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Tulli täyttää 
Hakemuksen päivämäärä ja diaarinumero 

 
 
 
 
 

A. Yrityksen perustiedot 
Yrityksen nimi Y-tunnus ja viennin jatko-osa(t) 

  

Yrityksen postiosoite Postinumero ja -toimipaikka 

  

Yrityksen käyntiosoite Yrityksen kotipaikka 

  

 
B. Hakemus koskee 

 Lupaa antaa saapuminen poistumispaikalle  
-ilmoitus 

 Vapautusta saapuminen poistumispaikalle -
ilmoituksen antamisesta 

 
C. Toiminto, jonka perusteella lupaa haetaan  

(Täytetään, jos haetaan lupaa antaa saapuminen poistumispaikalle –ilmoitus) 
 

 Hakija vastaa vientitavaran lastauksesta satamassa, lentokentällä tai junarahtiterminaalissa 

  
 Hakija on lento-, meri- tai rautatieyhtiö, joka vastaa tavaran kuljettamisesta pois EU:sta ja joka sitoutuu 

toimittamaan lastausluvan vientitavaran lastauksesta vastaavalle 

 Kuvaus tavasta, jolla hakija aikoo toimittaa lastausluvan lastauksesta vastaavalle: 

  
 
 

 Hakija toimii vienti-ilmoituksia antavana asiamiehenä, joka sitoutuu toimittamaan lastausluvan vientitavaran 
lastauksesta vastaavalle satamassa, lentokentällä tai junarahtiterminaalissa 

 Kuvaus tavasta, jolla hakija aikoo toimittaa lastausluvan lastauksesta vastaavalle: 

  
 
 

 Hakija on viejä, joka sitoutuu toimittamaan lastausluvan vientitavaran lastauksesta vastaavalle satamassa, 
lentokentällä tai junarahtiterminaalissa 

 Kuvaus tavasta, jolla hakija aikoo toimittaa lastausluvan lastauksesta vastaavalle: 

  
 
 

 Muu peruste. Mikä? 
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D. Kuvaus toiminnasta, jonka perusteella viejä tai vienti-ilmoituksia tekevä asiamies hakee vapautusta 
erillisen saapuminen poistumispaikalle -ilmoituksen antamisesta vientitavaroilleen  
(Täytetään, jos haetaan vapautusta ilmoituksen antamisesta) 

 

 Hakija antaa vienti-ilmoituksia joko omista tai päämiehensä tavaroista, jotka ovat ilmoituksen 
hyväksymishetkellä poistumispaikalla ja sitoutuu toimittamaan tiedon vienti-ilmoituksen hyväksymisen 
yhteydessä saadusta lastausluvasta lastauksesta vastaavalle. 

 Kuvaus tavasta, jolla hakija aikoo toimittaa vienti-ilmoituksen hyväksymisen yhteydessä saadusta 
lastausluvan lastauksesta vastaavalle: 

  
 
 
 
 
 
 

 Luettelo poistumispaikoista (paikkakunta ja osoite) joissa tässä kohdassa tarkoitetut tavarat sijaitsevat sekä 
sovellettavista kuljetusmuodoista 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E. Tapa antaa saapuminen poistumispaikalle -ilmoitus 

(Täytetään, jos haetaan lupaa antaa ilmoitus) 
 

 Sanomavälitteisesti, ja yrityksemme on jo saanut viennin EDI-lähettäjäluvan 

 Sanomavälitteisesti, ja yrityksemme aikoo hakea tämän edellyttämää viennin EDI-lähettäjälupaa 

 Netti-ilmoituksena (yrityksemme on sekä Katso-tunnistautunut että viennin rekisteriasiakas tai aikoo hakea 
kumpaakin) 

 

Saapuminen poistumispaikalle –ilmoituksen antaminen edellyttää aina lupaa riippumatta siitä annetaanko 
ilmoitus sanoma- tai netti-ilmoituksena. 

 
F. Yrityksen yhteyshenkilö 
Nimi Puhelin 

  

Sähköposti 

 

Varahenkilö Puhelin 

  

Sähköposti 
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G. Lisätietoja 
 

 
H. Allekirjoitus 

Päiväys Allekirjoitus ja nimenselvennys 

  
 
 
 

 
 
Lomake pyydetään toimittamaan osoitteella: 
 

Tullin lupakeskus 
PL 56 
90401 OULU 
Puh. 02955200 
sähköposti: lupakeskus@tulli.fi  

mailto:lupakeskus@tulli.fi
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