Töm blanketten
EUROPEISKA UNIONEN
1. Sökande (fullständigt namn, adress, telefonnummer)

Skriv ut blanketten

ANSÖKAN OM BINDANDE URSPRUNGSBESKED (BUB)
Myndighetens anteckningar
Registreringsnummer:
Plats för mottagande:
Datum för mottagande:
År

Månad

Dag

E-postadress:
Tullens id-nummer/EORI-nummer:

Innehavare (fullständigt namn, adress, telefonnummer)

Sökanden ska på begäran tillställa Tullen svenska översättningar av
bilagorna.
Ansökan kan gälla bara en typ av vara och en kombination av
omständigheter som gör det möjligt att fastställa varans ursprung.
Sökanden godkänner att det bindande ursprungsbeskedet ges som
upplysning till övriga EU-länders tullmyndigheter, och att det bindande
ursprungsbeskedet kan lagras i en databas hos Europeiska
kommissionen.

E-postadress:
Tullens id-nummer/EORI-nummer:

BINDANDE URSPRUNGSBESKED (BUB) SÖKS FÖR FÖLJANDE VARA
1. Vara

Handelsnamn och varukod

2. Varubeskrivning

Varans allmänna benämning och vid behov konstruktion, sammansättning, användningssyfte och pris fritt fabrik

3. Uppgifter som
behövs vid
fastställande av
ursprung

a) Land där varan tillverkas; om tillverkningen sker i två eller flera länder, en beskrivning av hurdan tillverkning eller
bearbetning sker i var och en av dessa länder

b) Material som använts vid tillverkningen; materialets varukod, ursprungsland och värde

c) Varans bestämmelseland och vid behov exportland

4. Ursprungsbesked söks för
fastställande av
varans
ursprung

a) enligt EU:s s.k. allmänna ursprungsregler, dvs. icke-förmånsberättigande ursprung
b) enligt regler om förmånsberättigande ursprung
- tillämpligt förmånsavtal eller annat avtalsarrangemang ska anges
c) Vilken ursprungsregel tillämpas och hur förmodar ni att villkoren för denna regel uppfylls? Vilket är varans förmodade
ursprung enligt er?

d) Typ av transaktion: hänför sig ansökan till faktiskt planerad import eller export?
Transaktionens typ:
Tullblankett nr 665r_16

import

eller

export

ja

nej

EUROPEISKA UNIONEN
5.

ANSÖKAN OM BINDANDE URSPRUNGSBESKED (BUB)

Prover m.m.
Ange om något av följande material bifogas separat till ansökan
Beskrivning

Broschyrer

Fotografier

Varuprover

Annat:
Vill ni att proverna ska återsändas?

ja

nej

Särskilda kostnader som tullmyndigheterna ådrar sig till följd av undersökningar, analyser, expertrapporter eller för återsändande av
varuprover får debiteras sökanden.
6. Tidigare
Har ni tidigare i Finland eller i ett annat EU-land för liknande varor
bindande
ursprungsansökt om
bindande ursprungsbesked och / eller
besked och /
eller bindande
utfärdats
bindande klassificeringsbesked
klassificeringsReferensnummer, datum och närmare uppgifter gällande det tidigare beskedet:
besked

7.

Känner ni till om bindande ursprungsbesked eller bindande klassificeringsbesked har utfärdats för liknande varor i andra
EU-länder?
ja
nej
Om ja, lämna närmare uppgifter:

8. Konfidentiella
upplysningar

Se anvisningar

9. Motivering för
ansökan

10. Datum och
underskrift
Namnförtydligande

Töm blanketten
Skriv ut blanketten
ANVISNINGAR
Tullen utfärdar bindande ursprungsbesked med stöd av artikel 33 i förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen.
Tullen kan utföra undersökningar gällande varan och dess tillverkning, om det behövs för att utfärda ursprungsbeskedet. Tullen kan också
förutsätta att sökanden tillställer ytterligare upplysningar om varan, t.ex. broschyrer, prislistor osv.
Ett bindande ursprungsbesked upphävs, om det grundar sig på felaktiga eller ofullständiga uppgifter från sökanden.
Blanketten används också om man vill förnya ett tidigare ursprungsbesked som rör samma vara men upphört att gälla. Det gamla beslutet ska
bifogas till den nya ansökan.
De numrerade anvisningarna nedan avser fälten med samma nummer i ansökan.
1.

Varukoden anges med minst åtta siffrors noggrannhet enligt brukstariffen (KN-nummer). Varukoden angiven i det bindande
ursprungsbeskedet binder inte tullmyndigheten.

2.

Med pris fritt fabrik avses det pris som betalats till den tillverkare i vars företag den sista bearbetningen eller behandlingen utförts och som
inkluderar värdet på allt använt material och från vilket alla sådana interna skatter dragits av som kommer att eller kan komma att
återbetalas när den färdiga produkten exporteras.

3a.

Vid behov anges också den värdeökning som varan fått i varje land.

3b.

Med material avses alla ingredienser, råmaterial, beståndsdelar eller delar osv. som används vid tillverkningen av en produkt. Med
materialets värde avses tullvärdet vid importtidpunkten på det importerade material som använts vid tillverkningen eller, om detta värde
inte är känt och inte kan konstateras, det första pris som kan konstateras att har betalats för materialet i det sista tillverkningslandet.

3c.

Exportland anges om det är något annat land än varans sista tillverkningsland.

4b.

Ange tillämpligt avtal eller arrangemang, t.ex. EU-Schweiz-avtalet eller EU:s GSP-system.

4c.
6.

Med förmodat ursprung avses sökandens uppfattning om varans ursprungsland eller -status.

8.

Ange vilka av de lämnade upplysningarna som är konfidentiella. Dessa upplysningar lämnas inte ut i samband med förfrågningar gällande
bindande ursprungsbesked.

Ifylls om sökanden har kännedom om ett tidigare bindande ursprungs- eller klassificeringsbesked. Fältet gäller både den vara som
ansökan avser och det material som använts vid tillverkningen av varan.

Om utrymmet på blanketten inte räcker till för alla uppgifter som ska lämnas, kan uppgifter ges på ett separat papper, av vilket det tydligt ska
framgå vilket fält på blanketten tilläggsuppgifterna avser.
Ansökan ska skickas till adressen: Tullen

PB 512
00101 HELSINGFORS
Tullblankett nr 665r_16

