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SITOVAA ALKUPERÄTIETOA KOSKEVA
HAKEMUS (SAT)

1. Hakija (täydellinen nimi, osoite, puhelinnumero)

Virkakäyttöön
Diaarinumero:
Vastaanottopaikka:
Vastaanottopäivä: Vuosi

Sähköpostiosoite:
Tullin antama asiakasnro/EORI-numero:

Tiedon saaja (täydellinen nimi, osoite, puhelinnumero)

Kuukausi

Päivä

Hakijan tulee toimittaa Tullin pyynnöstä liitteiden suomenkieliset
käännökset.
Hakemus saa koskea vain yhtä tavaralajia ja yhdenlaisia alkuperän
määrittämisen mahdollistavia seikkoja.
Hakija hyväksyy sen, että sitova alkuperätieto annetaan tiedoksi muiden
EU-maiden tulliviranomaisille, ja että sitova alkuperätieto voidaan
tallentaa Euroopan komission tietokantaan.

Sähköpostiosoite:
Tullin antama asiakasnro/EORI-numero:

SITOVAA ALKUPERÄTIETOA (SAT) HAETAAN SEURAAVALLE TAVARALLE
1. Tavara

Kauppanimitys ja tullinimike

2. Tavaran
kuvaus

Tavaran yleisnimitys sekä tarvittaessa rakenne, koostumus, käyttötarkoitus ja noudettuna -hinta

3. Alkuperän
määrittämiseen
tarvittavat
tiedot

a) Tavaran valmistumismaa; jos valmistus tapahtuu kahdessa tai useammassa maassa, kuvaus siitä, minkälaista
valmistusta tai käsittelyä kussakin maassa tapahtuu

b) Valmistukseen käytetyt ainekset: ainesten tullinimike, alkuperämaa ja arvo

c) Tavaran määrämaa ja tarvittaessa viejämaa

4. Alkuperätietoa
haetaan
tavaran
alkuperän
määrittämiseksi

a) EU:n ns. yleisten alkuperäsääntöjen mukaan eli muu kuin etuuskohteluun oikeuttava alkuperä
b) etuuskohtelualkuperäsääntöjen mukaan
- sovellettava etuuskohtelusopimus tai muu sopimusjärjestely mainittava
c) Mikä on sovellettava alkuperäsääntö ja kuinka oletatte tämän säännön edellytysten täyttyvän? Mikä on tavaran
olettamanne alkuperä?

d) Liiketapahtuma: koskeeko hakemus tosiasiallisesti suunniteltua tuontia tai vientiä
Liiketoimen tyyppi:
Tullilomake nro 665s_16

tuonti

tai

vienti

kyllä

ei
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5.

Näytteet jne.
Ilmoittakaa, sisältyykö hakemukseenne seuraavaa erillistä aineistoa
Kuvaus

Esitteet

Valokuvat

Näytteet

Muut:
Haluatteko, että näytteenne palautetaan?

kyllä

ei

Tutkimuksista, analyyseistä, asiantuntijalausunnoista tai näytteiden palauttamisesta tulliviranomaisille aiheutuvat erityiskustannukset
voidaan periä hakijalta.
6. Aikaisempi
Oletteko tätä aikaisemmin hakeneet Suomessa tai muussa EU-maassa vastaavalle tavaralle
sitova alkuperätieto ja / tai
haettu
sitova alkuperätieto ja / tai
sitova tariffitieto
annettu
sitova tariffitieto
Aikaisemman tiedon viitenumero, päivämäärä ja yksityiskohdat:

7.

Tiedättekö, onko muissa EU-maissa annettu sitovia alkuperätietoja tai sitovia tariffitietoja vastaaville tavaroille?
kyllä

ei

Jos kyllä, ilmoita yksityiskohdat:

8. Luottamukselliset tiedot

Ks. ohjeet

9. Hakemuksen
perustelut

10. Päiväys ja
allekirjoitus
Nimenselvennys
OHJEET
Tulli antaa sitovia alkuperätietoja unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU) N:o 952/2013 33 artiklan nojalla.
Tulli voi suorittaa tavaraan ja sen valmistukseen tutkimuksia, jos ne ovat tarpeellisia alkuperätiedon antamiseksi.
Tulli voi myös edellyttää, että hakija toimittaa tavaraa koskevia lisäselvityksiä esim. esitteitä, hinnastoja jne.
Sitova alkuperätieto peruutetaan, jos se perustuu hakijan antamiin epätarkkoihin tai puutteellisiin tietoihin.
Lomaketta käytetään myös, jos halutaan uudistaa samaa tavaraa koskeva aikaisempi jo rauennut alkuperätieto. Uuteen hakemukseen liitetään
vanha päätös.
Alla olevat numeroidut ohjeet koskevat hakemuksen vastaavasti numeroituja kohtia.
1.
Tavaran tullinimike ilmoitetaan vähintään käyttötariffin 8-numeroisena tavarakoodina (CN-nimike). Sitovaan alkuperätietoon sisältyvä
tullinimike ei sido tulliviranomaisia.
2.

Noudettuna -hinnalla tarkoitetaan hintaa, joka on maksettu valmistajalle, jonka yrityksessä viimeinen valmistus tai käsittely on suoritettu,
johon sisältyy kaikkien käytettyjen ainesten arvo, ja josta on vähennetty kaikki sisäiset verot, jotka palautetaan tai voidaan palauttaa, kun
valmis tuote viedään maasta.

3a.

Tarvittaessa ilmoitetaan myös kussakin maassa tavaralle saatu arvonlisäys.

3b.

Aineksella tarkoitetaan kaikkia aineosia, raaka-aineita, komponentteja, osia jne., joita käytetään tuotteen valmistuksessa. Ainesten
arvolla tarkoitetaan valmistuksessa käytettyjen maahantuotujen ainesten tullausarvoa tuontihetkellä tai, jos sitä ei tiedetä eikä
voida todeta, ensimmäistä todettavissa olevaa kyseisistä aineksista viimeisessä valmistusmaassa maksettua hintaa.

3c.

Viejämaa ilmoitetaan, jos se on eri maa kuin tavaran viimeinen valmistusmaa.

4b.

Ilmoitetaan sopimus tai järjestely, esimerkiksi EU-Sveitsi -sopimus tai EU:n GSP-järjestelmä.

4c.
6.

Oletetulla alkuperällä tarkoitetaan hakijan käsitystä tavaran alkuperämaasta tai -asemasta.

8.

Kohdassa ilmoitetaan, mitkä annetuista tiedoista ovat luottamuksellisia. Tällaisia tietoja ei anneta sitovia alkuperätietoja koskevien
kyselyjen yhteydessä.

Täytetään, jos hakija on tietoinen aikaisemmasta sitovasta alkuperä- tai tariffitiedosta. Kohta koskee sekä hakemuksessa tarkoitettua
tavaraa että sen valmistukseen käytettyjä aineksia.

Mikäli hakemuslomakkeen tila tarvittaville tiedoille ei riitä, voidaan hakemusta jatkaa erilliselle paperille, josta tulee selvästi ilmetä, mihin
hakemuksen kohtaan lisätiedot liittyvät.
Hakemus lähetetään osoitteeseen: Tulli
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