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 Uusi hakemus 

 Muutoshakemus 
 

Tulli täyttää 

 
 

 

1. Viejän nimi, täydellinen osoite ja maa, yhteystiedot sekä EORI-numero 

 

2. Ylimääräiset yhteystiedot: yhteyshenkilö, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

3. Maininta siitä, onko pääasiallinen toiminto tuotanto, kauppa vai molemmat

 tuotanto (= yrityksen itse valmistamien tuotteiden vienti)

    kauppa (= muiden valmistamien tuotteiden vienti)

4. Suuntaa antava kuvaus etuuskohteluun oikeutetuista tavaroista ja luettelo harmonoidun järjestelmän (HS) nimikkeistä neljän
numeron tarkkuudella. Jos kauppatavarat kuuluvat yli 20:een HS-nimikkeeseen, ilmoitetaan kuvaus etuuskohteluun oikeutetuista
tavaroista ja luettelo nimikkeistä kahden numeron ryhmätasolla.

 

5. Viejän sitoumus 
 

- viejä ilmoittaa, että edellä mainitut tiedot ovat oikein, 
 

- vakuuttaa, ettei sen rekisteröintiä ole aiemmin kumottu – ja jos kumottu, vakuuttaa, että kumoamisen aiheuttanut tilanne on 
korjattu, 

 

- sitoutuu laatimaan alkuperävakuutuksia ainoastaan etuuskohteluun oikeutetuille tavaroille ja noudattamaan kyseisille 
tavaroille tullietuusjärjestelmässä vahvistettuja alkuperäsääntöjä, 

 

- sitoutuu pitämään asianmukaista liikekirjanpitoa etuuskohteluun oikeutettujen tavaroiden tuotannosta/toimituksista ja 
säilyttämään tämän aineiston vähintään kuuden (6) vuoden ajan ajan sen kalenterivuoden päättymisestä, jona 
alkuperävakuutus laadittiin, 

 

- sitoutuu viipymättä ilmoittamaan toimivaltaiselle viranomaiselle rekisteröintitiedoissa rekisteröidyn viejän numeron saamisen 
jälkeen tapahtuneista muutoksista, 

 

- sitoutuu tekemään yhteistyötä toimivaltaisen viranomaisen kanssa, 
 

- sitoutuu hyväksymään kaikki alkuperävakuutustensa oikeellisuutta koskevat tarkastukset, mukaan lukien kirjanpitoaineiston 
tarkastukset, 

 

- sitoutuu pyytämään tietojensa poistamista REX-järjestelmästä, kun viejä ei enää täytä tullietuusjärjestelmässä sovellettavia 
tavaroiden vientiedellytyksiä, 

 

- sitoutuu pyytämään tietojensa poistamista REX-järjestelmästä, kun viejä ei enää aio viedä tällaisia tavaroita 
tullietuusjärjestelmässä. 

 

Päivämäärä  ja paikka Valtuutetun allekirjoittajan allekirjoitus, nimi ja tehtävä tai asema 
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6. Viejän hyväksyntä annettujen tietojen julkaisemiseksi julkisella verkkosivustolla 

 
Allekirjoittanut on tietoinen, että tässä hakemuksessa annetut tiedot voidaan julkaista julkisella verkkosivustolla. Allekirjoittanut 
hyväksyy näiden tietojen julkaisemisen julkisella verkkosivustolla. Allekirjoittanut voi perua näiden tietojen julkaisemista julkisella 
verkkosivustolla koskevan suostumuksensa lähettämällä pyynnön rekisteröinnistä vastaaville toimivaltaisille viranomaisille. 

Paikka ja päivämäärä Valtuutetun allekirjoittajan allekirjoitus, nimi ja tehtävä tai asema 

  

7. Lisätietoja (esim. valtuutetun viejän luvan numero tai jo saatu rekisteröidyn viejän numero) 

 

 
Hakemus toimitetaan: 
 
 

1. sähköpostitse (alkuperäiset dokumentit skannattuna) osoitteeseen lupakeskus@tulli.fi  
 

2. postitse osoitteeseen 
 

Lupakeskus 
Poikkimaantie 16 
PL 56 
90401 OULU  

mailto:lupakeskus@tulli.fi
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