
 

 

 

 

 

 

 

Yleistakaus (Kansallinen malli)      

 

 

Yleistakaus nro      000000-0000000000   

 

Yleistakauksen ottaja:   Oy Esimerkki Ab   (EORI-tunnus 1) )   

 

Yleistakauksen edunsaaja:  Tulli (0245442-8)   

1  

 

 

Allekirjoittanut pankki sitoutuu täten omavelkaiseen yleistakaukseen Euroopan unionin  

tullikoodeksiin perustuvista Tullin Oy Esimerkki Ab:ltä perimistä tulliveloista, sekä  Tullin 

muun kansallisen ja Euroopan Unionin lainsäädännön, erillisen sopimuksen ja  sitoumuksen 

nojalla Oy Esimerkki Ab:ltä perimistä veroista, maksuista, korvauksista ja muista  saatavista 

mahdollisine viivästysseuraamuksineen, veronkorotuksineen, virhemaksuineen,  lykkäyksen 

vuoksi suoritettavine korkoineen ja perimiskuluineen, rajoittaen vastuumme tämän  yleistakauksen 

perusteella kuitenkin enintään ______________________________ (numeroin ja  kirjaimin) euron 

määrään. 2)    

 

Allekirjoittanut sitoutuu maksamaan ensimmäisestä kirjallisesta pyynnöstä ja 30 päivän kuluessa  

pyynnön päivämäärästä pyydetyt määrät edellä mainittuun enimmäismäärään asti. Tulli voi  

takaajan perustellusta pyynnöstä pidentää määräaikaa. Takauksen edellä ilmoitetusta 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 syntyneitä velkoja että 30 päivän kuluessa  

maksuvaatimuksen vastaanottamisesta syntyneitä velkoja. Mikäli takaaja peruuttaa kokonaan  

takauksensa edellä mainitun 30 päivän kuluessa, takaaja ei enää vastaa tämän jälkeen syntyneistä  

veloista. 3)   
    

Tämä yleistakaus on voimassa toistaiseksi. Takaajalla on kuitenkin oikeus tehdä takauksesta ja 

vierasvelkapanttauksesta annetun lain (361/1999) 6 §:n mukainen ilmoitus vastuun rajoittamisesta, 

joka tulee voimaan  Delegoidun asetuksen (EU 2446/2015) 82 artiklan 3. kohdan nojalla 

kuudentoista (16) päivän  kuluttua siitä kun takaajan ilmoitus on saapunut yleistakauksen 

edunsaajalle. Takaajan on toimitettava ilmoitus vastuun rajoittamisesta sähköpostitse osoitteeseen 

luotonhallinta@tulli.fi. 

 

Edunsaajan on vaadittava suoritusta takaajalta ennen takauksen voimassaolon päättymistä. 

Ehdollinen vaatimus voidaan esittää takaajalle ennen takauksen voimassaolon päättymistä 

tilanteessa, jossa päävelka erääntyy takaussitoumuksen voimassaolon jälkeen. Esitettyään 

ehdollisen vaatimuksen edunsaaja saa esittää lopullisen suoritusvaatimuksen takaajalle, kun 

päävelka on erääntynyt. 
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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 

 

Tähän yleistakaukseen ei sovelleta takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain 4 §:n 

2  momenttia, 14 §:n 1 momenttia, 18 §:n 1 ja 2 momentteja sekä 27 §:ää. Tähän yleistakaukseen  

sovelletaan Suomen lakia; oikeuspaikkana on Helsingin käräjäoikeus. 

 

Tämä takaus korvaa 00.00.0000 antamamme takauksen nro XXXXX ja kattaa mainitun takauksen 

puitteissa olevat Tullin saatavat. (Korvauslauseke jätetään pois tilanteissa, joissa pankki vaihtuu.)    

 

 

 

 

_______kuun ____ päivänä  20___   

 
             

OY PANKKI AB (Y-tunnus / VAT-numero)   

 

 

  _______________________    _______________________   

 (pankin toimihenkilöiden allekirjoitukset nimenselvennyksineen)   

 

 

 

Tiedoksianto-osoite 4), jonka sijaittava Suomessa   

 

 ………………………………………………………………………………………….   

 

 

 

1) Esimerkiksi Suomessa muotoa FI + Y-tunnus. 

2) Takaajan on toimitettava alkuperäinen yleistakaus osoitteeseen Tulli, Luotonhallinta, PL 261, 

65101 Vaasa. 

3) 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  

tullitoimeen, ellei tämä ole peruuttanut vakuutta.  

4) Takaajan on nimettävä Suomeen edustaja, jolla on valtuudet ottaa vastaan kaikki takaajalle  

osoitetut tiedonannot.  
 


