Töm blanketten

Skriv ut blanketten

Ändringsanmälan som leder till efteruppbörd
skattegränshandeln FI – ÅL - FI
Tullens anteckningar
Dag för anhängigblivande

1. Deklarantens, varuhavarens namn och adress
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Diarienr

2. Hänför sig till följande beskattningsbeslut / händelsekod
Beskattningsbeslut / händelsekod

År

Skattedag / Skatteperiod

Personbeteckning
FO-nummer
3.Ombud

4. Kundrelation, den betalningsansvarige
registrerad skattegränskund nr
kontaktkund

FO-nummer

Speditionens referens

5. Orsak till ändringen, motivering
Skattesats (%)

Skattegrund ( €)

Annan, vilken?

motivering fortsätter >>

Kalkyl
7. Skattefritt värde

8. Skattegrund

9. Skattesats

10. Moms €

Tilläggsuppbörd

Ska uppbäras

Har uppburits

6. Varubeskrivning

11. Ort, datum och underskrift

(+/-)

12. Efteruppbörden, totalt €
13. Kontaktpersonens namn, telefon och e-post
Namn

telefon

e-post
14. Bilagor

15. Tullen anteckningar

fortsätter
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Skriv ut blanketten

Ifyllninganvisning
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1. Deklarantens, varuhavarens namn och adress
Sökanden fyller i namn och adress.
Personbeteckning
Om sökanden är privatperson, fyller man i dennes personbeteckning.
FO-nummer
Om sökanden är ett företag, fyller man i företagets FO-nummer.
2. Hänför sig till följande beskattningsbeslut/ händelsekod
Fyll i det beslutsnummer eller händelsekod som ändringen gäller
Beskattningsbeslut / händelsekod
- för kontantkund / privatperson: beslutsnummer
- för registrerad skattegränskund: händelsekod
År
Skatteåret, det år beslutet gjorts
Skattedag / skatteperiod
Fyll i den skattedag eller skatteperiod som ansökan gäller:
- för kontantkund / privatperson: skattedag (står på beslutet)
- för registrerad skattegränskund: skatteperiod
3. Ombud
Om sökanden / varuhavaren använder sig av ett ombud, fyller man i ombudets namn
och adress
FO-nummer
Företagets FO-nummer
Speditionens referens
Ombudets eventuella referens
4. Kundrelation, den betalningsansvarige
Närmare specificering av sökandens kundtyp:
Registrerad skattegränskund, nr
Om sökanden är en hos Tullen registrerad skattegränskundm kryssa i rutan och fyll i
kundnumret.
Kontantkund
Om sökanden är en privatperson, eller ett företag och fungerar som kontantkund.
(Betalar moms för varje leverans, var för sig,)
5. Orsak till ändringen, motivering
Kryssa för rätt orsaksbeskrivning, och / eller beskriv fritt.
Sakttesats %
Fel momsprocent har använts vid beskattningen
- Ex. en bok har beskattas med 24% istället för 10%
- 24% (ex. kläder, leksaker, redskap etc.), 14% (livsmedele och
foder) och 10% (böcker)
Skattegrund €
Om beloppet, på vilket momsen beräknats, varit felaktigt:
- Ex. borde varit 219,90 men beskattades för 291,90
Annan, vilken?
Om hela leveransen, eller delar av den, returnerats till avsändaren.
6. Varubeskrivning

Beskriv kort vilken / vad för slags vara / varor ansökan gäller.

7. Skattefritt värde €

Det skattefria värdet som har använts / skall användas i euro och cent.

8. Skattegrund €

Det belopp som har beskattats / skall beskattas, t.ex. inklusive frakt, anges i euro och
cent.
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Ifyllninganvisning

9. Skattestas %

Momsprocenten, t.ex. 24% för kläder

10. Moms €

Momsbeloppet som har uppburits / som skall uppbäras i euro och cent.

11. Ort, datum och underskrift
Fyll i ort, datum och skriv under anmälan.
12. Efteruppbörden, totalt €
Beloppet som skall uppbäras i euro och cent.
13. Kontaktpersonens namn, telefon och e-post
Fyll i kontaktpersonens namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
14. Bilagor

Ange de bifogade bilagorna samt bilagornas totala antal.

15. Tullen anteckningar

Denna ruta lämnas tom.
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