
  

  

 

 

 

 

 

   

   

  

 
 

  

 
 

 
 

   

 

  

  

 

 

  

 

 

  
 

  

1 (1) 

Korrigeringsblankett, Intrastat 

Den uppgiftsskyldiges namn 

MOMS-nummer 

Ombudets namn 

MOMS-nummer 

Import 1 

Export 2 

Period ______ 

Statistikdeklaration nr ________________________________ 

Varuko-
dens 
ord.nr 

KN-varukod 
Avs./be-
stämmel-

seland 

Ur-
prungs-

land 

Nettovikt 
(kg) 

Annan kvantitet 
Handelspartnerns 

momsnummer 
(export) 

Fakturavärde Statistiskt värde 

Tilläggsuppgifter 

Ort och datum ___________________________________________ Korrigeringsblanketten ska sändas till 
e-postadressenen tilastotarkastus@tulli.fi 

Telefonnummer ___________________________________________ 
eller adressen 
TULLEN, Statistik, PB 51, 00101 Helsingfors 

E-postadress ___________________________________________ 

Deklarantens namn________________________________ 

Ifyllningsanvisningar: 

Den ursprungliga, felaktiga uppgiften anges på första raden. På andra raden anges endast den korrigerade uppgiften. 

På korrigeringsblankett meddelas ändringar som ska göras i tidigare inlämnade statistikdeklarationer, t.ex. fel varukod, land, 
statistiskt värde o.d. Normala returvaror ska inte ingå i korrigeringsblanketten. Inte heller ska rättelser av ringa värde meddelas, 
som t.ex. i efterhand genom- förda prisändringar och -nedsättningar. Ändringarna i transaktionstypen eller transportsättet 
meddelas i punkten ”Tilläggsuppgifter”. 

På en korrigeringsblankett kan man meddela bara sådana ändringar som gäller en och samma deklaration. 

Tullblankett 657r_1.1.2022 

mailto:tilastotarkastus@tulli.fi

	Import 1: On
	Export 2: Off
	Period: 21/12
	Tilläggsuppgifter: Transportsätt korrigeras till 4 (flygtransport). På deklarationen är felaktif 1 (sjötransport).
	Deklarantens namn: Lars Lindström
	Ombudets namn: 
	Ombudets MOMS-nummer: 
	Statistikdeklaration nummer: 
	Varukodens ordningsnummer 1: 7
	Varukodens ordningsnummer 2: 
	Varukodens ordningsnummer 3: 
	Varukodens ordningsnummer 4: 
	Varukodens ordningsnummer 5: 
	Varukodens ordningsnummer 6: 
	Varukodens ordningsnummer 7: 
	Varukodens ordningsnummer 8: 
	Varukodens ordningsnummer 9: 
	Varukodens ordningsnummer 10: 
	KN-varukod 1: 63025100
	KN-varukod 2: 
	KN-varukod 3: 
	KN-varukod 4: 
	KN-varukod 5: 
	KN-varukod 6: 
	KN-varukod 7: 
	KN-varukod 8: 
	KN-varukod 9: 
	KN-varukod 10: 
	Avsändarland eller bestämmelseland 1: DE
	Avsändarland eller bestämmelseland 2: 
	Avsändarland eller bestämmelseland 3: 
	Avsändarland eller bestämmelseland 4: 
	Avsändarland eller bestämmelseland 5: 
	Avsändarland eller bestämmelseland 6: 
	Avsändarland eller bestämmelseland 7: 
	Avsändarland eller bestämmelseland 8: 
	Avsändarland eller bestämmelseland 9: 
	Avsändarland eller bestämmelseland 10: 
	Urprungsland 1: IN
	Urprungsland 2: 
	Urprungsland 3: 
	Urprungsland 4: 
	Urprungsland 5: 
	Urprungsland 6: 
	Urprungsland 7: 
	Urprungsland 8: 
	Urprungsland 9: 
	Urprungsland 10: 
	Nettovikt kg 1: 500
	Nettovikt kg 2: 
	Nettovikt kg 3: 
	Nettovikt kg 4: 
	Nettovikt kg 6: 
	Nettovikt kg 7: 
	Nettovikt kg 8: 
	Nettovikt kg 9: 
	Nettovikt kg 10: 
	Annan kvantitet 1: 
	Annan kvantitet 2: 
	Annan kvantitet 3: 
	Annan kvantitet 4: 
	Annan kvantitet 5: 
	Annan kvantitet 6: 
	Annan kvantitet 7: 
	Annan kvantitet 8: 
	Annan kvantitet 9: 
	Annan kvantitet 10: 
	Handelspartnerns momsnummer (export) 1: 
	Handelspartnerns momsnummer (export) 2: 
	Handelspartnerns momsnummer (export) 3: 
	Handelspartnerns momsnummer (export) 4: 
	Handelspartnerns momsnummer (export) 5: 
	Handelspartnerns momsnummer (export) 6: 
	Handelspartnerns momsnummer (export) 7: 
	Handelspartnerns momsnummer (export) 8: 
	Handelspartnerns momsnummer (export) 9: 
	Handelspartnerns momsnummer (export) 10: 
	Fakturavärde 1: 5500
	Fakturavärde 2: 3500
	Fakturavärde 3: 
	Fakturavärde 4: 
	Fakturavärde 5: 
	Fakturavärde 6: 
	Fakturavärde 7: 
	Fakturavärde 8: 
	Fakturavärde 9: 
	Fakturavärde 10: 
	Statistiskt värde 1: 
	Statistiskt värde 2: 
	Statistiskt värde 3: 
	Statistiskt värde 4: 
	Statistiskt värde 5: 
	Statistiskt värde 6: 
	Statistiskt värde 7: 
	Statistiskt värde 8: 
	Statistiskt värde 9: 
	Statistiskt värde 10: 
	Den uppgiftsskyldiges namn: Import ab
	Uppgiftsskyldiges MOMS-nummer: FI01223345
	Ort och datum: Helsingfors 20.1.2022
	Telefonnummer: 09-7788999
	E-postadress: lars.lindsrom@import.fi
	Nettovikt kg 5: 


