
GENERELL BORGENSFÖRBINDELSE 

 
Förmånstagare vid generell borgen: Tull 

 

Undertecknade speditionsfirma förbinder sig härmed till en generell proprieborgen för de tullskulder 

som tullverket med stöd av Europeiska gemenskapens tullkodex, den nationella lagstiftningen och 

gemenskapens lagstiftning, enligt separat avtal och förbindelse driver in av speditionsfirmans kunder i 

form av skatter, avgifter, ersättningar och övriga fordringar inkl. eventuella dröjsmålspåföljder, 

skatteförhöjningar, felavgifter, ränta till följd av uppskov och indrivningskostnader som uppstår vid ett 

tullförfarande där undertecknade speditionsfirma har uppgett sig verka som direkt representant-ombud 

och uppgett sig själv som borgensman.  

 

Undertecknade speditionsfirma går, med undantag av tullförfarandet för överlåtelse till fri omsättning, 

likväl inte i borgen för sin kund, när det gäller sådana skatter, avgifter, ersättningar och övriga 

fordringar som tullverket har konstaterat efter det att ifrågavarande tullförfarande på behörigt sätt 

avslutats och skyldigheterna i samband med detta uppfyllts. 

 

Vid tullförfarandet för överlåtelse till fri omsättning går undertecknade speditionsfirma inte i borgen 

för sin kund, när det gäller sådana skatter, avgifter, ersättningar och övriga fordringar för vilka 

tullverket inte senast i samband med förtullningsbeslutet har krävt säkerhet. 

 

Denna generella borgen är i kraft tills vidare. Undertecknade speditionsfirma har likväl rätt att enligt 6 

§ lagen om borgen och tredjemanspant göra en anmälan om begränsning av ansvaret. Begränsningen 

träder i kraft efter sex (6) månader från det att garantens anmälan har nått förmånstagaren. 

Undertecknade speditionsfirma har likväl fortfarande garantiansvaret för betalningen av de belopp som 

skall erläggas med anledning av de tullförfaranden som täcks av denna generella borgensförbindelse 

och som påbörjats före det datum då begränsningen av ansvaret trädde i kraft, även om 

betalningsuppmaningen sker efter denna dag. 

 

På denna generella borgen tillämpas finsk lag; laga forum är Helsingfors tingsrätt. 

 

På denna generella borgen tillämpas inte 4 § 2 mom., 5 § 2 mom., 14 § 1 mom., 18 § 1 och 2 mom. 

och 27 § lagen om borgen och tredjemanspant. 

 

 

 

 

Datum  ________________20____ 

 

 

 

Speditionsfirma ________________________________ FO-nummer: ____________________ 

 

 

 

 

 

Officiell namnteckning  ____________________________     ______________________________ 

med namnförtydligande 

 

 

 

 



Bilagor:  

- utdrag ur protokoll från ett officiellt beslutande organs (t.ex.styrelsens) möte 

- handelsregisterutdrag (<3 mån.) 

- bolagsstämmans beslut om beviljande av borgen om företagets verksamhet 

enligt handelsregisterutdraget inte omfattar att bevilja borgen 


