Tyhjennä lomake

Tulosta

Hakemus
Arvonlisäveron palautus / peruutus
(FI – ÅL – FI)
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Tullin merkinnät
Diaarinumero

1A. Hakija tai hänen edustajansa (nimi ja osoite)

2. Liittyy tullaus- / verotusilmoitukseen
päätösnumero / tapahtumatunnus

3. Veropäivä / Verojakso
1B. Henkilötunnus

1C. Y-tunnus
5. Tileihin kirjaava tullitoimipaikka (nimi ja osoite), jonne hakemus
jätetään

4. Hakija on

Maarianhaminan tulli, PL 40, 22101 Maarianhamina

Rekisteröity veroraja-asiakas nro
Käteisasiakas
6. Tavaranhaltija, jos muu kuin yllä (nimi ja osoite)

7. Tullin merkinnät

8. Tullaus- / verotusarvo €

9. Palautettavaksi / peruutettavaksi haettu arvonlisäveron määrä €

10. Muutoksen aihe ja perustelut
Verokanta %

Veron peruste €

Tavaran palauttaminen

11A. Allekirjoittanut hakee tuontitullien / arvonlisäveron palautusta /
peruutusta seuraavan tullikoodeksin artiklan perusteella
TK 236

TK 237

TK 238

TK 239

Muu syy, mikä?

11B. Vapaamuotoinen perustelu, lisätietoja

perustelut jatkuu >>
Laskelma
13. Veroton arvo €

14. Veron peruste €

15. Verokanta %

16. ALV €

Palautettava

Kannettava

Kannettu

12. Tavaran kuvaus

18. Summa
(+ / -) €

17. Liitteet (lukumäärä ja erittely)

19. Pankki ja tilinumero (IBAN ja BIC)
20. Paikka ja päiväys

Hakijan allekirjoitus
Puhelin
15. Tullin merkinnät

Sähköpostiosoite

jatkuu
Tullilomake nro 971s_14

Tyhjennä lomake

Tulosta

Täyttöohje

1 (2)

1. Hakija tai hänen edustajan (nimi ja osoite)
A. Nimi ja osoite Täytä hakijan, tai hänen edustajansa nimi- ja osoitetiedot ja
B. Henkilötunnus jos hakija on yksityishenkilö, täytä henkilötunnus
C. Y-tunnus
jos hakija on yritys, täytä yrityksen Y-tunnus
2. Liittyy tullaus-/veroilmoitukseen (päätösnumero/tapahtumatunnus)
Täytä päätösnumero tai tapahtumatunnus, jota hakemus koskee
- käteisasiakas täyttää päätöksen päätösnumeron.
- rekisteröity veroraja-asiakas täyttää päätöksen tapahtumatunnuksen
3. Veropäivä / verokausi

Täytä se veropäivä / verokausi jota hakemus koskee.
- käteisasiakas täyttää veropäivän (löytyy päätöksestä)
- rekisteröity veroraja-asiakas täyttää verokauden

4. Hakija on

Rekisteröity veroraja-asiakas
Rekisteröidylle veroraja-asiakkaalle on myönnetty lupa tehdä veroilmoitus
kuukausittain Tullille.
Käteisasiakas
Pakettia noudettaessa käteisasiakas maksaa arvonlisäveron lähetyskohtaisesti.

5. Tileihin kirjaava tullitoimipaikka (nimi ja osoite) jonne hakemus lähetetään
Hakemus jätetään tai postitetaan: Maarianhaminan tulli, PB 40, 22101
Maarianhamina.
6. Tavaranhaltija, jos joku muu kuin yllä (nimi ja osoite)
Jos joku muu kuin tavaranhaltija (tuojan/tilauksen tekijä/vastaanottaja) on tehnyt
hakemuksen, tulee tavaranhaltijan tiedot täyttää tähän kohtaan.
7. Tulli täyttää

Jätetään tyhjäksi.

8. Tullaus- / verotusarvo € Arvo/ euromäärä jota verotetaan
9. Palautettavaksi / peruutettavaksi haettu arvonlisäveron määrä €.
10. Muutoksen aihe ja perustelut
Verokanta
Veroprosentti ei ole oikea: Esim. kirjasta verotettu 24% arvonlisäveroa
-

24% (vaatteet, leikkikalut jne.), 14% (elintarvikkeet ja rehut) ja 10% (esim.
kirjat)

Veron peruste
Jos määrä, jolle arvonlisävero lasketaan, on virheellinen, esim. kirjoitusvirheen takia
on verotettu 291,00 vaikka oikea määrä onkin 219,00.
Palauttaminen
Jos koko lähetys, tai osa siitä, palautetaan lähettäjälle.
Muu syy, mikä ?
Palautus/peruutushakemukseen on joku muu syy, kerro tarkemmin
11. Allekirjoittanut hakee arvonlisäveron palautusta/peruutusta seuraavan tullikoodeksin artiklan
perusteella
11A. TK 236
TK237
TK238
TK239

Verotukseen/tullaukseen on käytetty väärää/virheellistä veron perustetta, minkä takia
kannettu vero ei ole oikea
Palautus tulli-ilmoituksen mitätöinnin johdosta.
Tavarat olivat puutteellisia, tai eivät vastanneet sopimuksen ehtoja.
Palautukseen/peruutukseen on jokin muu syy kuin art. 236-238, eikä se johdu
hakijasta

11B. Vapaamuotoinen perustely, lisätietoja
Tullilomake nro 971s_14 Täyttöohje

Täyttöohje
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12. Tavarankuvaus

Lyhyt kuvaus tavarasta, esim. vaatteita.

13. Veroton arvo €

Lähetyksen veroton arvo euroina ja sentteinä.

14. Veron peruste €

Määrä jolle arvonlisävero on laskettu/ lasketaan, esim. rahti-/toimituskulut mukaan
lukien, euroina ja sentteinä. (Veroton hinta + rahti-/toimituskulut.)

15. Verokanta €

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

16. ALV (arvonlisävero) €

Arvonlisäveron määrä euroissa ja senteissä.

17. Liitteet (lukumäär ja erittely)
Liitteiden lukumäärä sekä niiden erittely.
18. Summa (+/-) €

Loppusumma euroissa ja senteissä.

19. Pankki ja tilinumero (IBAN ja BIC)
20. Paikka, päiväys, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja hakijan allekirjoitus
21. Tullin merkinnät

Tullilomake nro 971s_14 Täyttöohje

Jätetään tyhjäksi.

