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Töm

Skriv ut

Anmälan för förtullning av varor från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde
Alla fält fyllas i, om uppgifter är tillgänglig
1. Mina uppgifter
Förnamn

________________________________________

Efternamn

________________________________________________

Personbeteckning
Gatuadress

_________________

_______________________________________________

Postnummer ____________________
Postanstalt

______________________________________

Telefonnumer

________________

E-postadress

____________________________________________

2. Jag vill förtulla
en vara jag köpt
en gåva som skickats av en privatperson
an vara som reparerats mot betalning
en vara som bytts ut gratis på garanti
en vara som reparerats gratis på garanti
ett oförtullat inköp som jag redan fått hem
annan vara, vilken

___________________________________________________________________

3. Uppgifter om försädelsen
Avsändare

____________________________________________________________________________

Avsändningsland

________________________________________________________________

Ankomstnummer eller försändelsekod

___________________________________________________

Välj transportfirma
Posti
Åland Post
Transportkostnader för hela försändelsen
Valuta

_____________

__________

Postens behandlingsavgift

______________EUR

4. Uppgifter om de varor som förtullas
Vara 1
Varukod
_____________________________________________________________________
(alltid en obigatorisk uppgift, se mer information i ifyllningsanvisningen)
Varubeskrivning ________________________________________________________________________
Ursprungsland

__________________________

Varans värde

______________

Valuta

________

Styckeantal/antal par
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______
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Momssats
24 % (allmän momssats)
14 % (livsmedel)
10 % (böcker)
Vara 2
Varukod
_____________________________________________________________________
(alltid en obigatorisk uppgift, se mer information i ifyllningsanvisningen)
Varubeskrivning ________________________________________________________________________
Ursprungsland

__________________________

Varans värde

______________

Valuta

________

Styckeantal/antal par

______

Momssats
24 % (allmän momssats)
14 % (livsmedel)
10 % (böcker)
I fall av flera varor ange ovannämnda uppgifter om dem i punkt 5. Mera information
5. Mera information

Datum

___________________

Underskrift
____________________________________________________
Nanmförtydligande
Bilagor
Bifoga åtminstone följande till förtullningen
1. Ankomstavi och
2. orderbekräftelse, kvitto eller annan utredning om varan värde eller om gåvan och dess värde..
Om dessa bilagor fatta kan anmälan inte handläggas.
Bifoga eventuella andra handlingar som behövs vid förtullningen.
reparationsräkning eller annan utredning om garantireparation eller garantibyte
eventuell handling gällande tullförmån
utredning om exporten av varan för reparation eller utbyte
annan utredning eller tillstånd

Töm

Skriv ut

Skicka anmälan med bilagor till e-postadressen spake@tulli.fi . Använd säker e-post när du skickar anmälan,
anvisning för sändning av säker e-post (pdf). Du kan också välja att skicka anmälan per post till Tullen,
Elektroniska servicecentralen, PB 512, 00101 Helsingfors.
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