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Hakemus muuttotavaroiden ennakkotuonti; muutto ammatillisten velvoitteiden vuoksi 

EU:n ulkopuolelta (TtA 10 artikla) 

A) Muuttajan tiedot 

Nimi 

Sähköpostiosoite 

Postiosoite, johon päätös lähetetään 

Puhelinnumero 

Hakijan nimi, jos eri kuin muuttaja (alkuperäinen valtakirja muuttajalta hakemuksen liitteeksi) 

Sähköpostiosoite 

Puhelinnumero 

B) Asuminen ulkomailla 

Muuttopäivä ulkomaille 

Paluupäivä Suomeen 

Asumispaikka ulkomailla tällä hetkellä 

Tuleva asumispaikka ulkomailla 

Alkaen (päivämäärä) 

C) Ennakkotuontiluvan hakemisen perusteet (ammatilliset perusteet) 

D) Tavarat, joille ennakkotuontilupaa haetaan 

Tavarat (tavaraluettelo hakemuksen liitteeksi) 

Hankinta-ajankohta ja paikka (voidaan ilmoittaa myös tavaraluettelossa) 

Kuljetusvälineet 

Yksilöintitiedot (merkki, malli, valmistenumero) 

Hankinta-ajankohta 
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Käyttöönoton ajankohta 

Kuljetusvälineen arvo ja valuuttalaji 

Tullittomuutta koskevien säännösten lisäksi on tarvittaessa otettava huomioon myös autoverolain 

muuttoautosäännökset, jotka saattavat poiketa tullittomuusasetuksen säännöksistä. Lue lisää: https://www.tulli.fi. 

E) Tavaroiden tuonti Suomeen 

Päivämäärä (arvioitu ajankohta, jos tarkkaa päivämäärää ei ole tiedossa.) 

F) Sitoumus 

Hakemuksen allekirjoituksella muuttaja sitoutuu muuttamaan Suomeen tulliviranomaisen asettamassa 

määräajassa. Jos sitoumusta ei anneta, muuttotavaroiden ennakkotuonti ei ole mahdollista, eikä hakemusta voida 

käsitellä. 

Suostumus päätöksen toimittamiseen sähköisesti yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen 

 Kyllä 

 Ei 

G) Allekirjoitus ja nimenselvennys 

Paikka 

Päivämäärä 

Allekirjoitus ja nimenselvennys 

Liitteet 

Hakijaa pyydetään toimittamaan hakemuksen liitteeksi seuraavat tiedot: 

 todistus työnantajalta siitä, että muutto toiseen EU:n tullialueen ulkopuoliseen maahan johtuu ammatillisista 
velvoitteista 

 asiakirjanäyttö ulkomailla asumisesta (esim. työnantajan todistus tai muu luotettava näyttö) 

 tavaraluettelo 

 kopio ajoneuvon rekisteriotteesta tai hankintaa koskevasta asiakirjasta 

 mahdollinen valtakirja alkuperäisenä 

Hakemus lähetetään osoitteeseen Tullin lupakeskus, PL 56, 90401 Oulu. Sähköpostiosoite lupakeskus@tulli.fi  

https://www.tulli.fi/
mailto:lupakeskus@tulli.fi
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