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EUROPEISKA UNIONEN

Skriv ut

Mottagningsförklaring

1 (2)

(Artiklarna 3 och 4 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1131 av den 2 juli 2019 om inrättande av ett tullverktyg för
genomförandet av artikel 14a i rådets förordning (EU) 2016/1036 och artikel 24a i rådets förordning (EU) 2016/1037).

Original
För de behöriga tullmyndigheterna

1. Mottagarens identifieringsnummer (mottagarens namn, adress och EORI-nummer)

2. Deklarerad berörd produkt
Varukod – Taric-nummer (och
Taric-tilläggsnummer i
tllämpliga fall)

Kod för ursprungsland och/eller
i tillämpliga fall (1), kod för
avsändningslandet

Brutto- och
nettovikt

Kvantitet uttryckt i
extra mängdenhet (i
tillämpliga fall)

Beskrivning av den
berörda produkten

3. Behörig medlemsstat (se artiklarna 3.2 och 4.4)

4. Numret på den eller de förordningar och det eller de tillkännagivanden om inledande som är tillämpliga med avseende på
denna förklaring

Tillämplig åtgärd (kryssa i ruta)

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Antidumpnings-/utjämningstatistik
Tillkännagivande och inledande
Registrering
Provisorisk antidumpningstull
Provisorisk utjämningstull
Slutgiltig antidumpningstull
Slutgiltig utjämningstull

5. Nettopriset fritt kontinentalsockelns eller den exklusive ekonomiska zonens gräns
6. Beräkning av storleken på den antidumpnings- och/eller utjämningstull som ska betalas, i tillämpliga fall

7. Dag för mottagande av den berörda produktion och, i tillämpliga fall, huvudreferensnummer
8. Framlagda dokument, certifikat och tillstånd, ytterligare referensuppgifter (faktura ska bifogas vid färsäljning av den berörda
produkten)

9. Datum

1

Mottagarens namn

Mottagarens namnteckning

I del fall antidumpnings- eller antisubventionsåtgärder utvidgats till att även omfatta produkter avsända från ett annat land än det land som berörs av
åtgärderna till följd av en undersökning av kringgående.
Tullblankett 1104r_20
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Mottagningsförklaring

(Artiklarna 3 och 4 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1131 av den 2 juli 2019 om inrättande av ett tullverktyg för
genomförandet av artikel 14a i rådets förordning (EU) 2016/1036 och artikel 24a i rådets förordning (EU) 2016/1037).

FÖR TULLENS ANTECKNINGAR

Anmärkningar av medlemsstatens behöriga myndigheter
Datum för mottagande av mottagningsförklaringen och registreringsnummer

☐

Faktura för tillämpning av nedsatt tullsats eller åtagande (kryssa i ruta)

☐

lakttagande av minimiimportpriset, definierat som tröskelvärde för nedsättning av/befrielse från antidumpnings-/utjämningstull
(kryssa i ruta)

Andra anmärkningar

Datum

Tullblankett 1104r_20

Namn

Namnteckning

Stampel/Adress

EUROPEISKA UNIONEN

Mottagningsförklaring

1 (2)

(Artiklarna 3 och 4 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1131 av den 2 juli 2019 om inrättande av ett tullverktyg för
genomförandet av artikel 14a i rådets förordning (EU) 2016/1036 och artikel 24a i rådets förordning (EU) 2016/1037).

Mottagarens kopia

1.

Mottagarens identifieringsnummer (mottagarens namn, adress och EORI-nummer)

2. Deklarerad berörd produkt
Varukod – Taric-nummer (och
Taric-tilläggsnummer i
tllämpliga fall)

Kod för ursprungsland och/
eller i tillämpliga fall (1), kod för
avsändningslandet

Brutto- och
nettovikt

Kvantitet uttryckt i
extra mängdenhet (i
tillämpliga fall)

Beskrivning av den
berörda produkten

3. Behörig medlemsstat (se artiklarna 3.2 och 4.4)

4. Numret på den eller de förordningar och det eller de tillkännagivanden om inledande som är tillämpliga med avseende på
denna förklaring

Tillämplig åtgärd (kryssa i ruta)

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Antidumpnings-/utjämningstatistik
Tillkännagivande och inledande
Registrering
Provisorisk antidumpningstull
Provisorisk utjämningstull
Slutgiltig antidumpningstull
Slutgiltig utjämningstull

5. Nettopriset fritt kontinentalsockelns eller den exklusive ekonomiska zonens gräns
6. Beräkning av storleken på den antidumpnings- och/eller utjämningstull som ska betalas, i tillämpliga fall

7. Dag för mottagande av den berörda produktion och, i tillämpliga fall, huvudreferensnummer
8. Framlagda dokument, certifikat och tillstånd, ytterligare referensuppgifter (faktura ska bifogas vid färsäljning av den berörda
produkten)

9. Datum

1

Mottagarens namn

Mottagarens namnteckning

I del fall antidumpnings- eller antisubventionsåtgärder utvidgats till att även omfatta produkter avsända från ett annat land än det land som berörs av

åtgärderna till följd av en undersökning av kringgående.
Tullblankett 1104r_20
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Mottagningsförklaring

(Artiklarna 3 och 4 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1131 av den 2 juli 2019 om inrättande av ett tullverktyg för
genomförandet av artikel 14a i rådets förordning (EU) 2016/1036 och artikel 24a i rådets förordning (EU) 2016/1037).

FÖR TULLENS ANTECKNINGAR

Anmärkningar av medlemsstatens behöriga myndigheter
Datum för mottagande av mottagningsförklaringen och registreringsnummer

☐

Faktura för tillämpning av nedsatt tullsats eller åtagande (kryssa i ruta)

☐

lakttagande av minimiimportpriset, definierat som tröskelvärde för nedsättning av/befrielse från antidumpnings-/utjämningstull
(kryssa i ruta)

Andra anmärkningar

Datum

Tullblankett 1104r_20

Namn

Namnteckning

Stampel/Adress

