Tyhjennä

EUROOPAN UNIONI

Tulosta

Vastaanottoilmoitus

1 (2)

(Tullivälineen perustamisesta neuvoston asetuksen (EU) 2016/1036 14 a artiklan ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1037 24 a artiklan
täytäntöönpanemiseksi 2 päivänä heinäkuuta 2019 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/1131 3 ja 4 artikla).

Ainoastaan toimivaltaisten tulliviranomaisten
käyttöön

Alkuperäiskappale

1. Vastaanottajan tunnistenumero (vastaanottajan nimi, osoite ja EORI-numero)

2. Ilmoitettu tarkasteltavana oleva tuote
Tavaran koodi – Taric-koodi (ja
tarvittaessa Taric-lisäkoodi)

Alkuperämaan koodi ja/tai tarvittaessa (1) lähetysmaan koodi

Brutto- ja
nettomassa

Määrä lisäpaljousyksikkönä (tarvittaessa)

Tarkasteltavana olevan
tuotteen kuvaus

3. Toimivaltainen jäsenvaltio (ks. 3 artiklan 2 kohta ja 4 artiklan 4 kohta)

4. Vastaanottoilmoituksen sovellettavien asetusten tai vireillepanoilmoitusten numerot

Sovellettava toimenpide (soveltuva kohta rastitetaan)

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Polkumyynti- / tasoitustullitilastot
Vireillepanoilmoitus
Kirjaaminen
Väliaikainen polkumyyntitulli
Väliaikainen tasoitustulli
Lopullinen polkumyyntitulli
Lopullinen tasoitustulli

5. Netto, vapaasti mannerjalustalla tai talousvyöhykkeen rajalla -hinta
6. Polkumyynti- ja/tai tasoitustullin määrän laskeminen tarvittaessa

7. Tarkasteltavana olevan tuotteen vastaanottopäivä ja tarvittaessa MRN

8. Esitetyt asiakirjat, todistukset ja luvat, lisäviitteet (kauppalasku on liitettävä, jos tarkasteltavana oleva tuote on myyty)

9. Päiväys

1

Vastaanottajan nimi

Vastaanottajan allekirjoitus

Jos polkumyynnin tai tukien vastaiset toimenpiteet on laajennettu koskemaan tuotteita, jotka lähetetään muusta maasta kuin siitä, johon toimenpiteitä
sovelletaan kiertämistä koskevan tutkimuksen jälkeen.
Tullilomake 1104s_20

EUROOPAN UNIONI

2 (2)

Vastaanottoilmoitus

(Tullivälineen perustamisesta neuvoston asetuksen (EU) 2016/1036 14 a artiklan ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1037 24 a artiklan
täytäntöönpanemiseksi 2 päivänä heinäkuuta 2019 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/1131 3 ja 4 artikla).

AINOASTAAN TULLIN KÄYTTÖÖN

Jäsenvaltion toimivaltaisten tulliviranomaisten huomautuksia
Vastaanottoilmoituksen vastaanottopäivä ja kirjaamisnumero

☐

Alennetun tullin tai hintasitoumuksen soveltamista koskeva kauppalasku (soveltuva kohta rastitaan)

☐

Sen vähimmäistuontihinnan noudattaminen, joka määritellään polkumyynti-/tasoitustullin alennuksen/vapautuksen raja-arvona
(soveltuva kohta rastitaan)

Muita huomautuksia

Päiväys

Nimi

Allekirjoitus

Leima / Osoite

Tyhjennä

Tullilomake 1104s_20

Tulosta

EUROOPAN UNIONI

Vastaanottoilmoitus

1 (2)

(Tullivälineen perustamisesta neuvoston asetuksen (EU) 2016/1036 14 a artiklan ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1037 24 a artiklan
täytäntöönpanemiseksi 2 päivänä heinäkuuta 2019 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/1131 3 ja 4 artikla).

Vastaanottajan jäljennös

1.

Vastaanottajan tunnistenumero (vastaanottajan nimi, osoite ja EORI-numero)

2. Ilmoitettu tarkasteltavana oleva tuote
Tavaran koodi – Taric-koodi (ja
tarvittaessa Taric-lisäkoodi)

Alkuperämaan koodi ja/tai tarvittaessa (¹) lähetysmaan koodi

Brutto- ja
nettomassa

Määrä lisäpaljousyksikkönä (tarvittaessa)

Tarkasteltavana olevan
tuotteen kuvaus

3. Toimivaltainen jäsenvaltio (ks. 3 artiklan 2 kohta ja 4 artiklan 4 kohta)

4. Vastaanottoilmoituksen sovellettavien asetusten tai vireillepanoilmoitusten numerot

Sovellettava toimenpide (soveltuva kohta rastitetaan)

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Polkumyynti- / tasoitustullitilastot
Vireillepanoilmoitus
Kirjaaminen
Väliaikainen polkumyyntitulli
Väliaikainen tasoitustulli
Lopullinen polkumyyntitulli
Lopullinen tasoitustulli

5. Netto, vapaasti mannerjalustalla tai talousvyöhykkeen rajalla -hinta
6. Polkumyynti- ja/tai tasoitustullin määrän laskeminen tarvittaessa

7. Tarkasteltavana olevan tuotteen vastaanottopäivä ja tarvittaessa MRN

8. Esitetyt asiakirjat, todistukset ja luvat, lisäviitteet (kauppalasku on liitettävä, jos tarkasteltavana oleva tuote on myyty)

9. Päiväys

Vastaanottajan nimi

Vastaanottajan allekirjoitus

_______________________________________________

1

Jos polkumyynnin tai tukien vastaiset toimenpiteet on laajennettu koskemaan tuotteita, jotka lähetetään muusta maasta kuin siitä, johon toimenpiteitä
sovelletaan kiertämistä koskevan tutkimuksen jälkeen.
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EUROOPAN UNIONI

2 (2)

Vastaanottoilmoitus

(Tullivälineen perustamisesta neuvoston asetuksen (EU) 2016/1036 14 a artiklan ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1037 24 a artiklan
täytäntöönpanemiseksi 2 päivänä heinäkuuta 2019 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/1131 3 ja 4 artikla).

AINOASTAAN TULLIN KÄYTTÖÖN

Jäsenvaltion toimivaltaisten tulliviranomaisten huomautuksia
Vastaanottoilmoituksen vastaanottopäivä ja kirjaamisnumero

☐

Alennetun tullin tai hintasitoumuksen soveltamista koskeva kauppalasku (soveltuva kohta rastitaan)

☐

Sen vähimmäistuontihinnan noudattaminen, joka määritellään polkumyynti-/tasoitustullin alennuksen/vapautuksen raja-arvona
(soveltuva kohta rastitaan)

Muita huomautuksia

Päiväys
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Nimi

Allekirjoitus

Leima / Osoite

