Sida 1 (2)

Ansökan om restitution av farledsavgifter
Sjöfartsverket är ett affärsverk och finansieras därmed delvis av farledsavgifter på handelssjöfarten.
Som en del i Sjöfartsverkets avgiftsmodell medges rabatter och undantag, vissa av dem via
restitutioner. Villkor som behöver vara uppfyllda för att återbetalning av farledsavgift ska ske finns i
Sjöfartsverkets föreskrift gällande farledsavgift – SJÖFS 2019:3
Denna blankett ska användas vid ansökan om restitution av farledsavgift för en säker, snabb och
effektiv hantering av era ansökningar.
Ansökan skickas till sjofartsverket@sjofartsverket.se eller
Sjöfartsverket, 601 78 Norrköping
Fartyg i linjetrafik 2019:3 §18
Transitgods 2019:3 §19
Ansökan avser år:
Ansökan avser beloppet:
Kvartal 1 (jan-mar) ansökan inkommen senast 15 april
Kvartal 2 (apr-jun) ansökan inkommen senast 15 juli
Kvartal 3 (jul-sep) ansökan inkommen senast 15 oktober
Kvartal 4 (okt-dec) ansökan inkommen senast 15 januari
Ansökningar inkomna senare än ovanstående datum kommer ej att behandlas.
Företag/Kund:
Adress:
Kontaktperson:
Telefon:
E-post kund/kontaktperson:
Bankgiro/Plusgiro:
Med ansökan ska följande uppgifter bifogas:
Fjärrzonstrafik, både bilfartyg och andra fartyg;
- Fartyg, IMO, nettodräktighet, antal anlöp
- Last som hämtats/lämnats på ort hitom fjärrzonen
- Inbetalda farledsavgifter (deklarationsreferens och/eller fakturanummer)
- Information om vilka hamnar som ingår i rutten.
- Information om vilka fartyg som ingår i rutten
- Information om ev samarbete med annat rederi på samma rutt (styrks med t.ex. ett samarbetsavtal)
- Information om att samtliga på rutten insatta fartyg har trafikerat hela slingan.
Transitgods;
- Fartyg, IMO, nettodräktighet, antal anlöp
- Hamn/hamnar i vilka transitgods har lossats och lastats
- Datum för lossning och lastning av transitgodset
- Inbetalda farledsavgifter (deklarationsreferens och/eller fakturanummer)
Övrigt;
Underlag som stödjer ansökan.
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Avgiftsreduktioner för fartyg i linjetrafik som berör fjärrzonen
18 § För fartyg i linjetrafik utgår en avgiftsreduktion med 75 procent på den fartygsbaserade
farledsavgiften och beredskapsavgiften under förutsättning att följande villkor är uppfyllda;
1. minst två anlöp per månad till svensk hamn görs,
2. fartygen går i linjetrafik som berör fjärrzonen. Med fjärrzonen avses de vattenområden som i
sjöfartshänseende ligger bortom det område som begränsas i norr av latitud 71ºN, i väst av longitud
32ºW, i syd av latitud 30ºN och i ost av longitud 42ºE,
3. samtliga fartyg insatta i linjetrafiken ska minst tillhöra nettodräktighetsklass sju,
4. de i linjetrafiken insatta fartygen trafikerar hela slingan,
5. en turlista över trafiken skickas löpande till Sjöfartsverket,
6. last som lastats hitom fjärrzonen och som lossats på svensk ort inte överstiger en tiondel av fartygets
bruttodräktighet, samt
7. last som lossats hitom fjärrzonen och som lastats på svensk ort inte överstiger en tiondel av fartygets
bruttodräktighet.
De erlagda avgifterna återbetalas efter ansökan i enlighet med 21 §.
Avgiftsbefrielse för transitgods
19 § Lastat transitgods är befriat från godsbaserad farledsavgift. De erlagda avgifterna återbetalas efter
ansökan i enlighet med 21 §. En förutsättning för återbetalning är att farledsavgift betalats för både det
lastade och det lossade godset.
Ansökan om avgiftsreduktioner och avgiftsbefrielser
21 § Avgiftsreduktioner och avgiftsbefrielser enligt 18–19 §§ återbetalas efter att ansökan om
återbetalning inkommit till och beviljats av Sjöfartsverket.
Ansökan ska göras kvartalsvis och omfatta tre månader. Ansökan ska vara inkommen till
Sjöfartsverket senast den 15 i den månad som följer närmast efter ett avslutat kvartal, d.v.s. i april, juli,
oktober och januari. Ansökan ska ske enligt av Sjöfartsverket anvisad blankett om inte Sjöfartsverket
beslutar annat.
En förutsättning för återbetalning är att de handlingar som styrker rätten till avgiftsbefrielse eller
avgiftsreduktion på farledsavgiften löpande hålls tillgängliga för granskning av Sjöfartsverket. Om det
transportupplägg för vilket återbetalning beviljats förändras ska detta snarast meddelas Sjöfartsverket.
Dessutom gäller att
1. för återbetalning i enlighet med 18 § ska ansökan innehålla följande uppgifter om varje fartyg som
är insatt i linjetrafiken;
a) fartygets namn,
b) fartygets bruttodräktighet,
c) antal anlöp,
d) last som hämtats och lämnats på ort hitom fjärrzonen, samt
e) inbetalda farledsavgifter.
2. för återbetalning i enlighet med 19 § ska ansökan även innehålla uppgifter om
a) lossat och lastat transitgods i ton per hamn och fartyg,
b) datum för lossning och lastning av transitgodset samt
c) de för det lastade transitgodset inbetalda farledsavgifterna.
Jag försäkrar att uppgifterna jag har lämnat är riktiga

Underskrift

Namnförtydligande

Ort och Datum

