EUROPEISKA GEMENSKAPEN

D.V.1

TULLVÄRDEDEKLARATION

1 Säljarens namn och adress

FÖR MYNDIGHETENS ANTECKNINGAR

2a Köparens namn och adress

2b Deklarantens namn och adress

EORI-nummer:
VIKTIGT
Genom att underteckna och inge denna deklaration påtar sig deklaranten ansvaret
för riktigheten och fullständigheten av uppgifterna på denna blankett och på varje
tilläggsblad som inges tillsammans med den, samt för äktheten av varje dokument
som företes som stöd för dessa uppgifter. Deklaranten påtar sig också ansvaret
för att lämna de ytterligare upplysningar eller dokument som är nödvändiga för att
fastställa varornas tullvärde.

3 Leveransvillkor (obligatorisk uppgift)
4 Nummer och datum på fakturan
5 Nummer och datum på kontraktet

6 Nummer och datum för eventuella tidigare tullbeslut avseende fält 7-9

Sätt ett kryss i
tillämpligt fält

7a Är köparen och säljaren närstående i den mening som avses i artikel 127(*) i genomförandeförordning (EU) nr 2015/2447?
Om svaret är NEJ gå till fält 8.

JA

NEJ

b PÅVERKADE parternas förhållande priset på de importerade varorna?

JA

NEJ

c Ligger transaktionsvärdet för de importerade varorna MYCKET NÄRA ett av de värden som anges i artikel 134.2 i
genomförandeförordning (EU) nr 2015/2447 (frivilligt svar)?

JA

NEJ

JA

NEJ

JA

NEJ

9a Ingår i köpevillkoret några ROYALTYER eller LICENSAVGIFTER för de importerade varorna, som ska betalas antingen direkt eller indirekt
av köparen?

JA

NEJ

b Är försäljningen eller priset föremål för en ordning enligt vilken en del av förtjänsten av varje senare ÅTERFÖRSÄLJNING, AVYTTRING
ELLER ANVÄNDNING av varorna direkt eller indirekt tillfaller säljaren?

JA

NEJ

Om JA, ange närmare uppgifter:

8a Finns det några INSKRÄNKNINGAR när det gäller förfogande eller användning av varan, andra än sådana som
införs eller krävs enligt lag eller av de offentliga myndigheterna i unionen, eller
- begränsar det geografiska område inom vilket varorna får återförsäljas, eller som inte
- väsentligt påverkar varornas värde?
b Är försäljningen eller priset underkastat något VILLKOR eller någon ERSÄTTNING för vilket ett värde inte kan fastställas med
avseende på de varor som omfattas av tullvärderingen?
Ange i tillämpliga fall arten av inskränkningar, villkor eller ersättningar:
Om värdet av villkor eller ersättningar kan fastställas, ange beloppet i fält 11b.

Om svaret är JA på någon av dessa frågor, ange villkoren och om möjligt beloppen i fält 15 och 16.
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(* )

ANMÄRKNINGAR TILL FÄLT 7

1. PERSONER SKA ENDAST ANSES NÄRSTÅENDE OM
a) De tillhör ledningen eller är styrelseledamöter i den andra personens företag.
b) De är juridiskt erkända kompanjoner i någon affärsverksamhet.
c) De är arbetsgivare och anställd.
d) En tredje part äger, kontrollerar eller innehar direkt eller indirekt minst 5 % av utestående
röstberättigande aktier eller andelar hos båda personerna.
e) En av dem kontrollerar direkt eller indirekt den andra.
f) Båda två kontrolleras direkt eller indirekt av en tredje person.
g) Tillsammans kontrollerar de direkt eller indirekt en tredje person.
h) De är medlemmar av samma familj.

10a Antal bifogade beräkningsblad:

10b Ort:
Datum:
Telefon:

2. Personer som har affärsförbindelser med varandra, på så sätt att den ena är enda agent, distributör
eller koncessionsinnehavare eller liknande för den andra personen, ska anses vara närstående endast
om de uppfyller kriterierna i punkt 1.
3. Vid tillämpning av punkt 1 e, f och g ska en part anses kontrollera den andra om den förra rättsligt eller
faktiskt kan påverka inriktningen av den senares verksamhet. Rättelse, EUT L 101, 2017
4. Det faktum att köparen och säljaren är närstående behöver inte utesluta användningen av ett
transaktionsvärde (se artikel 70 Förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för
unionen).

Underskrift

Namnförtydligande

FÖR MYNDIGHETENS ANTECKNINGAR

Beräkningsblad

Post
A. Grundval för
beräkningen

11a Pris som betalas i FAKTURANS VALUTA tulländamål) ..................................
b Indirekta betalningar – se fält 8 b ....................................................................
c Växelkurs ……………………………………………………………………………
12 Summa A i NATIONELL VALUTA ....................................................................

B. TILLÄGG

13 Kostnader som köparen ådragit sig:
a Provisioner utom inköpsprovisioner ...............................................................
b Mäklararvode .................................................................................................
c Emballage och förpackningar ........................................................................
14 Varor och tjänster som tillhandahålls av köparen utan kostnad eller till
reducerat pris för användning i samband med framställning och försäljning för
export av de importerade varorna (de angivna värdena har i förekommande
fall fördelats på vedertaget sätt).
a Material, komponenter, delar och liknande artiklar som ingår i de
importerade varorna .......................................................................................
b Verktyg, matriser, formar och liknande artiklar som använts vid
framställningen av de importerade varorna ...................................................
c Material som förbrukats vid framställningen av de importerade varorna .......
d Konstruktionsarbete, utvecklingsarbete, konstnärligt arbete, formgivningsarbete, ritningar och skisser som utförts utanför unionen och som har varit
nödvändiga för framställningen av de importerade varorna ..........................
15 Royaltyer och licensavgifter – se fält 9 a ...........................................................
16 Förtjänsten av varje senare återförsäljning, avyttring eller användning som
tillfaller säljaren – se fält 9 b ..............................................................................
17 Leveranskostnader till platsen för införsel i EU
a Transport ........................................................................................................
b Avgifter för lastning och hantering .................................................................
c Försäkring ......................................................................................................
18 Summa B i NATIONELL VALUTA .....................................................................

C. AVDRAG

19 Transportkostnader efter ankomsten till platsen för införsel i EU ......................
20 Kostnader för arbete med konstruktion, uppförande, sammansättning,
underhåll och tekniskt bistånd, som utförts efter införseln ................................
21 Andra avgifter (anges närmare)
22 Tullar och avgifter som ska betalas i unionen på grund av importen eller
försäljningen av varorna ....................................................................................
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23 Summa C i NATIONELL VALUTA .....................................................................
24 Deklarerat värde ( A + B – C) ...........................................................................................................

Post

Post

