Tyhjennä lomake

EUROOPAN UNIONI

Tulosta

SITOVAA TARIFFITIETOA (STT) KOSKEVA HAKEMUS

1. Hakija (pakollinen) (luottamuksellinen)

Virkakäyttöön

Nimi

Diaarinumero

1 (3)

Katuosoite
Maa

Postinumero

Postitoimipaikka

Kansallinen viitenumero (jos on)
Vastaanottopaikka
Vastaanottopäivä Vuosi

Kuukausi

Päivä

Hakijan tunnistetiedot
EORI-numero
Hakemuksen tila

2. Paikka, jossa tullitarkoituksiin soveltuva pääkirjanpito hoidetaan tai
jossa se on saatavilla (jos maa on eri kuin edellä) (luottamuksellinen)

5. STT-päätöksen uudelleen antaminen (pakollinen)
Ilmoittakaa, koskeeko hakemus STT-päätöksen uudelleen antamista.

Katuosoite
Maa

kyllä
Postinumero

Postitoimipaikka

ei

Jos vastaus on kyllä, antakaa asiaa koskevat tiedot.
STT-päätöksen viitenumero
Voimaantulopvm
Vuosi

Kuukausi

Päivä

Tavaran koodi

3. Tulliedustaja (jos on)

6. Liiketapahtuma (pakollinen)

Nimi

Ilmoittakaa, jos aiotte käyttää tämän hakemuksen perusteella annettevaa STT-päätöstä
johonkin seuraavista tullimenettelystä

Katuosoite

Luovutus vapaaseen liikkeeseen

kyllä

ei

Erityismenettelyt

kyllä

ei

kyllä

ei

Maa

Postinumero

Postitoimipaikka

(tarkentakaa)

Edustajan tunnistetiedot
EORI-numero
Vienti

4. Hakemuksesta vastaava yhteyshenkilö (pakollinen) (luottamuksellinen)

7. Tullinimikkeistö (pakollinen)

Nimi

Ilmoittakaa, mihin nimikkeistöön tavarat on luokiteltava
Yhdistetty nimikkeistö (CN)

Puhelinnumero

Taric

Faksinumero

Vientitukinimikkeistö
Muu (tarkentakaa)

Sähköpostiosoite

8. Tavaran koodi
Ilmoittakaa tullinimikkeistön koodi, johon tavara arvionne mukaan luokitellaan

9. Tavaran kuvaus (pakollinen)
Yksityiskohtainen tavaran kuvaus, jonka perusteella tavara voidaan tunnistaa ja sen luokittelu tullinimikkeistöön määrittää. Tähän olisi sisällyttävä myös yksityiskohtaiset tiedot
tavaran koostumuksesta ja sen määrittämiseksi mahdollisesti käytetyistä tutkimusmenetelmistä, jos koostumus vaikuttaa luokitteluun. Hakijan luottamuksellisiksi katsomat
tiedot merkitään 10 kohtaan (Kauppanimi ja lisätiedot).
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10. Kauppanimi ja lisätiedot (*) (luottamuksellinen)
Ilmoittakaa tiedot, joita toivotte käsiteltävän luottamuksellisena, mukaan lukien tavaran tavaramerkki ja mallinumero.

11. Näytteet jne.
Ilmoittakaa, onko mukaan liitetty näytteitä, valokuvia, esitteitä tai muita asiakirjoja, joiden avulla tulliviranomaiset voivat määrittää tavaran oikean luokittelun tullinimikkeistöön.
Näytteitä

Valokuvia

Haluatteko, että näytteenne palautetaan?

Esitteitä

Muita

kyllä

ei

Analyyseistä, asiantuntijalausunnoista tai näytteiden palauttamisesta tulliviranomaisille aiheutuvat erityiskustannukset voidaan periä hakijalta.
12. Muut STT-hakemukset ja jo saadut STT:t (pakollinen)
Ilmoittakaa, jos olette hakenut tai saanut STT:ia samanlaisille tai samankaltaisille tavaroille muissa tullitoimipaikoissa tai jäsenvaltiossa.
kyllä

ei

Jos kyllä, esittäkää tiedot

Hakemuksen jättömaa

Hakemuksen jättömaa

Hakemuksen jättöpaikka

Hakemuksen jättöpaikka

Hakemuksen jättöpäivä

Hakemuksen jättöpäivä

Vuosi

Kuukausi

Päivä

Vuosi

Kuukausi

STT-päätöksen viitenumero

STT-päätöksen viitenumero

Päätöksen voimassaolon alkamispäivä

Päätöksen voimassaolon alkamispäivä

Vuosi

Kuukausi

Päivä

Vuosi

Tavaran koodi

Päivä

Kuukausi

Päivä

Kuukausi

Päivä

Tavaran koodi

13. Muille haltijoille annetut STT-päätökset (pakollinen)
Ilmoittakaa, jos tiedätte, että muille tiedon saajille on annettu STT:t samanlaisista tai samankaltaisista tavaroista.
kyllä

ei

Jos kyllä, esittäkää tiedot

STT-päätöksen viitenumero

STT-päätöksen viitenumero

Päätöksen voimassaolon alkamispäivä

Päätöksen voimassaolon alkamispäivä

Vuosi

Kuukausi

Päivä

Vuosi

Tavaran koodi

Tavaran koodi

14. Onko tiedossanne mahdollisesti vireillä olevia tariffin luokittelua koskevia oikeudellisia tai hallinnollisia menettelyjä EU:ssa tai EU:ssa jo tehty tariffin
luokittelua koskeva tuomioistuimen päätös, jotka liittyvät 9 ja 10 kohdassa kuvaituihin tavaroihin? (pakollinen)
kyllä

ei

Jos kyllä, esittäkää tiedot

Tuomioistuimen nimi
Katuosoite
Maa

Postinumero

Postitoimipaikka
Asian viitenumero

15. Päiväys ja vahvistus (pakollinen)
Päiväys

Vuosi

Allekirjoitus

Nimenselvennys
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Kuukausi

Päivä

Tärkeä huomautus
Vahvistamalla tämän hakemuksen hakija ottaa vastuun siitä, että hakemukseen sisältyvät
tiedot ja lisätiedot ovat virheettömiä ja täydellisiä. Hakija suostuu siihen, että kyseiset
tiedot ja mahdolliset valokuvat, kuvat, esitteet jne. voidaan tallentaa Euroopan komission
tietokantaan ja että tämän hakemuksen mukana toimitetut tai viranomaisten saamat tiedot
(tai tiedot, joita viranomaiset voivat saada), joita ei ole merkitty luottamuksellisiksi tämän
hakemuksen 1, 2, 4 ja 10 kohdassa, mukaan luettuina valokuvat, kuvat esitteet jne.,
voidaan julkaista internetissä.
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16. Lisätiedot

(*) Käyttäkää tarvittaessa erillistä paperia.
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