Søknad om universalgaranti

Fjern utfylling
Søker
Søkerens navn
Adresse

1. Søknaden
I samsvar med artikkel 44(1)(a) i Vedlegg I til Transitteringskonvensjonen, søker vi om Universalgaranti
til bruk ved transport av varer.
Kryss av i passende rubrikk:
a) ikke følsomme varer (ordinære varer)
NB: Med en Universalgaranti for ikke-følsomme varer, kan også varer som medfører større risiko for tollsvik (”følsomme varer”) transporteres,
såfremt minimumssatsene gitt i vedlagte liste ikke er overskredet. Universalgarantisertifikatet må da attesteres med påtegningen ”Begrenset
gyldighet”.
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b) varer som medfører større risiko for tollsvik (følsomme varer)
NB: Når en søknad er avgitt for begge typer varer, må søker avgjøre om han ønsker separate garantisertifikater for hver varegruppe. Dersom
han ønsker separate sertifikater, må sertifikatet for ikke-følsomme varer gis følgende påtegning ”Begrenset gyldighet”. Dersom søker ønsker
et sertifikat for begge typer, må kriteriene for følsomme varer anvendes.
Vi ønsker separate garantisertifikater for ikke-følsomme og følsomme varer.

2. Kontroll av hovedbetingelsene
a) For å kunne kontrollere at hovedbetingelsene for å bli autorisert til å kunne benytte Universalgaranti er oppfylt, svarer vi
på følgende spørsmål (kryss av det som passer):
Er firmaet etablert i Norge?
Har firma de siste 3 år vært involvert i alvorlige eller gjentatte overtredelser av toll- og
skattelovgivningen eller transitteringsbestemmelsene?
Hvis ja, oppgi typen overtredelse (og gi referanser)

Benytter du regelmessig transitteringsprosedyren eller kan du overholde
forpliktelsene pålagt prosedyre

b)

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Tilleggsbetingelser som må oppfylles dersom søknaden om sertifikat gjelder følsomme varer nevnt i punkt 1(b):

Med den hensikt å kontrollere at tilleggsbetingelsene for å gi autorisasjon til å kunne benytte Universalgaranti for følsomme
varer er oppfylt, gir vi informasjon om kriteriene a), b), c) og d) i samsvar med instruksen i punkt 4.
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3. Informasjon om fremtidige forsendelser
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Med den hensikt å kunne kalkulere referansebeløpet og/eller beløpet på garantien gir vi følgende informasjon om våre
forsendelser som vi har uført i en typisk referanseuke i vårt firma:
NB: Informasjonen kan også gis på et separat ark og vedlegges denne søknaden.
Ikke-følsomme varer (herunder følsomme varer hvor minimums satsen vist i bilaget ikke er overskredet):
Varetype (ordinær varebeskrivelse)

Antall transporter
pr. uke

Vekt pr. transport
(kg)

Verdi pr. transport
i NOK

Referansebeløp
(for Tollv.)

Vekt pr. transport
(kg)

Verdi pr. transport
i NOK

Referansebeløp
(for Tollv.)

Varer som medfører større risiko for tollsvik (følsomme varer)
Varetype (ordinær varebeskrivelse)

Antall transporter
pr. uke

4. Årsaker til utstedelse av en Universalgaranti eller reduksjon av garantibeløpet
For å kontrollere berettigelsen til å benytte en Universalgaranti for følsomme varer (se punkt 2b) eller innrømme en
reduksjon i garantibeløpet, svarer vi på følgende spørsmål i samsvar med de ulike kriteriene:
NB: Hvis de følgende kriteriene er oppfylt til den autoriserte myndighets tilfredstillelse, kan den ønskede garanti bli redusert
med beløpet under (uttrykt i prosent av referansebeløpet). Tilgjengelig informasjon i administrasjonene om søker, vil også
kunne benyttes når dette vedtaket fattes:
% reduksjon

Kriterier som må oppfylles
Ordinære varer

Følsomme varer

50

a) og b)

a), b), c) og d)

70

a), b) og c)

a), b), c) og e)

100 (fritak)

a), b), c), d) og e)

fritak ikke tillatt

a) Den økonomiske situasjonen
Har firma en sunn økonomi?

Ja

Nei

Har deres firma, eller har du eller deres autoriserte agent noen udekket/uprioritert?
Toll- eller avgiftsskyld i forbindelse med transittering av varer?

Ja

Nei

Har deres firma noen udekket/uprioritert toll- eller avgiftsskyld?
3.1 Dersom svaret er "ja", hvilken skyld (oppgi sted og referanse).

Ja

Nei

Merknader
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Referansebeløpet er skyldbeløpet som kan påløpe de varer som den hovedansvarlige legger under den felles
transitteringsprosedyren løpet av en periode på minst en uke. Den informasjon som er fremskaffet i garantitollstedets
land skal benyttes til dette formål.
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b) Deres erfaring i bruk av transitteringsprosedyren
Benytter du transitteringsprosedyren regelmessig
og korrekt i form av hovedansvarlig?

Ja

Nei

Hvis ja, oppgi antall år:

Hvor mange transitteringer startet firmaet opp siste år?

Hvor mange krav ble mottatt forrige år i forbindelse med uavsluttede transitteringer?

Er firma tilknyttet Tollvesenets elektroniske
transitteringssystem (TET/NCTS)?

Ja

Nei

Merknader

c) Samarbeid med tollmyndighetene
Hvilke andre forhold har du til tollmyndighetene?
Status som autorisert avsender

Autorisasjonsnummer:

Status som autorisert mottaker

Autorisasjonsnummer:

Tollkreditt

Kontonummer:

TVINN - deklarant
Annet
Starter firmaet opp transitteringer kun ved
spesielle tollsteder?

Ja

Nei

Hvis ja, ved hvilket
avgangstollsted?

Ønsker du å begrense sertifikatet til kun å gjelde
transitteringer åpnet i garantitollstedets land?

Ja

Nei

Oppgi garantitollstedets
land:

Ja

Nei

Hvis nei, hvilken andel av transporten blir
fraktet av en tredjepart?

Ca

%

Hvis ja, for hvilken andel av firmaets
transporter gjelder dette?

Ca

%

Merknader

d) Kontroll over transporten
Benytter firma kun egne kjøretøy til å transportere
varer under transitteringsprosedyren?

Er transportene nevnt i punkt 1.1 transportert med en
Ja
Nei
høy grad av sikkerhet?
Hvis ja, gi opplysninger om standarden (f.eks ved å legge ved en kopi av kontrakten)

Transporterer firma varer for egen regning
(f.eks mellom datterselskaper)?
Tar firma spesielle forholdsregler ved transport av
høyrisiko eller andre følsomme varer for å sikre
høyeste grad av sikkerhet?
Hvis ja, hvilke forholdsregler?

Er deres firma innehaver av et gyldig
ISO-sertifikat?
Sertifikat:

ISO-

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Hvis ja, oppgi hvilket sertifikat og gyldighetsdato

Gyldig til:

Merknader
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e) Økonomiske ressurser
For kontroll av våre økonomiske ressurser, vedlegges
årsregnskapet (balansen) og revisors firmarapport.

Ja

Nei

Merknader

1.

Detaljert informasjon er særskilt viktig i prosessen ved kontroll av firmaets økonomiske ressurser:
a. tilgjengelige økonomiske ressurser herunder banksaldo, overtrekk og lån
b. ressurser og tilgjengelig formue som sikkerhet/kausjon
c. driftskapital
d. relevante kostnader herunder kostnader ved kjøp eller nedbetaling av lån på kjøretøyer, tomter, bygninger og installasjoner
e. økonomiske krav driftskapitalen

2.

Myndighetene kan kreve ytterligere dokumentasjon på tilfeller nevnt under punkt 1.

Merknader

5. Søkers forpliktelser
a.

Vi vil informere tollmyndighetene om ethvert forhold som oppstår etter at autorisasjonen ble gitt som kan påvirke denne søknaden eller
autorisasjonen.

b.

Vi vil føre fortegnelser over alle gjeldende transitteringer hvor vår Universalgaranti er benyttet og vil overvåke bruken av referansebeløpet.

c.

Vi vil informere tollmyndighetene skriftlig dersom referansebeløpet viser seg å være utilstrekkelig.

d.

Vi vil årlig informere tollmyndighetene om antallet transitteringer som er utført foregående år og gi følgende minimumsinformasjon:
varebeskrivelse, vekt og verdi pr transittering.

e.

På forespørsel vil vi tillate at tollmyndighetene kontrollerer dokumentasjonen i forbindelse med våre fortegnelser.

f.

På forespørsel vil vi gjøre dokumentasjonen i forbindelse med denne autorisasjonen tilgjengelig for tollmyndighetene.

6. Diverse
a.

Ved mottakelsen av garantidokumentet ber vi å få tilsendt
(antall) garantisertifikater. Vi har merket oss at disse sertifikatene må
forlenges eller fornyes hvert annet år, eller returnert umiddelbart dersom garantien er kansellert eller tilbakekalt.

b.

En kopi av firmaattesten er vedlagt søknaden.

Underskrift
Vi bekrefter at ovennevnte informasjon er korrekt og at vedlagte dokumentasjon er ekte.
Sted og dato

Stempel og bindende underskrift samt fornavn og etternavn

NB:
Informasjonen i denne søknaden vil bli behandlet som konfidensiell av myndighetene.
Når vi har mottatt garantidokumentet vil du motta autorisasjonen og det korresponderende antall garantisertifikater.

Bilag
Liste over varer som medfører større risiko for tollsvik ("følsomme varer").
Kopi av firmaattest, fortrinnsvis nyere enn to måneder.
Årsregnskap, revidert og godkjent av generalforsamlingen samt innberettet Regnskapsregisteret.
Rapporter fra utførte kontroller eller revisors rapport.
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Bilag I
VARER SOM MEDFØRER STØRRE RISIKO FOR TOLLSVIK

1

2

3

4

5

HS posisjon

Varebeskrivelse

Minste mengde

Kode for
følsomme
1
varer

Laveste sats på
Enkelgaranti

0207.12
0207.14
1701.11
1701.12

Kjøtt og spiselig slakteavfall, av fjærfe som
hører under posisjon 0105, av høns av
arten Gallus Domesticus, fryst.

3 000 kg

-

Rør- og betesukker samt kjemisk ren
sakkarose, i fast form.

7 000 kg

-

1701.91

-

1701.99

-

2208.20

Likør og annet brennevin.

5 hl

2208.30
2208.40
2.500 EUR/hl
ren alkohol

2208.50
2208.60
2208.70
1

ex 2208.90
2402.20

Sigaretter med innhold av tobakk

35 000 stykk

2403.10

Røyketobakk, også med innhold av
tobakkerstatninger, uansett mengde.

35 kg

1

120 EUR/
1000 stykk

-

Når transitteringsdata utveksles ved bruk av elektroniske databehandlingsteknikker og HS posisjonen ikke er nok til
entydig å kunne identifisere varer oppført i kolonne 2, må både koden for følsomme varer i kolonne 4 og HS-posisjonen i
kode 1, benyttes.

