EUROOPA LIIT

SIDUVA TARIIFIINFORMATSIOONI (STI) OTSUSE TAOTLUS
(kohustuslik)

1.Taotleja
Nimi:

(konfidentsiaalne)
Riigisisene viitenumber (kui on):

Tänav ja majanumber:
Riik:

Vastuvõtmise koht:

Sihtnumber:

Vastuvõtmise kuupäev:
Aasta
Kuu

Linn:
Taotleja tunnusandmed:
EORI nr:
2. Koht, kus hoitakse tollialast keskset raamatupidamist või kus see on
kättesaadav
(kui erineb eespool nimetatud kohast)
Tänav ja majanumber:
Riik:

(kui on)

3. Tolliesindaja
Nimi:
Tänav ja majanumber:

Päev

Taotluse staatus
6. Tehingu liik
(kohustuslik)
Palun märkige, kas kavatsete käesoleva taotluse alusel saadud STI otsust kasutada
ühe järgmise tolliprotseduuri jaoks:
Vabasse ringlusse lubamine
Jah
Ei
Eriprotseduurid
(täpsustage)

Sihtnumber:

Linn:

Riik:

Ametlikuks kasutamiseks
Registreerimisnumber:

Jah

Ei

Eksport
Jah
Ei
7. Tollinomenklatuur
Märkige, millise nomenklatuuri alusel tuleb kaup klassifitseerida:
Kombineeritud nomenklatuur (CN)

(kohustuslik)

TARIC

Sihtnumber:

Eksporditoetuste nomenklatuur

Linn:

Muu (täpsustage):
Esindaja tunnusandmed:
EORI nr:
4. Taotluse eest vastutav kontaktisik
Nimi:

(kohustuslik) 8. Kauba kood
Märkige tollinomenklatuuri kood, mille alla kaup tuleks taotleja eelduse kohaselt
klassifitseerida.

Telefon:
Faks:
E-posti aadress:

(kohustuslik)

5. STI otsuse uuesti väljastamine
Märkige, kas taotletakse STI otsuse uuesti väljastamist.
Jah

Ei

Jaatava vastuse korral esitage asjakohased üksikasjad.
STI otsuse viitenumber: ……………………………………
Kehtib alates:

Aasta

Kuu

Päev

Kauba kood: …………………………………..
9. Kauba kirjeldus
(kohustuslik)
Kauba üksikasjalik kirjeldus, mis võimaldab selle identifitseerida ja määrata tollinomenklatuuri alusel kauba tariifse klassifikatsiooni. Kirjeldus peaks hõlmama ka
üksikasju kauba koostise ja selle määramiseks kasutatavate kontrollimeetodite kohta, kui tariifne klassifikatsioon sellest sõltub. Kõik andmed, mida taotleja peab
konfidentsiaalseks, tuleb kanda lahtrisse 8. Kaubanduslik nimetus ja lisateave

10. Kaubanduslik nimetus ja lisateave*
Märkige andmed, mille puhul taotleja soovib, et neid käsitletaks konfidentsiaalsena, sh kaubamärk ja toote mudeli number.

(konfidentsiaalne)

11. Proovid, näidised jne
Märkige, kas lisadena on lisatud olemasolevad proovid ja näidised, fotod, brošüürid või muud dokumendid, mis võivad tollil aidata määrata õiget klassifikatsiooni
tollinomenklatuuri alusel.
Proovid ja näidised

Fotod

Kas soovite proovide ja näidiste tagastamist?

Brošüürid
Jah

Muu
Ei

Tolli poolt analüüside tegemiseks, ekspertiisiaktide koostamiseks või proovide ja näidiste tagastamiseks kantud erakorraliste kulude tasumist võib nõuda taotlejalt.
12. Muud STI taotlused ja olemasolevad STI-d
Palun märkige, kas olete taotlenud või saanud STI-sid identse või sarnase kauba kohta teistes tolliasutustes või teistes liikmesriikides.
Jah

Ei

Kui jah, täpsustage:

Taotlemise riik:

Taotlemise riik:

Taotlemise koht:

Taotlemise koht:

Taotlemise kuupäev:
Aasta

Kuu

Taotlemise kuupäev:
Aasta
Kuu

Päev

STI otsuse viitenumber:

Päev

STI otsuse viitenumber:

Otsuse kehtivuse alguskuupäev:
Aasta
Kuu

Otsuse kehtivuse alguskuupäev:
Aasta
Kuu

Päev

Kauba kood:

Päev

Kauba kood:
(kohustuslik)

13. Teistele omanikele väljastatud STI otsused
Palun märkige, kas olete teadlik teistele omanikele identse või sarnase kauba kohta juba väljastatud STI-dest.
Jah

Ei

Kui jah, täpsustage:

STI otsuse viitenumber:
Otsuse kehtivuse alguskuupäev:
Aasta
Kuu

STI otsuse viitenumber:
Otsuse kehtivuse alguskuupäev:
Aasta
Kuu

Päev

Kauba kood:

Päev

Kauba kood:

14. Kas olete teadlik ükskõik millistest lahtrites 9 ja 10 kirjeldatud kaubaga seotud pooleliolevatest kohtu- või haldusasjadest või juba langetatud
kohtuotsustest ELis, mis on seotud kauba tariifse klassifitseerimisega?
(kohustuslik)
Jah
Ei
Kui jah, täpsustage:
Riik:
Kohtu nimi:
Kohtu aadress:
Asja viitenumber:
15. Kuupäev ja autentimine
Kuupäev:
Aasta

Kuu

Päev

(kohustuslik)

Allkiri:
Oluline märkus
Käesoleva taotluse autentimisega võtab taotleja vastutuse selles sisalduvate andmete, samuti kogu sellele
lisatud täiendava teabe täpsuse ja terviklikkuse eest. Taotleja nõustub, et kõnealust teavet ja mis tahes
fotosid, kujutisi, brošüüre jne saab säilitada Euroopa Komisjoni andmebaasis ja et koos taotlusega
esitatud või tolliametilt saadud (või saadava) teabe, sh fotod, kujutised, brošüürid jne, mis ei ole
käesoleva taotluse andmeelementide 1, 2 ja 8 all märgitud konfidentsiaalsena, võib internetis
avalikustada.

16. Lisateave

