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Hakemus valtuutettu viejä 

Katso hakemuksen täyttöohjeet 

 Uusi hakemus 

 Muutoshakemus 

 

Yrityksen tiedot 

Nimi 

Kotipaikka 

EORI-numero 

Osoite 

Postinumero ja –toimipaikka 

Yrityksen alkuperäsääntöihin perehtynyt yhteyshenkilö 

Nimi 

Puhelinnumero 

Sähköpostiosoite 

Lisätietoja muutoshakemukseen 

Luvan myöntänyt Tullin toimipaikka 

Lupanumero 

Myöntämispäivämäärä 

Lisätietoja 

1. Toimiala ja tuotteet 
1.1. Yrityksen vientituotteet (alkuperätuotteet), jotka viedään Suomesta alkuperäselvitykseen. Tuotteiden 

tavarankuvaukset sekä nimikkeet vähintään 4 numeron tarkkuudella. Sopimusmaat, joihin tavarat viedään. 

 Liitteitä esim. tavaraesitteitä, tavaranäytteitä 
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1.2. Mitkä ovat yrityksen vientituotteiden alkuperäsäännöt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3. Yrityksen vientituotteet (alkuperätuotteet), jotka viedään muusta EU-maasta kuin Suomesta alkuperäselvityksin. Ilmoita 
tuotteiden tavarankuvaukset ja nimikkeet vähintään neljän numeron tarkkuudella EU- ja sopimusmaineen. 

 Liitteitä esim. tavaraesitteitä, tavaranäytteitä 

1.4. EU-maat ja paikkakunnat, joista vientimenettely aloitetaan sekä ulkomaisten toimijoiden yhteystiedot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5.  Valmistaako yritys muusta EU-maasta vietävät tuotteet Suomessa? Jos ei, niin missä maissa ja yrityksissä tuotteet 
valmistetaan ja mitkä ovat niiden alkuperäsäännöt? 

2. Alkuperäsääntöjen tuntemus 
2.1. Osoita alkuperäsääntöjen edellytysten täyttyminen sen mukaisesti, mitä tuotteen nimikekohtaisessa 

alkuperä-säännössä edellytetään vientituotteen EU-alkuperältä. Anna esimerkki vähintään yhdestä 
vientituotteesta. 

a) Jos vientituotteen alkuperäsääntönä on %-sääntö, esitä tuotekohtaiset laskelmat. Laskelmat toimitetaan 
lomakkeella 295s  Liite alkuperälaskelma 

 
b) Jos vientituotteen alkuperäsääntönä on vaatimus nimikkeen muuttumisesta, ilmoita vientituotteen nimike ja 

kauppanimi sekä mihin nimikkeisiin ei-EU-alkuperää olevat valmistukseen käytettävät materiaalit kuuluvat: 
 

 

c) Jos vientituotteen alkuperäsääntönä sovelletaan valmistusaste-ehtoa, ilmoita vientituotteen nimike, 
kauppanimi ja valmistuksessa käytettyjen ainesten alkuperämaat ja nimikkeet sekä ilmoita yrityksessä 
sääntöjen edellyttämä valmistus:. 
 
 

 
d) Jos vientituotteen alkuperäsääntönä sovelletaan muuta alkuperäsääntöä esim. edellisten yhdistelmät, ilmoita 

vientituotteen nimike, kauppanimi ja valmistuksessa käytettyjen ainesten alkuperämaat ja nimikkeet sekä 
ilmoita yrityksessä sääntöjen edellyttämä valmistus. 
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2.2. Valmistaako yritys hakemuksessa tarkoitettuja vientituotteita sisäisen jalostuksen menettelyssä? 

 Kyllä, mitä? 

 Ei 

Jos valmistetaan, niin: 
 

Onko ko. vapaakauppasopimuksen kannalta ei-alkuperää olevien valmistuksessa käytettyjen tuontimateriaalien tullit maksettu 
kun vientituotteelle laaditaan kauppalaskuilmoitus tai alkuperäilmoitus? Jos ei ole, perustele miksei. 

3. Alkuperän osoittavat asiakirjat ja niiden säilytys 

3.1. Mistä asiakirjoista ja kuinka tuotteiden alkuperä on tarkastettavissa, ja millä tavoin asiakirjat pystytään kohdentamaan 
tuote-eriin lähetyskohtaisesti 
 
 
 
 

 
3.2. Ilmoita kirjanpidon ja asiakirjojen arkistointitapa ja osoite, jossa aineisto on tarkastettavissa. 

Viejän sitoumus 

Allekirjoittamalla hakemuksen viejä sitoutuu ottamaan täyden vastuun jokaisesta laatimastaan kauppalaskuilmoituksesta, 
alkuperäilmoituksesta, EUR-MED-kauppalaskuilmoituksesta ja EUR-MED-alkuperäilmoituksesta, myös niistä, joita ei ole 
allekirjoitettu, niin kuin ne olisi allekirjoitettu käsin sekä itse erikoisleimalla vahvistamastaan A.TR.-tavaratodistuksesta. Viejä 
sitoutuu esittämään tulliviranomaisille pyydettäessä kaikki tarvittavat selvitykset tuotteiden alkuperäkelpoisuuden sekä 
vastaavasti A.TR.-tavaratodistusten oikeellisuuden tarkastamista varten. 

Hakemukseen voidaan oheistaa erillisiä selvityksiä. 

Liitteet 

 Liite 295s – alkuperälaskelma (valmistaja täyttää) 

 Muut liitteet, mitkä 

yht. kpl 

Suostumus päätöksen toimittamiseen sähköisesti tulliasioista vastaavan henkilön sähköpostiosoitteeseen 

 Kyllä 

 Ei 

Hakemuksen allekirjoittajan täytyy olla yrityksen nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö kaupparekisteriotteen mukaisesti. 

Jos allekirjoittaja on joku muu, hakemukseen on liitettävä valtakirja. 

Allekirjoitus 

Paikka ja päiväys 

Allekirjoitus ja nimenselvennys 

Hakemus lähetetään liitteineen osoitteeseen Tullin lupakeskus, PL 56, 90401 Oulu tai sähköpostitse: 
lupakeskus@tulli.fi  

HUOM! Valtuutetun viejän on haettava rekisteröidyksi viejäksi (REX) tietyissä tilanteissa, lisätietoa löytyy Tullin kotisivuilta. 
Rekisteröintiä haetaan lomakkeella 1051s. 
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