Umsókn um bindandi álit um tollflokkun vöru
Leiðbeiningar

1. Umsækjandi (fullt nafn og heimilisfang)

A Útfyllist af skattinum
Tilvísunarnúmer:
Móttökustaður umsóknar:
Dagsetning móttöku:

Kennitala:

Skannaðar myndir:

Símanúmer:
Netfang:

Já

Nei

Útgáfudagur álits:

Faxnúmer:

Sýnishornum skilað:

2. Umboðsmaður eða fulltrúi (fullt nafn og heimilisfang)

(Valfrjáls útfylling)

Athugið !
Með undirritun umsóknarinnar ábyrgist umsækjandi að þær upplýsingar sem fram koma
á eyðublaðinu og fylgigögnum séu réttar.
Umsækjandi samþykkir að þessar upplýsingar verði vistaðar í gagnagrunni skattsins ásamt
ljósmyndum, teikningum, bæklingum og öðru því sem fylgir umsókn. Einnig að birta megi
almenningi á vef tollsins upplýsingar og fylgigögn sem ekki hefur verið óskað leyndar á, sbr.
reit 6 í umsókninni (Trúnaðarmál).

Kennitala:
Símanúmer:

Ákvörðun skattsins um tollflokkun, sbr. reit B, má kæra til yfirskattanefndar, sbr. 118. gr.
tollalaga nr. 88/2005 og 1. mgr. 5. gr. laga nr. 30/1992, um yfirskattanefnd. Kærufrestur er þrír
mánuðir frá póstlagningu ákvörðunar. Kæra skal vera skrifleg, rökstudd og studd
nauðsynlegum gögnum.

Netfang:
Faxnúmer:

3. Tilefni umsóknar

4. Ætlað tollskrárnúmer (Valfrjáls útfylling)

Er umsóknin lögð fram vegna fyrirhugaðs inn- eða útflutnings vöru?

Í hvaða tollskrárnúmer íslensku tollskrárinnar telur umsækjandi
að tollflokka eigi vöruna?

Já

Nei

Er umsóknin lögð fram vegna vöru sem tekin hefur verið til tollmeðferðar?
Já

Nei

Tollskrárnúmer:

Sendingarnúmer

5. Vörulýsing (hver umsókn má einungis taka til einnar vörutegundar)
Gerið ítarlega grein fyrir vörunni, m.a. samsetningu hennar, eðlislægri virkni, framleiðsluaðferð, verðmæti (þ. á m. verðmæti einstakra eininga), notkun, venjubundu verslunarheiti (trade name) og
smásölupakkningu ef um er að ræða vörusett.

R44

Vista

Prenta

Hreinsa

Umsókn um bindandi álit um tollflokkun vöru
Leiðbeiningar

6. Viðskiptalegt auðkenni og viðbótarupplýsingar (Trúnaðarmál) (Valfrjáls útfylling)

Takið fram hvaða gögn, sem merkt er við í reit 7, skuli fara með sem trúnaðarupplýsingar.

7. Fylgigöng, m.a. sýnishorn (Valfrjáls útfylling)
Hvaða eftirfarandi gögn fylgja umsókninni?
Sýnishorn

Er óskað eftir því að sýnishornum sé skilað ?

Vörulýsing

Efnagreining

Bæklingar

Já

Ljósmyndir

Nei
Annað:

8. Aðrar umsóknir um bindandi álit og þegar útgefin álit
Upplýsið hvort áður hafi verið sótt um eða fengið bindandi álit varðandi sams konar eða svipaða vöru.
Já

Nei

Ef já, veitið þá eftirfarandi upplýsingar og sendið með ljósrit af viðkomandi áliti/álitum.

Útgáfustaður:

Útgáfustaður:

Útgáfudagur:

Útgáfudagur:

Tilvísunarnúmer álits :

Tilvísunarnúmer álits :

Álit gildir frá:

Álit gildir frá:

Tollskrárnúmer:

Tollskrárnúmer:

9. Bindandi álit gefin út til annarra
Er umsækjanda kunnugt um önnur bindandi álit sem gefin hafa verið út til handa öðrum varðandi sams konar eða svipaða vöru?
Já

Nei

Ef já, veitið þá eftirfarandi upplýsingar og sendið með ljósrit af viðkomandi áliti/álitum.

Útgáfustaður:

Útgáfustaður:

Útgáfudagur:

Útgáfudagur:

Tilvísunarnúmer álits :

Tilvísunarnúmer álits :

Álit gildir frá:

Álit gildir frá:

Tollskrárnúmer:

Tollskrárnúmer:

10. Dagsetning og undirskrift umsækjanda
Dagsetning:

........................................................................................................................
Undirskrift umsækjanda

B Ákvörðun skattsins um tollflokkun

Tollskrárnúmer

Dagsetning:

........................................................................................................................
Undirskrift tollstarfsmanns
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