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Tullblankett 1143r_9.2022 

En privatpersons anmälan för förtullning av varor från ett område utanför EU:s tull- och 

skatteområde 

1.  Uppgifter om anmälaren  

Om du förtullar varorna åt någon annan person, ange uppgifterna om mottagaren i punkt 5. Ytterligare uppgifter. 

Förnamn ____________________ 

Efternamn _________________________________ 

Personbeteckning  ______________________ eller  

En utländsk persons födelsedatum och medborgarskap ____________________________________________ 

Gatuadress __________________________________________________________________________ 

Postnummer ________________________________ 

Postort ________________________________ 

Telefonnummer _______________________________ 

E-postadress _______________________________ 

2. Jag vill förtulla 

 en vara jag köpt 

 en gåva som skickats av en privatperson (gåvoförsändelser vilkas värde är högst 45 euro är vanligtvis skattefria) 

 en vara som reparerats mot betalning  

 en vara som reparerats gratis på garanti  

 en vara som bytts ut gratis på garanti  

 ett oförtullat inköp som jag redan fått hem 

 flyttgods 

 varor som behovs för studier i Finland 

 annan vara (Berätta närmare vilken) __________________________________________________________________ 

3. Uppgifter om försändelsen 

Avsändarens eller säljarens namn _____________________________________________________________________ 

Avsändningsland ___________________________________________________________________________________ 

Transportfirmans ankomstnummer eller annan referens, såsom flygets och flygfraktsedelns (AWB) nummer 

 

 ____________________________________________________________________________________________________ 

MRN-nummer för det tidigare dokumentet som transportfirman meddelat och varupostnummer    

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Transportfirmans namn _______________________________________________________________________________ 

Lagerkod (warehouse ID)   _______________________________________________________________________________ 

Försändelsens bruttovikt i kilogram och antal förpackningar _________________________________________________ 
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Försändelsens ankomstdatum _________________ 

Leveransvillkor för försändelsen samt eventuella transportkostnader ______________________________________________ 

Transportkostnadernas valuta _________________ 

Postens behandlingsavgift _______________ EUR 

4. Uppgifter om varorna som ska förtullas 

Vara 1 

Varukod (se ifyllningsanvisningen för mer information) _____________________________________________________ 

Varubeskrivning __________________________________________________________________________________ 

Ursprungsland ___________________________ 

Varans pris ___________________________ 

Valuta ______________ 

Styckeantal/antal par ______________ 

Momssats 

 24 % (allmän momssats) 

 14 % (t.ex. livsmedel och näringstillskott) 

 10 % (böcker) 

Vara 2 

Varukod _____________________________________________________________________________________ 

Varubeskrivning ___________________________________________________________________________________ 

Ursprungsland ___________________________ 

Varans pris _____________ 

Valuta ________________ 

Styckeantal/antal par ______________ 

Momssats 

 24 % (allmän momssats) 

 14 % (t.ex. livsmedel och näringstillskott) 

 10 % (t.ex. böcker) 

I fall av flera varor ange ovannämnda uppgifter om dem i punkt 5. Ytterligare uppgifter. 
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5. Ytterligare uppgifter 

Lämna mera uppgifter om försändelsen, om du vill. Om du gör förtullningen åt någon annan person, ange här personens namn, 

adress i Finland, medborgarskap och personbeteckning. Om personen du representerar är en utländsk medborgare, ange 

födelsedatum i stället för personbeteckningen. 

Om du förtullar alkoholdrycker, ange deras mängd i liter samt volymprocent. Om du förtullar ett fordon ange dess 

tillverkningsnummer (VIN) och bifoga en kopia av fordonets registerutdrag. 

Datum _______________ 

Underskrift och namnförtydligande 

__________________________________________________ 

Bilagor 

Bifoga åtminstone följande till förtullningen:  

1. ankomstavi och 

2. orderbekräftelse, kvitto eller annan utredning om varans värde eller om gåvan och dess värde. 

Bilagorna 1 och 2 behövs för att anmälan ska kunna handläggas. 

3. Om du förtullar flyttgods, kom ihåg att bifoga försäkran om flyttgods 45r. Om du anländer till Finland som studerande och 

förtullar varor för studier, kom ihåg att bifoga en kopia av uppehållstillståndet för studier eller ett studerandeintyg som 

bestyrkts av läroanstalten. Kopian av uppehållstillståndet ska innehålla båda sidorna. 

Bifoga också eventuella andra handlingar: 

 försäkran om flyttgods, blankett 45r 

 kopia av uppehållstillståndet för studier eller studerandeintyg som bestyrkts av läroanstalten 

 reparationsräkning eller utredning om garantireparation eller garantibyte 

 utredning om exporten av varan för reparation eller utbyte 

 handling gällande tullförmån 

 annan utredning eller tillstånd 

Skicka deklarationen inklusive bilagor med säker e-post till adressen lomaketullaus@tulli.fi.  

Läs anvisningarna om hur du skickar säker e-post.  

Du kan även posta deklarationen till adressen Flygtullen/Förtullning med blankett, PB 512, 00101 Helsingfors.  

mailto:lomaketullaus@tulli.fi
https://tulli.fi/sv/om-e-tjanster/tjanster/saker-e-post
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