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Hakemus tullien peruutus ja palautus 

Tullauspäätöksen numero Saapumispäivämäärä ja diaarinumero (Tullin leima) 

A. Hakijan tiedot

1. Ilmoittaja tai tuoja

Ilmoittajan tai tuojan nimi

Osoite

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite 

Y-tunnus ja EORI-numero tai henkilötunnus (EORI-tunnus
mainittava, jos se on)

2. Hakijan asiamies tai edustaja

Hakijan asiamiehen tai edustajan nimi

Osoite

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite 

Y-tunnus ja EORI-numero tai henkilötunnus (EORI-tunnus
mainittava, jos se on)

3. Maksutiedot

Palautus maksetaan

  Maahantuojalle Asiamiehelle (valtakirja liitettävä)

Pankki (pankin nimi) ja pankkitunnus (BIC) 

Kansainvälinen tilinumero IBAN-muodossa 

B. Peruste tullien palautukseen ja peruutukseen

1. Artikla, johon palautus tai peruutus perustuu

   Liian suuriksi vahvistetut tuontitullien määrät: UTK 116(1)(a) ja 117(1) 

   Liian suuriksi vahvistetut tullit, jos hakemus liittyy tariffikiintiöön, tariffikattoon, alennettuun tuontitullin tai 
tullittomuuteen: UTK 116(1)(a) ja 117(2) 

   Tavara ei vastaa sopimusehtoja, tai on viallinen: UTK 116(1)(b) ja 118(1) 

   Tavara vahingoittunut ennen tullausta (tulliselvitystä)/ luovutusta: UTK 116(1)(b) ja 118(1) 2 

   Toimivaltaisten viranomaisten virhe: UTK  116(1)(c) ja 119’ 
   Kohtuusyistä: UTK 116(1)(d) ja 120 

   Tulli-ilmoituksen mitätöinti: UTK  116(1) 2 ja 174 sekä DA 148 

Tarkemmat perustelut 
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2. Tavaran kuvaus

Tavara 
CN-koodi (10-numeroinen) 
Määrä 
Tullausarvo 
Saapumispäivä 
Postin seurantanumero 

Tavara 
CN-koodi (10-numeroinen) 
Määrä 
Tullausarvo 
Saapumispäivä 
Postin seurantanumero 

Tavara 
CN-koodi (10-numeroinen) 
Määrä 
Tullausarvo 
Saapumispäivä 
Postin seurantanumero 

Tavara 
CN-koodi (10-numeroinen) 
Määrä 
Tullausarvo 
Saapumispäivä 
Postin seurantanumero 

C. Peruste tullien palautukseen ja peruutukseen

 Tullauspäätös (voi olla kopio) 
 Kauppalasku 

  Reklamaation kirjeenvaihto 
  Todiste tavaran viennistä 
 Alkuperätodistus 

  Valtakirja (alkuperäinen) 
 Laskelma tai laskentataulukko 
 Hävitystodistus 
  Muu, mikä 
  Muu, mikä 

D. Palautus- tai peruutusvaatimus

       Kokonaissumma, jota vaaditte palautettavaksi tai peruutettavaksi (euroissa ja senteissä)

E. Allekirjoitus

       Aika ja paikka

Vakuutan hakemuksen tietojen olevan oikein: 

__________________________________________________ 
Allekirjoitus 

Allekirjoittajan täydellinen nimi (painokirjaimin) ja allekirjoittajan asema yrityksessä 
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