var vänlig meddela oss tulltiden minst en till två dagar i förväg. 
 
Följande dokument skall tas med till Tullen vid klareringen av flyttsaksbilar: 
 
1. Originalkvitto för bilen + kopia 
2. Originaltitle för bilen + kopia 
3. Originalkvitto på bilens försäkring i avsändningslandet + kopia 
4. Registerutdrag från folkbokföringen med in- och utvandringsdatum + kopia 
5. Arbetsgivarintyg med start- och slutdatum från avsändarlandet + kopia 
6. Två kopior på pass och eventuellt visum 
7. Försäkran för Flyttsakstullfrihet (dokument TV740.41) i original 
 
För mer information 
www.transportstyrelsen.se >Väg > Fordonsimport och ursprungskontroll > Flyttsaksfordon 
www.tullverket.se > Under Innehåll A-Ö > Flytta till och från Sverige 
Tullen Göteborg Arendal telefon 031 - 64 48 00 för kompletterande information. 
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