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Generell borgen (nationell mall)
Borgen nr

000000-0000000000

Borgenstagare:

Oy Exempel Ab (EORI-nummer 1) )

Borgensförmånstagare: Tullen (0245442-8)
Undertecknad bank förbinder sig härmed till en generell proprieborgen för de tullskulder som
tullverket enligt Europeiska unionens tullkodex driver in hos Oy Exempel Ab samt för de skatter,
avgifter, ersättningar och andra fordringar som tullverket driver in hos Oy Exempel Ab med stöd
av annan unionslagstiftning och nationell lagstiftning, separat avtal och förbindelse, inkl.
eventuella dröjsmålspåföljder, skatteförhöjningar, felavgifter, ränta till följd av uppskov och
indrivningskostnader, varvid vårt ansvar emellertid på basis av denna generella borgen begränsas
till ett belopp av högst________________________________ (med siffror och bokstäver) euro.
Undertecknad förbinder sig till att på första skriftliga anmodan och inom 30 dagar från anmodans
datum betala ett begärt belopp upp till ovannämnda maximibelopp. Tullen kan på en motiverad
begäran av borgensmannen förlänga tidsfristen. Ovannämnda borgensbelopp kan minskas med
belopp som redan betalats på basis av detta åtagande endast om undertecknad ombeds betala en
skuld som har uppkommit i samband med ett förfarande som inletts innan den föregående
betalningsanmodan togs emot eller inom 30 dagar därefter. Detta innebär att borgensmannen efter
den första betalningsuppmaningen kan begränsa sitt ansvar till ovannämnda maximibeloppet.
Begränsningen gäller både skulder som uppkommit före mottagandet av betalningsuppmaningen
och skulder som uppkommit inom 30 dagar efter mottagandet av betalningsuppmaningen. Om
borgensmannen säger upp sin borgen helt och hållet inom ovannämnda 30 dagar, svarar
borgensmannen inte längre för skulder som uppkommit efter det. 2)
Denna generella borgen gäller tills vidare. Borgensmannen har emellertid rätt att enligt 6 § i lagen
om borgen och tredjemanspant göra en anmälan om begränsningen av ansvaret. Begränsningen
träder med stöd av artikel 82.3 i den delegerade förordningen (EU 2446/2015) i kraft den sextonde
(16) dagen efter den dag då borgensmannens anmälan har nått borgensförmånstagaren.
Undertecknad förblir ansvarig för betalning av en skuld som uppkommer i samband med ett
tullförfarande som omfattas av detta åtagande och som inletts före den dag då en återkallelse eller
uppsägning av garantin träder i kraft, även om betalningsanmodan läggs fram efter ikraftträdandet.
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På denna generella borgen tillämpas inte 4 § 2 mom., 14 § 1 mom., 18 § 1 och 2 mom. och 27 § i
lagen om borgen och tredjemanspant. Denna borgen lyder under finsk lag; domstolen är
Helsingfors tingsrätt.

Den _________

_________________

20___

OY BANK AB (FO –nummer / VAT –nummer)

________________________
_______________________
(bankfunktionärers underskrifter och namnförtydliganden)
Delgivningsadress 3) som ska vara en adress i Finland
………………………………………………………………………………………….

1) Till exempel FI + FO-nummer i Finland
2) Exempel: Det i garantin nämnda maximibeloppet är 50 000 euro. Borgensmannen får den 15
januari en betalningsuppmaning på 40 000 euro och betalar denna summa. Borgensmannen kan
begränsa sitt ansvar till återstående 10 000 euro för alla tullförfaranden som inleds före den 14
februari. Borgensmannen är dock på nytt skyldig att betala ett begärt belopp upp till 50 000 euro,
om någon annan betalningsuppmaning gäller ett förfarande som inletts den 14 februari eller
därefter, om inte borgensmannen sagt upp sin garanti.
3) Borgensmannen ska utse ett ombud i Finland med behörighet att ta emot alla delgivningar som
riktats till borgensmannen.

