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Ankomstdatum och dnr hos Tullverket

Ansökan skickas till:
Tullverket
Box 12854
112 98 STOCKHOLM
Sökanden eller hans representant1 (namn och adress)

Referens till tullid
E-postadress
Telefon

Avsikt med ansökan när återbetalning/eftergift gäller artikel 118 i tullkodex

Export ut ur unionen
Anmäla varan till ett annat tullförfarande

Förstöring

2

Varubeskrivning
Beskrivning

3

Nettomängd

Statistisk varukod

Antal

Slag

Tullvärde

Belopp för återbetalning/eftergift av tull

Antal bilagor

Ansökan om återbetalning/eftergift

Undertecknad ansöker härmed om återbetalning/eftergift av importtullar enligt följande artikel i
tullkodex
116

118

117

119

120

Tullverkets kvittering av mottagandet av ansökan
Stämpel
Ort och datum

Underskrift
Övriga upplysningar

4

Ort och datum

Sökandens underskrift

Tv 778.6 Utgåva 2 juli 2016

Sida 1 av 2

Förteckning över de artiklar i tullkodex som kan ge upphov till återbetalning/eftergift:
Ur artikel 116
Ogiltigförklarande av en tulldeklaration
I de fall importtullbelopp har betalats och den berörda tulldeklarationen förklarats ogiltig i enlighet med artikel 174,
ska detta belopp återbetalas.
Ur Artikel 117
Import- eller exporttullar som har tagits ut med ett för stort belopp
Importtullbelopp ska återbetalas eller efterges i den mån det belopp som motsvarar den tullskuld som
ursprungligen meddelades överstiger det belopp som skulle betalats eller om gäldenären har underrättats om
tullskulden i strid med artikel 102.1 c eller d. .
Ur artikel 118
Defekta varor eller varor som inte uppfyller villkoren i avtalet
Importtullbelopp ska återbetalas eller efterges om underrättelsen om tullskulden avser varor som avvisats av
importören därför att de vid tidpunkten för frigörandet var defekta eller inte uppfyllde villkoren i det avtal som låg
till grund för importen.
Defekta varor ska anses innefatta varor som skadats innan de frigjordes.
Trots vad som sägs i punkt 3 ska återbetalning eller eftergift beviljas förutsatt att varorna inte har använts, utom i
fråga om en inledande användning som kan ha varit nödvändig för att fastställa att de var defekta eller inte
uppfyllde villkoren i avtalet och under förutsättning att de förs ut ur unionens tullområde.
Ur artikel 119
Fel från de behöriga myndigheternas sida och gäldenären kunde rimligen inte ha upptäckt detta och han
agerade i god tro
I andra fall än dem som nämns i artikel 116.1 andra stycket, och i artiklarna 117, 118 och 120, ska ett
importtullbelopp återbetalas eller efterges, om det belopp som svarar mot den tullskuld som ursprungligen
meddelades till följd av ett fel från de behöriga myndigheternas sida är lägre än det belopp som ska betalas,
förutsatt att följande villkor är uppfyllda:
a) Gäldenären kunde inte rimligen ha upptäckt felet.
b) Gäldenären agerade i god tro.
Ur artikel 120
Rättviseskäl
När en tullskuld uppkommer under särskilda omständigheter där varken uppsåt eller uppenbar vårdslöshet kan
läggas den berörda personen till last.
När du begär återbetalning enligt artikel 120 bifoga en särskild bilaga där du beskriver den särskilda
omständigheten.

1

Ange namn eller företagsnamn och fullständig adress.
Om du inte är den person som har betalat eller är skyldig att betala de tullar som avses i ansökan anges den
egenskap i vilken du handlar.
2
Ange varornas vanliga handelsbenämning eller deras varubeskrivning.
Ange kollinas antal, slag, märken och identifieringsnummer. Vid oemballerade varor eller produkter anges antal
objekt eller, om så är tillämpligt, ”bulk”.
3
Ange varukod enligt Tulltaxan.
4
Fyll i övrig information om ditt ärende eller hänvisa till bifogad bilaga.
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