Full TORO in accordance with Article 218 UCC
(Form to be used for full TORO)
Õiguste ja kohustuste täielik üleminek vastavalt LTS art 218
1.

Customs Authorities have authorised full
TORO on /
Tolliasutused on andnud õiguste ja
kohustuste täieliku ülemineku loa

Indicate the relevant decision number(s) /
märkige otsuse number
Persons and supervising customs office(s) concerned / Isikud ja järelevalve tolliasutused
2.

3.

4.

5.

EORI-number or name and address of
the transferor/
Üleandja EORI-number või nimi ja
aadress
EORI-number or name and address of
the transferee/
Ülevõtja EORI-number või nimi ja
aadress
Supervising Customs Office of the
transferor/
Üleandja järelevalve tolliasutus
Supervising Customs Office of the
transferee/
Ülevõtja järelevalve tolliasutus

Details of end-use goods which are subject to TORO /
Üksikasjad lõppkasutuskauba kohta, mille suhtes õigused ja kohustused üle lähevad
6.

7.
8.

9.

MRN of the customs declaration placing
the goods under the end-use procedure/
Tollideklaratsiooni number, millega
kaubad suunati
lõppkasutusprotseduurile
Taric Code /
Kaubakood
Packages and description of goods /
Kauba kirjeldus ja pakendid

Marks and numbers of goods /
Kauba markeering ja kogus

10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

Gross mass /
Brotokaal
Net mass /
Netokaal
Supplementary Units, if applicable /
Lisamõõtühik, kui see on nõutav
Date by which the end-use procedure
must be discharged /
Lõppkasutusprotseduuri lõpetamise
kuupäev
Period within which the transferee has to
provide information to the transferor
about the discharge of the special
procedure /
Ajavahemik, mille jooksul peab ülevõtja
andma üleandjale infot protseduuri
lõpetamise kohta
Date and time of TORO /
Õiguste ja kohustuste ülemineku
kuupäev ja kellaaeg
Date on which the special procedure was
discharged /
Kuupäev, mil protseduur lõpetati
Date on which the transferor was
informed about the discharge of the
special procedure /
Kuupäev, mil üleandjat informeeriti
protseduuri lõpetamisest
Confirmation of the transferee that
transferor was informed about the
discharge of the special procedure /
Ülevõtja kinnitus, et üleandjat on
informeeritud protseduuri lõpetamisest

Place and date / koht ja kuupäev

Signature or electronic authentication of the
transferee /
ülevõtja allkiri või elektroonne kinnitus
19.

20.

Where applicable, additional information
(e.g. guarantee, rate of yield) /
Vajadusel lisainformatsioon (tagatis,
tulemimäär)
Confirmation that the provided
information is correct /
Kinnitus, et esitatud info on õige
Place and date / koht ja kuupäev

Signature or electronic authentication of the
transferor /
üleandja allkiri või elektroonne kinnitus

Notes / Märkused:
The model may be used only if the competent Customs authorities have authorised TORO in
accordance with Art.266 IA /
Vormi on lubatud kasutada lõppkasutusprotseduurile suunatud kauba õiguste ja kohustuste
üleandmisel tolli otsusega kooskõlas RA art 266.
The model should be used threefold. The transferee should send copy 1 to the transferor and copy
2 to his supervising customs office after he has completed box 18. Copy 3 is to be kept by the
transferee for at least a three years period beginning from the date on which TORO took place /
Vormi kasutatakse kolmes eksemplaris. Kui lahter 18 on täidetud, saadab ülevõtja eksemplari 1
üleandjale tagasi ja eksemplari 2 oma järelevalve tolliasutusele. 3. eksemplar jääb ülevõtjale
säilitamiseks 3 aastaks õiguste ja kohustuste üleandmisest arvates.
If the supervising customs office does not consider it necessary for customs supervision to get a
copy of the form, only two copies need to be used /
Kui järelevalve tolliasutus ei pea vajalikuks tollijärelevalve eesmärgil vormi eksemplari saamist, siis
kasutatakse vormi kahte eksemplari.
Boxes 14, 16-18 in must not be completed if the second TORO procedure is used /
Lahtreid 14, 16-18 ei täideta, kui kasutatakse teist (järgnevat) TORO protseduuri.

