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TAKAUSSITOUMUS – YLEISVAKUUS (EU-LAAJUINEN MALLI)
I. Takaussitoumus
1. Allekirjoittanut (nimi ja Y-tunnus)
…………………………………………………………………………………………………………
kotipaikan osoite……………………………………………………………………………………
sitoutuu tällä asiakirjalla Tullille (0245442-8)
annettavaan omavelkaiseen ja yhteisvastuulliseen yleistakaukseen ……………………………………………
€ enimmäismäärään saakka
Euroopan unionin, joka käsittää (1):
Alankomaiden
Belgian
kuningaskunnan
kuningaskunnan
Helleenien tasavallan
Irlannin

Itävallan tasavallan
Liettuan tasavallan
Portugalin tasavallan
Saksan liittotasavallan
Tanskan
kuningaskunnan

Kroatian tasavallan
Luxemburgin
suurherttuakunnan
Ranskan tasavallan
Slovenian tasavallan
Tšekin tasavallan

Bulgarian tasavallan
Ison-Britannian ja
Pohjois-Irlannin
yhdistyneen
kuningaskunnan
Kyproksen tasavallan
Maltan tasavallan

Espanjan
kuningaskunnan
Italian tasavallan

Latvian tasavallan
Puolan tasavallan

Romanian
Slovakian tasavallan
Unkarin

Ruotsin kuningaskunnan
Suomen tasavallan
Viron tasavallan

entisen Jugoslavian
tasavallan Makedonian
Sveitsin valaliiton

Norjan kuningaskunnan

sekä (1)
Andorran
ruhtinaskunnan (2)
San Marinon tasavallan
(2)

Islannin tasavallan,
Serbian tasavallan

Turkin tasavallan

hyväksi siitä määrästä, jonka tämän takauksen ottaja (nimi ja Eori-tunnus(3) )
……………….. …………………………….
voi olla velvollinen tai voi tulla velvolliseksi maksamaan kansallisen ja Euroopan Unionin lainsäädännön,
erillisen sopimuksen ja sitoumuksen nojalla edellä mainituille maille niin pää- kuin muunakin velkana
sellaisten tullien, verojen, maksujen, korvauksien, viivästysseuraamuksien, veronkorotusten, virhemaksujen,
lykkäyksen vuoksi suoritettavien ja muiden liitännäiskustannusten osalta, sakkoja lukuun ottamatta, jotka
saattavat aiheutua tai ovat aiheutuneet tavaroista, joihin kohdistetaan tullitoimia tai jotka ovat syntyneet
tullin lainsäädännön nojalla suorittamista toimista.
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2. Allekirjoittanut sitoutuu maksamaan, 1 kohdassa tarkoitettujen maiden toimivaltaisten viranomaisten
ensimmäisestä kirjallisesta pyynnöstä ja 30 päivän kuluessa pyynnön päivämäärästä, pyydetyt määrät edellä
mainittuun enimmäismäärään asti, jollei allekirjoittanut tai muu asianomainen henkilö osoita ennen mainitun
määräajan päättymistä tulliviranomaisia tyydyttävällä tavalla, että erityismenettely, joka on muu kuin tietyn
käyttötarkoituksen menettely, on päätetty, tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn asetettujen tavaroiden
valvonta tai väliaikainen varastointi on päättynyt asianmukaisesti tai, jos kyse on muista toimista kuin
erityismenettelyistä, että tavaroiden edellyttämät toimenpiteet on toteutettu.
Toimivaltaiset viranomaiset voivat allekirjoittaneen pyynnöstä ja pätevien syiden perusteella pidentää
maksupyynnön päiväyksestä laskettavaa 30 päivän määräaikaa, jonka kuluessa allekirjoittaneen on
maksettava pyydetyt määrät. Lisäajan myöntämisestä aiheutuvat kustannukset, erityisesti korko, on
laskettava siten, että niiden määrä vastaa kyseisen maan raha- ja rahoitusmarkkinoilla vastaavista toimista
veloitettuja kustannuksia.
Tästä määrästä voidaan vähentää tämän sitoumuksen perusteella jo maksetut määrät ainoastaan, jos
allekirjoittajaa pyydetään maksamaan määrä, joka on tullut maksettavaksi sellaisen tullitoimen osalta, joka
alkoi ennen edellisen maksupyynnön vastaanottamista tai 30 päivän kuluessa siitä. Edellä mainittu tarkoittaa
sitä, että takaaja voi rajoittaa vastuunsa ensimmäisen maksuvaatimuksen jälkeen takauksen
enimmäismäärään. Rajoitus koskee sekä ennen maksuvaatimuksen vastaanottamista alkaneista tullitoimista
syntyneitä velkoja että 30 päivän kuluessa maksuvaatimuksen vastaanottamisesta alkaneista tullitoimista
syntyneitä velkoja. Mikäli takaaja peruuttaa kokonaan takauksensa edellä mainitun 30 päivän kuluessa,
takaaja ei enää vastaa tämän jälkeen aloitettujen tullitoimien nojalla syntyneistä veloista. (4)
3. Tämä sitoumus on voimassa siitä päivästä, jona vakuustoimipaikka on sen hyväksynyt. Allekirjoittanut on
edelleen vastuussa niiden määrien maksamisesta, jotka tulevat maksettaviksi tämän sitoumuksen kattaman
sellaisen tullitoimen osalta, joka alkoi ennen sitä päivämäärää, jona vakuuden kumoaminen tai
peruuttaminen tuli voimaan, vaikka maksupyyntö esitetään tämän päivän jälkeen. Takaajalla on kuitenkin
oikeus (Suomessa lain takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta 6 §:n mukaisesti) tehdä ilmoitus vastuun
rajoittamisesta, joka tulee voimaan kuudentoista (16) päivän kuluttua siitä kun takaajan ilmoitus on saapunut
yleistakauksen edunsaajalle [Delegoidun Asetuksen (EU 2446/2015) 82 artiklan 3. kohta].
4. Tämän sitoumuksen tarkoituksia varten allekirjoittaneen tiedoksianto-osoite (5) on kussakin 1 kohdassa
tarkoitetussa maassa:
Maa

Sukunimi ja etunimi tai toiminimi ja täydellinen
osoite

Allekirjoittanut hyväksyy asianmukaisesti tälle toimitetuksi tähän sitoumukseen liittyvät kirjeenvaihdon,
tiedonannot ja yleensä muodollisuudet tai menettelyt, jotka on osoitettu johonkin tämän tiedoksiantoosoitteista tai siellä annettu kirjallisesti tiedoksi.
Allekirjoittanut hyväksyy tiedoksianto-osoitteidensa sijaintipaikkojen tuomioistuimien toimivallan.
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Kun tähän takaukseen liittyvä maksuvaade, tiedonanto, muodollisuus, menettely taikka muu ilmoitus tehdään
Suomessa sijaitsevaan tiedoksianto-osoitteeseen, sovelletaan Suomen lakia; oikeuspaikkana on Helsingin
käräjäoikeus. Tähän yleistakaukseen sovelletaan Suomessa lakia takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta
(19.3.1999/361) poissulkien kuitenkin kyseisen lain 4 §:n 2 momentti, 14 §:n 1 momentti, 18 §:n 1 ja 2
momentit sekä 27 §.
Allekirjoittanut sitoutuu pitämään tiedoksianto-osoitteensa tai, jos allekirjoittaneen on muutettava yhtä tai
useampia näistä osoitteista, ilmoittamaan siitä etukäteen vakuustoimipaikalle.

Paikka …………………………,

Päiväys ……………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
(Allekirjoitus) (6)
II Vakuustoimipaikan hyväksymismerkintä
Vakuustoimipaikka……………………………………………………………

Takaussitoumus hyväksytty …………………………………………………………………………………
(Leima ja allekirjoitus)

(1) Viivataan yli yhden tai useamman sellaisen maan nimi, jonka alueella vakuutta ei voida käyttää.
Passitusvakuuden tulee olla voimassa koko EU-alueella.
(2) Viittauksia Andorran ruhtinaskuntaan ja San Marinon tasavaltaan sovelletaan ainoastaan unionin
passituksen osalta.
(3) EORI-tunnus on Suomessa muotoa: FI + Y-tunnus.
(4) Esimerkki: Vakuusasiakirjassa mainittu enimmäismäärä on 50.000 euroa. Takaaja saa ensimmäisen
maksuvaatimuksen 15.1. 40.000 euron osalta ja maksaa kyseisen summan. Takaaja voi rajoittaa
vastuunsa jäljellä olevaan 10.000 euroon kaikkien ennen 14.2. alkaneiden tullitoimien osalta.
Takaaja on kuitenkin uudelleen velvollinen maksamaan pyydetyn määrän 50.000 euroon saakka, jos
toinen maksuvaatimus liittyy 14.2. tai sen jälkeen alkaneeseen menettelyyn, ellei tämä ole
peruuttanut vakuutta.
(5) Jollei tietyn maan lainsäädännössä säädetä tiedoksianto-osoitteesta, takaajan on nimettävä tähän
maahan edustaja, jolla on valtuudet ottaa vastaan kaikki takaajalle osoitetut tiedonannot, ja edellä 4
kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu hyväksyntä ja neljännessä alakohdassa tarkoitettu sitoumus
on mukautettava soveltuvin osin. Takaajan tai tämän edustajan tiedoksianto-osoitteiden
sijaintipaikan tuomioistuimilla on toimivalta tätä vakuutta koskevissa asioissa.
(6) Asiakirjan allekirjoittavan henkilön on lisättävä allekirjoituksensa eteen käsin seuraava teksti:
”Vakuus …………………………….. määrästä” (määrä on kirjoitettava kirjaimin).

