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Umsækjandi: Kennitala:

Aðsetur: Lögheimili:

Tollskrárnúmer Verðmæti:

Vörulýsing:

Útfyllist af umsækjanda:

Dagsetning Undirskrift

Útfyllist af Tollstjóra:

Samþykkt

Hafnað

Ákvörðun Tollstjóra, dagsetning og undirskrift:

Heimildarnúmer:

Yfirlýsing og undirskrift umsækjanda: 
  
Umsækjandi óskar hér með eftir leyfi Tollstjóra til tollafgreiðslu smásendinga til útflutnings í  pósti, án afhendingar 
útflutningsskýrslu í hvert sinn. Umsækjandi ábyrgist að einungis verði fluttar út vörusendingar að söluverðmæti 30.000 kr. 
eða minna í smásölu, með póstverslun, til einstaklinga. 
  
Umsækjandi tekur fulla ábyrgð á efni og skilum einfaldaðrar útflutningsskýrslu og skal fyrir hvert uppgjörstímabil skila 
einni útflutningsskýrslu.  
  
Hvert uppgjörstímabil er tveir mánuðir, janúar og febrúar, mars og apríl, maí og júní, júlí og ágúst, september og október, 
nóvember og desember. Umsækjandi skal ótilkvaddur skila útflutningsskýrslu eigi síðar en 15. dag næsta mánaðar eftir lok 
uppgjörstímabils. 
  
Umsækjandi hefur kynnt sér efni og skilyrði sem sett eru fram í bréfi tollstjóra, dags. 27. júní 2005, og ábyrgist að þeim verði 
fylgt í einu og öllu. 
  
Undirritaður lýsir því yfir að hann hlítir öllum þeim skilmálum sem kveðið er á um í lögum og reglugerðum um tollafgreiðslu 
við útflutning.

Undirskrift og stimpill umsækjanda (forráðamaður fyrirtækis)Staður og dagsetning
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Útfyllist af umsækjanda:
Þessi hluti eyðublaðsins fyllist út af umsækjanda.
Dagsetning
Undirskrift
Útfyllist af Tollstjóra:
Þessi hluti eyðublaðsins útfyllist af starfsmanni Tollstjóra
Ákvörðun Tollstjóra, dagsetning og undirskrift:
Yfirlýsing og undirskrift umsækjanda:
 
Umsækjandi óskar hér með eftir leyfi Tollstjóra til tollafgreiðslu smásendinga til útflutnings í  pósti, án afhendingar útflutningsskýrslu í hvert sinn. Umsækjandi ábyrgist að einungis verði fluttar út vörusendingar að söluverðmæti 30.000 kr. eða minna í smásölu, með póstverslun, til einstaklinga.
 
Umsækjandi tekur fulla ábyrgð á efni og skilum einfaldaðrar útflutningsskýrslu og skal fyrir hvert uppgjörstímabil skila einni útflutningsskýrslu. 
 
Hvert uppgjörstímabil er tveir mánuðir, janúar og febrúar, mars og apríl, maí og júní, júlí og ágúst, september og október, nóvember og desember. Umsækjandi skal ótilkvaddur skila útflutningsskýrslu eigi síðar en 15. dag næsta mánaðar eftir lok uppgjörstímabils.
 
Umsækjandi hefur kynnt sér efni og skilyrði sem sett eru fram í bréfi tollstjóra, dags. 27. júní 2005, og ábyrgist að þeim verði fylgt í einu og öllu.
 
Undirritaður lýsir því yfir að hann hlítir öllum þeim skilmálum sem kveðið er á um í lögum og reglugerðum um tollafgreiðslu við útflutning.
Opnast í vafra
Undirskrift og stimpill umsækjanda (forráðamaður fyrirtækis)
Staður og dagsetning
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