Ifyllningsanvisning och mall för försäkran
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Ansökan om kvottillstånd (EU)

1.

SÖKANDE AV KVOTTILLSTÅND
Som importör anges endast den till vilken varan är adresserad när den importeras till Finland. Ange
kontaktpersonens namn, telefonnummer och e-postadress.

FO-NUMMER ELLER PERSONBETECKNING
Om sökanden inte är momsskyldig, ska han ange sin personbeteckning.

2.

Ange den ryska exportörens namn, fullständiga adress och momsnummer.

3.

Ansökan ska åtföljas av en kopia av kontraktet eller förkontraktet.

4.

DEKLARANT eller OMBUD
Ifylls vid behov.

5.

Kvottillståndet beviljas av Tullen. Ansökan skickas per e-post till puutullit@tulli.fi
eller per post till adressen Tullen, PB 512, 00101 Helsingfors.

6.

KVANTITET FÖR VILKEN KVOTTILLSTÅNDET SÖKS
3

Ange kvantiteten (m ) enligt kontraktet eller förkontraktet. I ansökan ska anges om kvantiteten är en kvantitet
med bark eller utan bark.

7.

VARUSLAG
Som varuslag anges träslag, antingen gran eller tall.

8.

TARIC-NUMMER
Varukoden ska anges med tio siffrors noggrannhet, dvs. Taric-nummer. Obs! Varje ansökan ska bara ha ett
Taric-nummer.

9.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
I punkt 9 anges kvotperioden, t.ex. år 2017.
Ansökan ska åtföljas av en undertecknad försäkran enligt mallen i kommissionens förordning nr 498/2012.
Mallen finns nedan.

10.

PÅSKRIFT, DATUM OCH UNDERSKRIFT
Ansökan ska alltid undertecknas. Obs! Namnförtydligande.

Mall
Försäkran
Försäkran av … (deklarantens namn)
Undertecknad lämnar härmed följande försäkran:
I samband med min ansökan om kvottillstånd av den [dd/mm/åå] åtar jag mig att
1)

avsätta de berörda produkterna för den föreskrivna bearbetningen inom ett år från det datum som tulldeklarationen för
övergång till fri omsättning, med en detaljerad beskrivning av varorna och Taric-nummer, godkänns av de behöriga
tullmyndigheterna;

2)

föra och bevara ett lämpligt register i den medlemsstat där tillståndet beviljades, så att tillståndsmyndigheten kan utföra
alla de kontroller den anser nödvändiga för att säkerställa att produkterna verkligen avsatts för den föreskrivna
bearbetningen;

3)

göra det möjligt för tillståndsmyndigheten att till dess belåtenhet i det berörda företagets lokaler spåra de berörda
produkterna genom hela bearbetningsprocessen;

4)

meddela tillståndsmyndigheten alla faktorer som kan inverka på tillståndet.

Jag intygar härmed att innehållet i ovanstående försäkran mig veterligen är sant och korrekt och att ingen del av det är
osann.

_________________________

_________________________

Ort och datum

Underskrift

Tullblankett nr 859r_17

