YLEISTAKAUSSITOUMUS
Yleistakauksen edunsaaja: Tulli
Allekirjoittanut huolintaliike sitoutuu täten omavelkaiseen yleistakaukseen Euroopan yhteisön
tullikoodeksin, kansallisen ja yhteisön lainsäädännön, erillisen sopimuksen ja sitoumuksen nojalla
tullilaitoksen allekirjoittaneen asiakkailta perimistä veroista, maksuista, korvauksista ja muista
saatavista mahdollisine viivästysseuraamuksineen, veronkorotuksineen, virhemaksuineen, lykkäyksen
vuoksi suoritettavine korkoineen ja perimiskuluineen, jotka aiheutuvat tullimenettelyssä, jossa
allekirjoittanut huolintaliike on ilmoittanut toimivansa suorana edustaja-asiamiehenä sekä ilmoittanut
itsensä takaajaksi.
Allekirjoittanut huolintaliike ei kuitenkaan takaajana vastaa vapaaseen liikkeeseen luovutuksen
tullimenettelyä lukuun ottamatta sellaisista asiakkaansa veroista, maksuista, korvauksista ja muista
saatavista, jotka tullilaitos on todennut sen jälkeen, kun tullilaitos on katsonut kysymyksessä olevan
tullimenettelyn asianmukaisesti päätetyksi ja menettelyn päättämiseen liittyvät velvoitteet täytetyksi.
Vapaaseen liikkeeseen luovutuksen tullimenettelyn osalta allekirjoittanut huolintaliike ei takaajana
vastaa sellaisista asiakkaansa veroista, maksuista, korvauksista ja muista saatavista, joille tullilaitos ei
ole viimeistään asiakkaan tullauspäätöksen yhteydessä vaatinut vakuutta.
Tämän yleistakauksen vastuu rajoittuu huolintaliikkeen tullilaitokselle antaman kulloinkin
voimassaolevan yleisvakuuden kokonaismäärään kaksinkertaisena. Vakuuden kokonaismäärään ei
lasketa kuitenkaan huolintaliikkeen mahdollisesti antamaa passitusyleisvakuutta. Kulloinkin
voimassaoleva yleisvakuuden suuruus määräytyy sen päivän mukaan, jona maksuvaatimus tehdään
tämän sitoumuksen nojalla.
Tämä yleistakaus on voimassa toistaiseksi. Allekirjoittaneella huolintaliikkeellä on kuitenkin oikeus
lain takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta 6 §:n mukaisesti tehdä ilmoitus vastuun rajoittamisesta,
joka tulee voimaan kuuden (6) kuukauden kuluttua siitä, kun takaajan ilmoitus on saapunut
yleistakauksen edunsaajalle. Allekirjoittanut huolintaliike on kuitenkin edelleen takausvastuussa niiden
määrien maksamisesta, jotka tulevat maksettavaksi tämän yleistakaussitoumuksen kattamien
tullimenettelyjen johdosta, jotka aloitettiin ennen sitä päivämäärää, jona vastuun rajoitus tuli voimaan,
vaikka maksupyyntö tehdään tämän päivän jälkeen.
Tähän yleistakaukseen sovelletaan Suomen lakia; oikeuspaikkana on Helsingin käräjäoikeus.
Tähän yleistakaukseen ei sovelleta lain takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta 4 §:n 2 momenttia, 5 §
2 momenttia, 14 §:n 1 momenttia, 18 §:n 1 ja 2 momentteja sekä 27 §:ää.

_______ päivänä ___________________kuuta 20____

Huolintaliikkeen nimi _________________________________ Y-tunnus: ___________________

Virallinen allekirjoitus __________________________ ____________________________
nimenselvennyksineen

Liitteet:

- ote virallisen päättävän toimielimen (kuten hallituksen) kokouksen pöytäkirjasta
- kaupparekisteriote (<3kk)
- yhtiökokouksen päätös takauksen antamisesta ellei yrityksen toimialaan sisälly
kaupparekisteriotteen mukaan takausten antaminen

