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Tullblankett 1009r_23 

Anmälan om de importtullbelopp som inte ska uppbäras 
Slutanvändning 

Tillståndshavare 

FO-nummer 

Tillståndsnummer 

Kontaktpersonens namn 

Kontaktpersonens telefonnummer 

Kontaktpersonens e-postadress 

Inom förfarandet för slutanvändning kan man från ett område utanför EU importera vissa varor som övergår till fri 

omsättning med nedsatta tullar eller tullfritt under förutsättning att de används för ett visst ändamål eller i ett visst 

sammanhang. 

Referensbeloppet för förfarandet för slutanvändning är maximibeloppet av de importtullar som inte ska uppbäras 

för de varor som samtidigt är hänförda till förfarandet. Med importtullar som inte ska uppbäras avses skillnaden 

mellan varornas allmänna tullsats samt eventuell antidumpningstull och den nedsatta tullsatsen enligt deras 

slutanvändning. 

Garanti krävs enligt kundens garantiklass, 0 % / 30 % / 50 % / 100 % av referensbeloppet. 

I samband med förtullningen reserveras en garanti för tullansvar för förfarandet för slutanvändning från kundens 

samlade garanti enligt garantiklass 0 % / 30 % / 50 % / 100 % av tullansvarets belopp. Tullansvarsgarantin som 

reserverats från den samlade garantin frisläpps när ansvaret har upphört (förfarandet för slutanvändning (end-use) 

har avslutats på ett korrekt sätt och en godtagbar avräkningsnota har inlämnats). Övergången till förfarandet för 

slutanvändning lyckas inte om det inte finns tillräckligt med oreserverad samlad garanti kvar för en ny 

garantireservering. 

Tillståndshavaren ska övervaka referensbeloppet. Tillståndshavaren ska se till att totalbeloppet av de importtullar 

som inte ska uppbäras för de varor som samtidigt är hänförda till förfarandet för slutanvändning inte överstiger det 

anmälda maximibeloppet. 

Vi ber att ni för bedömning av garantibehovet anmäler referensbeloppet för maximibeloppet av de importtullar som 

inte ska uppbäras. 

Maximibeloppet av de importtullar som inte ska uppbäras för de varor som samtidigt är hänförda till 

förfarandet för slutanvändning: 

  euro.  

Bestämmelser som tillämpas: 
Förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen, artiklarna 211.3 och 89 
Genomförandeförordning (EU) 2015/2447 gällande unionstullkodexen, artikel 156 

Datum och underskrift 

Anmälan ska skickas per e-post (det ursprungliga dokumentet i skannad form) till lupakeskus@tulli.fi 

eller per post till Tillståndscentralen, PB 56, 90401 Uleåborg 

mailto:lupakeskus@tulli.fi

	Skriv ut: 
	Tillståndshavare: 
	FO-nummer: 
	Tillståndsnummer: 
	Kontaktpersonens namn: 
	Kontaktpersonens telefonnummer: 
	Kontaktpersonens e-postadress: 
	euro: 
	datum: 
	Namnförtydligande: 


