LISA 28

EUROOPA ÜHENDUS

TOLLIVÄÄRTUSE DEKLARATSIOON

1 MÜÜJA NIMI JA AADRESS (Suurtähtedega)

AMETLIKUKS KASUTAMISEKS

null

11EE1210EE90976960

MONTY & TOTCO CO.LTD.

D.V.1

2 a) OSTJA NIMI JA AADRESS (Suurtähtedega)
AKTSIASELTS D.T.L. CONSUMER PRODUCT
null

2 b) DEKLARANDI NIMI JA AADRESS (Suurtähtedega)

3 Tarnetingimused

DSV TRANSPORT AS

FOB - Free On Board (Franko laeva pardal) LAEM CHABANG

OLULINE MÄRKUS

Deklaratsiooni allkirjastamise ja esitamisega võtab deklarant endale
vastutuse käesoleval vormil ja koos sellega esitatud lisaeksemplaridel
esitatud andmete õigsuse ja täpsuse ning tõendavate dokumentide
ehtsuse eest. Samuti kohustub deklarant esitama kaupade tolliväärtuse
määramiseks vajalikku teavet või dokumente.

4 Arve number ja kuupäev

5 Lepingu number ja kuupäev

6 Lahtrites 7-9 esitatud informatsiooniga seotud

Märkige asjakohasesse
lahtrisse X

eelneva tolliotsuse number ja kuupäev:

7 a) Kas ostja ja müüja on teineteisest SÕLTUVAD isikud määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikli 143*

JAH

EI

b) Kas sõltuvus ON MÕJUTANUD imporditud kauba hinda?

JAH

EI

c) (vastamine vabatahtlik) Kas imporditud kauba tehinguväärtus ÜHTIB LIGILÄHEDASELT
määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 29 lõikes 2 nimetatud väärtusega?

JAH

EI

JAH

EI

JAH

EI

JAH

EI

JAH

EI

tähenduses? Kui EI, jätkake deklaratsiooni täitmist lahtrist 8.

8 a) Kas ostjale on kehtestatud PIIRANGUID kauba käsutamisel või kasutamisel, v.a.
-- mida näevad ette või nõuavad õigusaktid või ühenduse riigiasutused,
-- mis piiritlevad geograafilist ala, mille piires kaupa edasi müüa või
-- mis ei mõjuta oluliselt kauba väärtust?
b) Kas kauba müük või hind on seostatav mõne TINGIMUSEGA või TASUGA, mille väärtust
kauba väärtuse määramisel ei ole võimalik määrata?

Kui tingimuste või tasude väärtust saab määrata, näidake summa lahtris 11 b).

9 a) Kas kõnealuse müügi tingimusena tasub ostja otseselt või kaudselt imporditud kaubaga

seotud AUTORI- ja LITSENTSITASU?
b) Kas müügi suhtes kohaldatakse korda, mille puhul osa igast järgnevast EDASIMÜÜGIST,
KÄSUTAMISEST või KASUTAMISEST saadud tulust laekub otseselt või kaudselt müüjale?
Kui ühele kahest esitatud küsimusest vastatakse jaatavalt, täpsustada tingimused ja
võimaluse korral märkida summad lahtritesse 15 ja 16.

* MÄRKUSED LAHTRI 7 KOHTA
1. Isikuid käsitatakse sõltuvana ainult siis, kui:
a. nad on üksteise äriühingutes juhatuse või nõukogu liikmed;
b. nad on õiguslikult seisundilt äripartnerid;
c. nende vahel on töösuhe;
d. üks isik otse või kaudselt omab, kontrollib või valdab 5% või rohkem
mõlema poole kõigist emiteeritud hääleõiguslikest osadest või aktsiatest;
e. üks nendest kontrollib otseselt või kaudselt teist;
f. kolmas isik kontrollib otseselt või kaudselt mõlemaid;
g. nad koos kontrollivad otseselt või kaudselt kolmandat isikut;
h. nad on ühe ja sama perekonna liikmed.
2. Asjaolu, et ostja ja müüja on omavahel seotud, ei välista tingimata tehinguväärtuse
kasutamist (vt määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 29 lõiget 2 ja lisa 23 tõlgendusmärkusi
käesoleva sätte kohta).

10 a) Lisalehtede arv:
Lisatud lisalehti D.V.1 BIS
10 b) Koht:
TALLINN

Kuupäev:
Allkiri:

3

AMETLIKUKS KASUTAMISEKS

A. Arvutamise alus 11 a) Netohind ARVEL ESITATUD VALUUTAS (Tegelikult
tasutud või tolliväärtuse määramise ajal

Kaubakoodi jrk

Kaubakoodi jrk

Kaubakoodi jrk

nr

nr

nr

0

1

2

266,00

6065,40

172,20

266,00

6065,40

172,20

17,31

456,01

10,93

17,31

456,01

10,93

0,00

0,00

0,00

283,31

6521,41

183,13

11 b) Kaudsed maksed - vt lahtrit 8 b)
Vahetuskurss:
12 Punkt A kokku RIIGI VALUUTAS
B. TÄIENDAVAD
ANDMED:
Punktiga A
HÕLMAMATA
kulud RIIGI
VALUUTAS*
Olemasolu korral
MÄRKIDA
eelnevad
asjakohased tolli
otsused:

13 Ostja kantavad kulud:
a) komisjonitasud, v.a ostukomisjonitasud
b) maakleritasu
c) kulud pakenditele ja pakkimiskulud
14 Ostja poolt tasuta või alandatud hinnaga kaubad või
teenused, mida kasutatakse seoses imporditud kauba
tootmise ja ekspordiks müümisega. Märgitud väärtused on
vastavalt vajadusele jaotatud proportsionaalseteks
osadeks.
a) imporditud kaubas sisalduvad materjalid, komponendid,
osad jm. sarnased kaubanimetused
b) imporditud kauba tootmisel kasutatud tööriistad,
matriitsid, vormid jm. sarnased kaubanimetused
c) imporditud kauba tootmisel kasutatud materjalid
d) väljaspool ühendust teostatud ning imporditud kauba
tootmiseks vajalikud inseneri-, arendus-, kujundus- ja
disainitööd ning plaanid ja kavandid
15 Autori- ja litsentsitasud -- vt lahtrit 9 a)
16 Igast järgnevast edasimüügist, käsutamisest või
kasutamisest müüjale laekuv tulu -- vt lahtrit 9 b)
17 Tarnekulud
a) veokulud
b) laadimis- ja käitluskulud
c) kindlustuskulud
18 Punkt B kokku

C, MAHA19 Veokulud pärast ühenduse tolliterritooriumile toomist
ARVAMINE:
Punktiga A
HÕLMATUD kulud 20 Kauba importimisele järgneva ehitus-, paigaldus-,
RIIGI VALUUTAS* kooste-, hooldus- või tehnoabi kulud
21 Muud kulud (täpsustada)

22 Kauba importimise või müügi korral ühenduses
tasutavad tolli- ja muud maksud
23 Punkt C kokku
24 DEKLAREERITUD TOLLIVÄÄRTUS (A + B - C)

* Kui summad tasutakse VÄLISVALUUTAS, näidatakse osades B ja C iga kaubakoodi järjekorranumbri kohta viide välisvaluuta summale

