Tyhjennä lomake

Tulosta

Jälkikantoon johtava muutosilmoitus
verorajakauppa FI – ÅL - FI
Tullin merkinnät
Vireilletulopäivä

1. Tavaranhaltijan nimi ja osoite

1 (1)

Diaarinumero

2. Liittyy verotuspäätökseen / tapahtumatunnukseen
Verotuspäätös / tapahtumatunnus
Vuosi

Veropäivä / Verokausi

Henkilötunnus
Y-tunnus
3. Asiamies

4. Asiakassuhde, maksuliikenteestä vastaava
Rekisteröity veroraja-asiakas nro
Käteisasiakas

Y-tunnus

Huolinnan viite

5. Muutoksen aihe ja perustelut
Verokanta %

Veron peruste €

muu, mikä?

perustelut jatkuu >>
Laskelma
7. Veroton arvo

8. Veron peruste

9. Verokanta

10. ALV €

Kannettava

Kannettu

6. Tavaran kuvaus

Jälkikanto

11. Paikka, päiväys ja allekirjoitus

(+/-)

12. Jälkikanto, summa €
13. Yhdyshenkilön tiedot
Nimi

puhelinnumero

Sähköpostiosoite
14. Liitteet

15. Tullin merkinnät

jatkuu
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Täyttöohje
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1. Tavaranhaltijan nimi ja osoite
Täytä tavaranhaltijan nimi ja osoite
Henkilötunnus
Jos hakija on yksityishenkilö, täytä henkilötunnus
Y-tunnus
Jos hakija on yritys, täytä yrityksen Y-tunnus
2. Liittyy verotuspäätökseen / tapahtumatunnukseen
Täytä päätösnumero tai tapahtumatunnus, jota hakemus koskee
Verotuspäätös / tapahtumatunnus
- käteisasiakas täyttää päätöksen päätösnumeron.
- rekisteröityveroraja-asiakas täyttää tapahtumatunnuksen
Vuosi
Täytä se verovuosi, jota hakemus koskee.
Veropäivä / verokausi
Täytä se veropäivä / verokausi, jota hakemus koskee:
- käteisasiakas täyttää veropäivän (löytyy päätöksestä)
- rekisteröityveroraja-asiakas täyttää verokauden
3. Asiamies
Jos tavaranhaltija käyttää asiamiestä, tulee asiamiehen nimi ja osoite täyttää tähän
kohtaan.
Y-tunnus
Asiamiehen Y-tunnus
Huolintaviite
Asiamiehen mahdollinen huolintaviite
4. Asiakassuhde, maksuliikenteestä vastaava
Tarkempi kuvaus hakijan asiakastyypistä:
Rekisteröity veroraja-asiakas, nro
Rekisteröidylle veroraja-asiakkaalle on myönnetty lupa tehdä veroilmoitus
kuukausittain. Täytä asiakasnumero
Käteisasiakas
Pakettia noudettaessa käteisasiakas maksaa arvonlisäveron lähetyskohtaisesti.
5. Muutoksen aihe ja perustelu
Verokanta %
Veroprosentti ei ole oikea esim. kirjasta verotettu 24%
- verokannat: 24% (vaatteet, lelut, työkalut jne.), 14% (elintarvikkeet
ja rehut) ja 10% (kirjat)
Veron peruste €
Jos määrä jolle arvonlisävero on laskettu on virheellinen esim. määrä, josta vero on
laskettu on 219,90, vaikka olisi pitänyt olla 291,90
Muu syy, mikä?
Jos koko lähetys tai osa siitä on palautettu lähettäjälle.
6. Tavarankuvaus

Lyhyt kuvaus tavarasta esim. vaatteita.

7. Veroton arvo €

Lähetyksen veroton arvo euroina ja sentteinä.

8. Veron peruste €

Määrä, jolle arvonlisävero lasketaan, esim. rahti- / toimituskulut mukaan lukien,
ilmoitetaan euroina ja sentteinä.

9. Verokanta %

ALV-prosentti esim. 24% (vaatteet, huonekalut…)

10. ALV €

Arvonlisäveron määrä euroissa ja senteissä.
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11. Paikka, päiväys ja allekirjoitus
Kirjoita paikka, päiväys ja allekirjoita hakemus.
12. Jälkikanto, summa €

Arvonlisäveron määrä, joka kannetaan muutoksen jälkeen, euroina ja sentteinä.

13. Yhdyshenkilön tiedot

Täytä yhdyshenkilön tiedot: nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

14. Liitteet

Liitteiden lukumäärä ja erittely.

15. Tullin merkinnät

Jätetään tyhjäksi.
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