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Ifyllningsanvisningar
Anmälan för förtullning av varor från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde
Tullblankett 1106r_20
Alla fält ska fyllas i, om uppgiften är tillgänglig.

1. Mina uppgifter
Ange förnamn och efternamn.
Ange personbeteckning.
Ange gatuadress, postnummer och postanstalt.
Ange ett telefonnummer där Tullen vid behov kan kontakta dig.
Ange en e-postadress där Tullen vid behov kan kontakta dig.
2. Jag vill förtulla
Ange vad du vill förtulla. Välj ett alternativ.
3. Uppgifter om försändelsen
Ange avsändarens namn. Om du köpt varan, ange säljarens namn.
Ange som avsändningsland det land från vilket varan har avsänts.
Ange försändelsens ankomstnummer eller försändelsekod som du hittar i transportfirmans ankomstavi.
Ange ankomstdagen som du hittar i ankomstavin.
Välj den transportfirma som du fått ankomstavin från.
Ange försändelsens transportkostnader om de inte ingår i varans pris. Ange transportkostnadernas valuta.
Ange Postens behandlingsavgift, eftersom moms tas ut på behandlingsavgiften. Obs. Avgiften gäller inte Åland
Posts kunder.
4. Uppgifter om de varor som förtullas
Ange varans uppgifter. Likadana varor (t.ex. fem likadana T-tröjor) anges alla i samma punkt. Olika varor anges
skilt för sig: vara 1, vara 2 osv.
Ange varans varukod (med tio siffror). Ingen varukod anges om varan levereras från Kanarieöarna eller
Kanalöarna till Fastlandsfinland.
Om du inte vet varans varukod, kan du fråga Tullrådgivningen, tfn 0295 5201, eller söka fram den i
varukodstjänsten Fintaric https://asiointi.tulli.fi/asiointipalvelu.
Ange i varubeskrivningen vad det är för en vara och vilket material den är tillverkad av.
Ange som ursprungsland varans tillverkningsland. Om du inte känner till tillverkningslandet, ange
avsändningslandet.
Ange i punkten Varans värde varans pris i den valuta som uppgetts i orderbekräftelsen eller i något annat
dokument. Om försändelsen innehåller t.ex. fem t-tröjor, ange det sammanlagda priset.
Ange valuta enligt det som uppgetts i orderbekräftelsen eller i något annat dokument.
Ange antalet varor eller antalet par.
Välj momssats
Den allmänna momssatsen är 24 %. En nedsatt skattesats tillämpas bl.a. på livsmedel (14 %) och böcker (10 %).
5. Mera information
I fall av flera än 2 olika varor ange uppgifterna om dem i denna punkt. Ange samma uppgifter som i punkt 4.
I denna punkt kan du också lämna ytterligare uppgifter till Tullen.
Datum och underskrift
Ange datum och underteckna blanketten. Ange också namnförtydligande.
Bilagor
Bifoga åtminstone ankomstavin och orderbekräftelsen till förtullningen. Bifoga också eventuella andra bilagor och
kryssa för dem du bifogar.
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