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1. Hakija 
 

Merkitään hakemuksen jättävän taloudellisen toimijan koko nimi. 
 
2. Hakijan oikeudellinen muoto 
 

Merkitään perustamisasiakirjassa mainittava oikeudellinen muoto. 
 
3. Perustamispäivämäärä 
 

Merkitään numeroin päivä, kuukausi ja vuosi. 
 
4. Perustamisosoite 
 

Merkitään sen paikan koko osoite (myös maa), jossa yritys perustettiin. 
 
5. Pääasiallisen toimipaikan sijainti 
 

Merkitään sen paikan koko osoite, jossa yrityksen pääasiallinen toiminta suoritetaan.  
 
6. Yhteyshenkilö 
 

Merkitään sen yrityksestänne nimeämänne yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero sekä sähköpostiosoite, 
johon tulliviranomaiset voivat ottaa yhteyttä hakemusta käsiteltäessä.  

 
7. Postiosoite 
 

Merkitään ainoastaan, jos eri kuin perustamisosoite. 
 
8, 9 ja 10. Alv-numero, toimijan tunnistenumero ja virallinen rekisteröintinumero 
 

Merkitään asianomaiset numerot.  
Toimijan tunnistenumero on tulliviranomaisen antama tunnistenumero. 
Virallinen rekisteröintinumero on yritysrekisteritoimiston antama rekisteröintinumero.  
Jos nämä numerot ovat samat, merkitään ainoastaan alv-numero. 
Jos hakijalla ei ole toimijan tunnistenumeroa sen vuoksi, että hakijan jäsenvaltioissa ei tällaisia myönnetä, 
asianomainen kohta jätetään tyhjäksi. 

 
11. Haettava valtuutustyyppi 
 

Rastitaan asianomainen kohta. 
 
12. Taloudellisen toiminnan ala 
 

Merkitään kuvaus toiminnasta. 
 
13. Jäsenvaltiot, joissa tullitoiminta suoritetaan 
 

Merkitään asianomainen (asianomaiset) ISO alpha-2 -maakoodi(t), esim. FI ja SE. 
 
14. Rajanylitystä koskevat tiedot 
 

Merkitään niiden tullitoimipaikkojen toimipaikkakoodit, joita käytetään säännöllisesti rajanylityksessä.  
 
15. Aiemmin myönnetyt yksinkertaistukset tai helpotukset, komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 

2015/2447 28 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut todistukset ja/tai komission täytäntöönpanoasetuksen 
(EU) 2015/2447 28 artiklan 3 kohdassa mainittu valtuutetun edustajan tai tunnetun lähettäjän asema 

 

Jos yksinkertaistettuja menettelyjä on myönnetty aiemmin, merkitään sen tyyppi, asianomainen 
tullimenettely ja luvan numero.  

 

Jos helpotuksia on myönnetty aiemmin, merkitään todistuksen numero. 
 

Jos hakija on yhden tai useamman komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 28 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetun todistuksen haltija ja/tai hakijalla on komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 
2015/2447 28 artiklan 3 kohdassa mainittu valtuutetun edustajan tai tunnetun lähettäjän asema, merkitään 
todistuksen tyyppi ja numero. 
 
 



 
 

EUROOPAN UNIONI 

 

Täyttöohjeet 

AEO-valtuutuksen hakemus  

1 (2) 

 

Tullilomake nro 689s_1.5.2016 

16. 17. ja 18. Toimipaikka, jossa asiakirjat säilytetään / Toimipaikka, joka vastaa kaikkien tulliasiakirjojen 
antamisesta / Toimipaikka, jossa pääkirjanpito hoidetaan        

 
Merkitään asianomaisten toimipaikkojen koko osoite. Jos toimipaikoilla on sama osoite, täytetään 
ainoastaan 16 kohta. 

 
19. Nimi, päiväys ja allekirjoitus 
 

Allekirjoitus: allekirjoittajan olisi merkittävä asemansa. Allekirjoittajan olisi aina oltava henkilö, joka edustaa 
koko hakijaa. Allekirjoittajalla on oltava kaupparekisteriotteessa mainittu nimenkirjoitusoikeus. 
Nimi: hakijan nimi ja leima. 
Liitteiden lukumäärä:  

 
Lisätietoja mm. hakemuksen liitteistä löytyy osoitteesta: 
http://www.tulli.fi/fi/yrityksille/asiakkaana_tullissa/AEO/kiinnostuitko/index.jsp   
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