Selgitavad märkused taotluse vormi eri lahtrite kohta
Üldine märkus
Vajaduse korral võib nõutava teabe esitada taotlusvormi eraldi lisas, viidates asjaomase
vormi lahtrile.
Liikmesriigid võivad nõuda lisateavet.
1.

Märkige taotleja täielik nimi ja EORI-number. Taotleja on isik, kellele luba
väljastatakse.

1.a

Sisestage ettevõtja tunnusnumber.

1.b

Asjakohasel juhul märkige loas käesolevale taotlusele viitamiseks sisemine
viitenumber

1.c

Märkige kehtivad kontaktandmed (kontaktisik, kontaktaadress, telefoni- ja
faksinumber, e-posti aadress).

1.d

Märkige esindatuse liik deklaratsiooni esitamiseks, sisestades sobivasse lahtrisse
sümboli „X“.

2.

Märkige, mis liiki lihtsustust (arvestusse kandmine, lihtsustatud deklaratsioon või
keskne tollivormistus) ja millist tolliprotseduuri (impordi või ekspordi) kohaldatakse,
sisestades sobivasse lahtrisse sümboli „X“.

3.

Märkige asjakohane kood:
1) esimene loataotlus
2) muudetud või uuendatud loa taotlus (märkige ka asjakohane loa number).

4.a

Märkige, kas volitatud ettevõtja staatuse kohta on väljastatud sertifikaat; kui „JAH“,
sisestage vastav number.

4.b

Märkige selle loa (nende lubade) liik, viitenumber ja asjakohasel juhul kehtivusaeg,
mille suhtes taotletavat lihtsustust (taotletavaid lihtsustusi) kasutatakse; kui luba
(lube) parasjagu taotletakse, märkige taotletava loa (taotletavate lubade) liik ja
taotluse esitamise kuupäev.

5.

Teave keskse raamatupidamise kohta, äri-, eelarve- või muud
raamatupidamisdokumendid.

5.a

Märkige keskse raamatupidamise asukoha täielik aadress.

5.b

Märkige raamatupidamise liik (elektrooniline või paberkandjal ning kasutatava
süsteemi või tarkvara liik).

6.

Märkige käesolevale taotlusele lisatud lisalehtede arv.

7.

Arvestust (tolliga seotud raamatupidamist) käsitlev teave.

7.a

Märkige arvestuse asukoha täielik aadress.

7.b

Märkige arvestuse liik (elektrooniline või paberil ning kasutatava süsteemi või
tarkvara liik).

7.c

Asjakohasel juhul märkige arvestusega seotud muud olulised andmed.

8.

Teave kaupade ja tehingute liigi kohta.

8.a

Asjakohasel juhul märkige CN-kood või vähemalt CNi kaubagrupp ja kauba
kirjeldus.

8.b

Märkige asjakohased andmed iga kuu kohta.

8.c

Märkige asjakohased andmed iga kuu kohta.

9.

Teave kauba lubatud asukoha ja vastutava tolliasutuse kohta.

9, a, b

Märkige täielik nimi, aadress ja kontaktandmed.

10.

Märkige nende tolliasutuste täielikud nimed, aadressid ja kontaktandmed, kus kaup
suunatakse tolliprotseduurile.

11.

Asjakohasel juhul märkige järelevalveasutuse täielik nimi, aadress ja
kontaktandmed.

12.

Märkige lihtsustatud deklaratsiooni liik, sisestades asjakohasesse lahtrisse sümboli
„X“; äri- või muude haldusdokumentide kasutamise korral tuleb täpsustada
kasutatavate dokumentide liik.

