Tilkynning um breytingar á umboði starfsmanna fyrirtækis
til að framkvæma SMT- eða VEF-tollafgreiðslu
Eyðublaðið er til nota fyrir þau fyrirtæki, sem þegar hafa heimild til SMT- eða VEF-tollafgreiðslu hjá tollstjóra
Undirritað frumrit skal póstsenda til:

1 Dagsetning tilkynningar

Tollstjóri
SMT/VEF-tollafgreiðsla
Tryggvagötu 19
101 Reykjavík

2 Nafn fyrirtækis (umbjóðandi)
3 Kennitala
4 Aðsetur (gata, póstnr. og staður)

8 Fyrirtækið hefur eftirtaldar heimildir hjá tollstjóra:

5 Lögheimili (ef annað en aðsetur)

[ ] SMT-heimild, sem gildir fyrir: [ ] útflutning
[ ] innflutning

6 Almennt netfang fyrirtækis (eitt eða fleiri)

[ ] VEF-heimild, sem gildir fyrir: [ ] útflutning
[ ] innflutning

7 Sími

Ný u mboð – Eftirtöldum starfsmönnum er veitt umboð til að skuldbinda fyrirtækið (umbjóðanda) við tollafgreiðslu
fyrirtækisins samkvæmt gildandi heimildum þess til SMT- og/eða VEF-tollafgreiðslu hjá tollstjóra. Viðkomandi starfsmaður
hefur staðfest umboð sitt með undirskrift í reit 10.
- Ef starfsmaður á að vinna við og fá aðgang að VEF-tollafgreiðslu þarf hann ennfremur að vera með viðurkennd
rafræn skilríki. Smella má hér til að fá nánari upplýsingar um rafræn skilríki. Rafrænu skilríkin eru persónuskilríki og
notkun þeirra er aðeins heimil handhafa skilríkjanna. Sjá ennfremur reglugerð nr. 1100/2006 um SMT-tollafgreiðslu (gildir
einnig um VEF-tollafgreiðslu).
9 Nafn starfsmanns (vélritað)
11 Kennitala

10 Undirskrift og staðfesting starfsmanns
12 Rafræn skilríki, sem starfsmaður mun nota (merkið í viðeigandi reit)
Starfsskilríki frá Auðkenni

9 Nafn starfsmanns (vélritað)
11 Kennitala

Einkaskilríki frá Auðkenni

10 Undirskrift og staðfesting starfsmanns
12 Rafræn skilríki, sem starfsmaður mun nota (merkið í viðeigandi reit)
Starfsskilríki frá Auðkenni

9 Nafn starfsmanns (vélritað)
11 Kennitala

Debetkort með rafrænum skilríkjum

Debetkort með rafrænum skilríkjum

Einkaskilríki frá Auðkenni

10 Undirskrift og staðfesting starfsmanns
12 Rafræn skilríki, sem starfsmaður mun nota (merkið í viðeigandi reit)
Starfsskilríki frá Auðkenni

Debetkort með rafrænum skilríkjum

Einkaskilríki frá Auðkenni

Afturköllun u mboða – Áður veitt umboð eftirtalinna starfsmanna til að skuldbinda fyrirtækið (umbjóðanda) við
tollafgreiðslu fyrirtækisins samkvæmt gildandi heimildum þess til SMT- og/eða VEF-tollafgreiðslu og annarrar
tollafgreiðslu hjá tollstjóra er afturkallað.
- Ef starfsmaður hafði aðgang að vefsvæði fyrirtækisins í VEF-tollafgreiðslu Tollstjóra, afnemur Tollstjóri þann aðgang.
Hafi starfsmaður notað starfsskilríki á korti frá Auðkenni vegna aðgangs að vefsvæðinu, ber fyrirtækið sjálft ábyrgð á að
hafa samband við Auðkenni til að láta fella starfsskilríkin úr gildi.
13 Nafn starfsmanns (vélritað)

14 Kennitala

13 Nafn starfsmanns (vélritað)

14 Kennitala

13 Nafn starfsmanns (vélritað)

14 Kennitala

Yfirlýsing forráðamanns fyrirtækisins (umbjóðanda):

15 Nafn forráðamanns fyrirtækis (umbjóðandi)

Undirritaður veitir þeim starfsmönnum fyrirtækisins, sem nefndir
eru í reitum 9 á eyðublaði þessu, umboð til SMT- og VEFtollafgreiðslu skv. heimildum fyrirtækisins hjá tollstjóra, sem felur
í sér skuldbindandi ábyrgðaryfirlýsingu vegna tollafgreiðslu vara,
sbr. 32. gr. tollalaga nr. 88/2005. Jafnframt lýsir umbjóðandi yfir
að hann hlítir öllum þeim skilmálum sem kveðið er á um í lögum
og reglugerðum um SMT- og VEF-tollafgreiðslu.

Vista

16 Kennitala forráðamanns

17 Undirskrift forráðamanns fyrirtækis

Prenta

Hreinsa

