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Täyttöohje hakemus yksinkertaistuslupa 

1. Hakemus 

Ilmoitetaan haettavan luvan/lupien nimi ja koodi: lupa tavaroiden tullausarvon yksinkertaistamiseen CVA, lupa 
valtuutetun antajan asemaan eli valtuutukseen unioniaseman todistamiseen ACP, lupa yksinkertaistetun ilmoi-
tuksen käyttöön SDE, lupa tulliselvitykseen kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä EIR, lupa keskitettyyn tulliselvi-
tykseen CCL, lupa oma-aloitteiseen määräämiseen SAS, lupa banaanien valtuutettuun punnitsemiseen AWB,  
EIA alustoimituslupa. 

1.1. Hakemustyyppi 
 

Ilmoitetaan hakemustyyppi: uusi lupahakemus, hakemus luvan muuttamiseksi, hakemus luvan 
uusimiseksi, hakemus luvan kumoamiseksi. 

1.2. Päätöksen viitenumero 
 

Jos haetaan aiemmin myönnetyn luvan muuttamista, uusimista tai kumoamista, ilmoitetaan tässä luvan 
numero. Haettaessa uutta lupaa kohta jätetään tyhjäksi. 

1.3 Maantieteellinen voimassaolo – unioni 
 

Ilmoitetaan, koskeeko hakemus toimintaa kaikissa EU:n jäsenvaltioissa, vain tietyissä jäsenvaltioissa 
(ilmoitetaan kyseiset maat), vai vain Suomessa. 

2. Hakijan tiedot 

2.1 Hakijan tiedot 
 

Hakijaksi ilmoitetaan yritys tai henkilö, joka hakee lupaa tai valtuutusta. 

2.2 EORI-numero 
 

Ilmoitetaan hakijan rekisteröinti- ja tunnistenumero (EORI-numero). Jos suomalaisella hakijalla ei ole 
EORI-numeroa, sitä voi hakea rastittamalla ruudun 2.3 "Haen EORI-rekisteröintiä". 

2.3. Haen EORI-rekisteröintiä 
 

Jos suomalaisella hakijalla ei ole EORI-numeroa, sitä voi hakea rastittamalla ruudun "Haen EORI-
rekisteröintiä". Jos EORI-rekisteröintiä haetaan, ilmoitetaan hakijan y-tunnus sekä VAT/Alv-numero, jos 
yrityksellä on sellainen.  Jos hakijana on toiseen EU-valtioon rekisteröity yritys, jolla ei vielä ole EORI-
numeroa, sitä on haettava siinä jäsenvaltiossa, jossa yritys sijaitsee ja harjoittaa tullilainsäädännön alaisia 
toimia. Suomessa ei rekisteröidä toiseen EU-maahan sijoittuneita yrityksiä. 

2.4 Hakijan osoitetiedot 
 

Ilmoitetaan hakijan katu- ja postiosoite. 

2.5 Hakijan edustajan nimi (ilmoitetaan vain, jos hakija käyttää edustajaa) 
 
 

Jos hakija käyttää luvan hakuprosessissa edustajaa, ilmoitetaan edustajan nimi. Valtuutuksen todistava 
asiakirja lähetetään vain, jos Tulli sitä erikseen pyytää. 

2.6 Hakijan edustajan EORI-numero 
 

Jos hakija käyttää edustajaa, ilmoitetaan edustajan EORI-numero. 

2.7 Hakijan edustajan osoitetiedot 
 

Ilmoitetaan edustajan osoite. 

2.8 Tulliasioista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot 
 

Ilmoitetaan yhteystiedot (puhelin, sähköposti) siitä henkilöstä, jota voidaan käyttää yhteydenpitoon ja 
viestimiseen tulliasioista. Tätä tietoa ei ilmoiteta, jos hakijalla on AEO-status eli hakija on valtuutettu 
talouden toimija. 

2.9 Hakemuksesta vastaava yhteyshenkilö 
 

Yhteyshenkilö vastaa yhteydenpidosta Tulliin hakemusta koskevissa asioissa. Ilmoitetaan yhteyshenkilön 
nimi. Tieto annetaan vain, jos kyseessä on eri henkilö kuin tulliasioista vastaava henkilö. 

2.10 Hakemuksesta vastaavan yhteyshenkilön puhelinnumero 
 

Ilmoitetaan puhelinnumero (ja/tai sähköpostiosoite kohdassa 2.11). Mieluiten ilmoitetaan asiointiosoite. 
Nämä tiedot annetaan vain, jos kyseessä on eri henkilö kuin tulliasioista vastaava henkilö. 

2.11 Hakemuksesta vastaavan yhteyshenkilön sähköpostiosoite 
 

Ilmoitetaan sähköpostiosoite (ja/tai puhelinnumero kohdassa 2.10). Mieluiten ilmoitetaan asiointiosoite. 
Nämä tiedot annetaan vain, jos kyseessä on eri henkilö kuin tulliasioista vastaava henkilö. 

2.12 Henkilö, joka johtaa hakemuksen tehnyttä yritystä tai vastaa sen liikkeenjohdosta 
 

Ilmoitetaan yritystä johtavien tai sen liikkeenjohdosta vastaavien henkilöiden tiedot yrityksen 
oikeudellisen muodon mukaisesti, erityisesti seuraavista: yrityksen johtaja ja mahdolliset hallituksen 
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puheenjohtajat ja jäsenet. Tietoihin on sisällyttävä koko nimi ja osoite, syntymäaika ja kansallinen 
tunnistenumero, kuten henkilötunnus. Tietoa ei ilmoiteta, jos hakijalla on AEO-status, eli hakija on 
valtuutettu talouden toimija. 

3. Tavaraa ja menettelyä koskevat tiedot 

3.1 Tullitarkoituksiin soveltuvan pääkirjanpidon tyyppi 
Ilmoitetaan pääkirjanpidon tyyppi ja yksityiskohtaiset tiedot käytettävästä järjestelmästä, ohjelmisto 
mukaan lukien.  

3.2 Paikka, jossa tullitarkoituksiin soveltuva pääkirjanpito hoidetaan tai jossa se on saatavilla 
Tullitarkoituksiin soveltuva pääkirjanpito on kirjanpito, jonka perusteella tulliviranomaiset voivat valvoa ja 
seurata kaikkea luvan soveltamisalaan sisältyvää toimintaa. Hakijan aikaisempi kaupallinen, verotuksel-
linen tai muu kirjanpitoaineisto voidaan hyväksyä tullitarkoituksiin soveltuvaksi pääkirjanpidoksi, jos ne 
helpottavat kirjanpidon tarkastukseen perustuvien tullitarkastusten tekemistä.  Sijaintipaikan täydellinen 
osoite, mukaan lukien jäsenvaltio, jossa pääkirjanpitoa on tarkoitus säilyttää tai pitää saatavilla. Osoit-
teen sijasta voidaan ilmoittaa YK:n paikkakoodi (UN/LOCODE), jos se mahdollistaa sijaintipaikan yksise-
litteisen määrittämisen. Tätä tietoa ei ilmoiteta, jos hakijalla on AEO-status, eli hakija on valtuutettu 
talouden toimija. 

3.3 Kirjanpidon tyyppi 
Ilmoitetaan kirjanpidon tyyppi ja yksityiskohtaiset tiedot käytettävästä järjestelmästä, ohjelmisto mukaan 
lukien. Tulliviranomaisten on voitava kirjanpidon avulla valvoa kyseessä olevaa menettelyä erityisesti 
siltä osin kuin on kyse menettelyyn asetettujen tavaroiden tunnistamisesta, niiden tullioikeudellisesta 
asemasta ja niiden siirroista. 

3.4 Paikka, jossa kirjanpitoa säilytetään 
Paikka/paikat, jo(i)ssa säilytetään tavaroita koskevaa kirjanpitoa. Sijaintipaikan tai -paikkojen täydellinen 
osoite, mukaan lukien jäsenvaltio tai -valtiot, jo(i)ssa hakijan kirjanpitoa säilytetään tai on tarkoitus säilyt-
tää. Osoitteen sijasta voidaan ilmoittaa YK:n paikkakoodi (UN/LOCODE), jos se mahdollistaa sijainti-
paikan yksiselitteisen määrittämisen. 

3.5 Päätöksen voimassaolon (pyydetty) alkamispäivä 
Hakija voi pyytää luvan voimassaolon alkamista tiettynä päivänä. Päivämäärän osalta on kuitenkin 
otettava huomioon hakemuksen käsittelystä säädetyt määräajat (max. 120 pv). 

3.6 Päätöksen voimassaolon päättymispäivä 
 Ilmoitetaan päivä, jona päätöksen voimassaolo päättyy. Tämä tieto ilmoitetaan vain, jos haetaan 
tullausarvon yksinkertaistamisen lupaa CVA.  

3.7 Tavaran sijaintipaikka 
Ilmoitetaan asiaankuuluvaa koodia käyttäen sen paikan sijainnin tunniste, jossa tavarat voivat sijaita, kun 
ne asetetaan tullimenettelyyn. Tämä kohta jätetään tyhjäksi, jos kyseessä on hakemus tullausarvon 
määrittämisen yksinkertaistamisesta CVA, valtuutetun antajan luvasta eli valtuutuksesta antaa tosite ta-
varan unioniasemasta ACP, tai yksinkertaistetusta ilmoittamisesta SDE. Tullitoimipaikkojen koodit löyty-
vät koodiluettelosta 0129, jota ylläpidetään Tullin Internet-sivuilla sähköisen asioinnin sanomakuvauk-
sissa. 

3.8 Tavaran koodi 
Ilmoitetaan tavaran tullinimike 8 numeron tarkkuudella, jos haetaan keskitettyä tulliselvitystä CCL ja 6 
numeron tarkkuudella, jos haetaan ilmoittajan kirjanpitoon tehtävän merkinnän lupaa EIR tai oma-aloit-
teista tullien määräämistä SAS. Tämä kohta jätetään tyhjäksi, jos kyseessä on hakemus tullausarvon 
määrittämisen yksinkertaistamisesta CVA, valtuutetusta antajasta eli valtuutuksesta vahvistaa tosite 
tavaran unioniasemasta ACP, yksinkertaistetusta ilmoittamisesta SDE tai valtuutetun banaaninpunnit-
sijan luvasta AWB. Alustoimituslupahakemuksessa EIA tullinimikkeenä käytetään vain kolmea kokoavaa 
Taric -koodia: 99302400 elintarvikkeet, 99302700 polttoaineet ja 99309900 muut tavarat. 

3.9. Tavaran kuvaus 
Ilmoitetaan selkeä ja yksityiskohtainen tavaran kauppanimitys ja/tai tekninen kuvaus. Kuvaus on 
ilmoitettava haettaessa lupaa yksinkertaistettuun ilmoitusmenettelyyn SDE, keskitettyyn tulliselvitykseen 
CCL, ilmoittajan kirjanpitoon tehtävään merkintään EIR tai oma-aloitteiseen tullien määräämiseen SAS. 
Tämä kohta jätetään tyhjäksi, jos kyseessä on hakemus tullausarvon määrittämisen yksinkertaistami-
sesta CVA, valtuutetusta antajasta eli valtuutuksesta vahvistaa tosite tavaran unioniasemasta ACP tai 
valtuutetun banaaninpunnitsijan luvasta AWB.  

3.10 Tavaran paljous 
Haettaessa keskitetyn tulliselvityksen lupaa CCL tai oma-aloitteista tullien määräämistä SAS ilmoite-
taan tullimenettelyyn asetettavien tavaroiden arvioitu paljous kuukausittain. Tätä tietoa ei ilmoiteta, jos 
haetaan tullausarvon määrittämisen yksinkertaistamista CVA, valtuutetun antajan lupaa eli valtuutusta 
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vahvistaa tosite tavaran unioniasemasta ACP, yksinkertaistettua ilmoittamista SDE, ilmoittajan kirjan-
pitoon tehtävän merkinnän lupaa EIR, valtuutetun banaaninpunnitsijan lupaa AWB tai 
alustoimituslupaa EIA. 

3.11 Kiellot ja rajoitukset 
Ilmoitetaan mahdolliset kansalliset tai unionin tason kiellot ja rajoitukset, joita sovelletaan kyseisiin 
tavaroihin ja/tai menettelyyn esittämisjäsenvaltio(i)ssa. Ilmoitetaan toimivaltainen viranomainen, joka 
vastaa ennen tavaroiden luovutusta suoritettavista muodollisuuksista tai tarkastuksista. Tätä tietoa ei 
ilmoiteta, jos haetaan tullausarvon yksinkertaistamisen lupaa CVA, valtuutetun antajan lupaa eli 
valtuutusta unioniaseman todistamiseen ACP tai valtuutetun banaaninpunnitsijan lupaa AWB.  

3.12 Tullimenettelyjen tyyppi 
Ilmoitetaan asiaa koskeva(t) tullimenettely(t), jo(i)ta hakija haluaa soveltaa. Ilmoitetaan tarvittaessa 
asiassa annetun luvan numero, jos se ei ilmene hakemuksen muista tiedoista. Jos asiassa ei ole vielä 
myönnetty lupaa, ilmoitetaan asiaa koskevan hakemuksen numero. Tätä tietoa ei ilmoiteta, jos haetaan 
tullausarvon yksinkertaistamisen lupaa CVA, valtuutusta tavaran unioniaseman todistamiseen ACP tai 
valtuutetun banaaninpunnitsijan lupaa AWB. 

Tullimenettelyt löytyvät Euroopan unionin virallisesta lehdestä nro L 343 (2015). 

Tullimenettelykoodit selityksineen: 

00 Tätä koodia käytetään ilmaisemaan, että edeltävää menettelyä ei ole. 

01 Tavaroiden samanaikainen luovutus vapaaseen liikkeeseen ja jälleenlähettäminen unionin tullialueen niiden osien, joissa 
sovelletaan direktiivin 2006/112/EY säännöksiä, ja tämän alueen niiden osien, joissa näitä säännöksiä ei sovelleta, välisessä 
kaupassa, tai kaupassa tämän alueen niiden osien välillä, joissa näitä säännöksiä ei sovelleta. Tavaroiden samanaikainen 
luovutus vapaaseen liikkeeseen ja jälleenlähettäminen unionin ja sellaisten maiden, joiden kanssa unioni on perustanut 
tulliliiton, välisessä kaupassa. 

07 Luovutus vapaaseen liikkeeseen ja samanaikainen asettaminen muuhun varastointimenettelyyn kuin tullivarastointimenette-
lyyn. Selitys: Tätä koodia käytetään, kun tavarat luovutetaan vapaaseen liikkeeseen, mutta niistä ei ole maksettu 
arvonlisäveroa ja mahdollisia valmisteveroja. 

10 Lopullinen vienti. 
11 Sisäisessä jalostusmenettelyssä vastaavista tavaroista saatujen jalostettujen tuotteiden vienti ennen tuontitavaroiden 

menettelyyn asettamista. Selitys: Ennakkovienti (EX-IM) koodeksin 223 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti. 

21 Väliaikainen vienti ulkoisessa jalostusmenettelyssä. 

22 Muu väliaikainen vienti koodissa 21-23 tarkoitettu vienti 

23 Väliaikainen vienti myöhempää samassa tilassa palauttamista varten. 

31 Jälleenvienti. Selitys: Muiden kuin unionitavaroiden jälleenvienti erityismenettelyn jälkeen. 

40 Tavaroiden luovutus samanaikaisesti vapaaseen liikkeeseen ja kulutukseen 

42 Sellaisten tavaroiden samanaikainen luovutus vapaaseen liikkeeseen ja kulutukseen, jotka luovutetaan arvonlisäverotta toi-
seen jäsenvaltioon ja, soveltuvin osin, väliaikaisesti valmisteverottomina. Selitys: Vapautus alv:stä ja, soveltuvin osin, väli-
aikainen valmisteverottomuus myönnetään, koska tavarat luovutetaan tai siirretään tuonnin jälkeen unionin sisällä toiseen 
jäsenvaltioon. Tällaisessa tapauksessa alv ja, soveltuvin osin, valmistevero maksetaan lopullisessa määräjäsen-valtiossa. 
Tämän menettelyn noudattamiseksi asianomaisten henkilöiden on täytettävä direktiivin 2006/112/EY 143 artiklan 2 kohdas-
sa luetellut edellytykset ja, soveltuvin osin, direktiivin 2008/118/EY 17 artiklan 1 kohdan b alakohdassa luetellut edellytykset 

43 Tavaroiden samanaikainen luovutus kulutukseen ja vapaaseen liikkeeseen sovellettaessa tietyn määrän kantamiseen liittyviä 
määräyksiä uusien jäsenvaltioiden liittymistä seuraavan siirtymäkauden aikana. 

44 Tietty käyttötarkoitus. tavaroiden luovutus vapaaseen liikkeeseen tullitta tai alennettua tullia soveltaen tietyn 
käyttötarkoituksen perusteella. 

45 Tavaroiden luovutus vapaaseen liikkeeseen ja osittainen saattaminen kulutukseen joko arvonlisäveron tai valmisteverojen 
kantamiseksi sekä niiden asettaminen varastoon, joka ei ole tullivarasto 

46 Vastaavista tavaroista ulkoisessa jalostusmenettelyssä saatujen jalostettujen tuotteiden tuonti ennen niiden tavaroiden 
vientiä, jotka ne korvaavat. Selitys: Ennakkotuonti koodeksin 223 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti 

48 korvaavien tuotteiden samanaikainen luovutus kulutukseen ja vapaaseen liikkeeseen ulkoisessa jalostusmenettelyssä ennen 
väliaikaisesti vietävien tavaroiden vientiä 

49 Tuonti toisesta EU-maasta Ahvenanmaalle. Tuonti Turkista Suomeen. 

51 Sisäinen jalostusmenettely. Selitys: Sisäinen jalostus koodeksin 256 artiklan mukaisesti 
53 Tuonti väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn asettamista varten 

54 Sisäinen jalostus toisessa jäsenvaltiossa (ilman, että tavaroita on luovutettu vapaaseen liikkeeseen kyseisessä 
jäsenvaltiossa). Selitys: Tällä koodilla rekisteröidään toimi unionin sisäistä kauppaa koskeviin tilastoihin. 

61 Jälleentuonti ja tavaroiden samanaikainen luovutus kulutukseen ja vapaaseen liikkeeseen 

63 Sellaisten tavaroiden jälleentuonti ja samanaikainen luovutus vapaaseen liikkeeseen ja kulutukseen, jotka luovutetaan 
arvonlisäverotta toiseen jäsenvaltioon ja, soveltuvin osin, väliaikaisesti valmisteverottomina. Selitys: Vapautus alv:stä ja, 
soveltuvin osin, väliaikainen valmisteverottomuus myönnetään, koska tavarat luovutetaan tai siirretään jälleentuonnin jälkeen 
unionin sisällä toiseen jäsenvaltioon. Tällaisessa tapauksessa alv ja, soveltuvin osin, valmistevero maksetaan lopullisessa 
määräjäsenvaltiossa. Tämän menettelyn noudattamiseksi asianomaisten henkilöiden on täytettävä direktiivin 2006/112/EY 
143 artiklan 2 kohdassa luetellut edellytykset ja, soveltuvin osin, direktiivin 2008/118/EY 17 artiklan 1 kohdan b alakohdassa 
luetellut edellytykset 
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68 Jälleentuonti sekä osittainen luovutus kulutukseen ja samanaikainen luovutus vapaaseen liikkeeseen ja asettaminen 
muuhun varastointimenettelyyn kuin tullivarastointimenettelyyn 

71 Asettaminen tullivarastointimenettelyyn. Selitys: Tavaroiden asettaminen tullivarastointimenettelyyn 
76 Unionitavaroiden asettaminen tullivarastointimenettelyyn koodeksin 237 artiklan 2 kohdan mukaisesti. 

77 Unionitavaroiden ennen vientiä (koodeksin 5 artiklan 27 alakohdassa tarkoitetussa) tulliviranomaisten tullivalvonnassa 
tapahtuva valmistus ja vientitukien maksaminen 

78 tavaroiden siirtäminen vapaa-alueelle 

80 Passitus 

95 Tavaroiden asettaminen muuhun varastointimenettelyyn kuin tullivarastointimenettelyyn, kun arvonlisäveroa tai, soveltuvin 
osin, valmisteveroa ei ole maksettu 

96 Unionitavaroiden asettaminen muuhun varastointimenettelyyn kuin tullivarastointimenettelyyn, kun arvonlisäveroa tai, 
soveltuvin osin, valmisteveroa ei ole maksettu 

XX Väliaikainen varastointi 

3.13 Ilmoituksen tyyppi 
Tämä tieto ilmoitetaan vain, jos haetaan keskitetyn tulliselvityksen lupaa CCL tai oma-aloitteista 
määräämistä koskevaa lupaa SAS. Ilmoitetaan tulli-ilmoituksen tyyppi (vakiomuotoinen, yksinkertais-
tettu tai ilmoittajan kirjanpitoon tehtävä merkintä), jota hakija haluaa soveltaa. Yksinkertaistettujen 
ilmoitusten tapauksessa ilmoitetaan luvan numero, jos se ei ilmene hakemuksen muista tiedoista. Jos 
yksinkertaistetun menettelyn osalta ei ole vielä myönnetty lupaa, ilmoitetaan asiaa koskevan hakemuk-
sen numero. Ilmoittajan kirjanpitoon tehtävän merkinnän tapauksessa ilmoitetaan luvan numero, jos se 
ei ilmene hakemuksen muista tiedoista. Jos kirjanpitoon tehtävän merkinnän osalta ei ole vielä myön-
netty lupaa, ilmoitetaan asiaa koskevan hakemuksen numero. 

 

3.14 Toimien lukumäärä 
Ilmoitetaan arvio siitä, moneenko lähetykseen kuukaudessa lupaa sovelletaan kussakin jäsenvaltiossa. 
Tämä kohta jätetään tyhjäksi, jos kyseessä on hakemus tullausarvon määrittämisen yksinkertaistami-
sesta CVA, valtuutetusta antajasta eli valtuutuksesta vahvistaa tosite tavaran unioniasemasta ACP, tai 
valtuutetun banaaninpunnitsijan luvasta AWB. 

3.15 Tietojen saatavuus 
Ilmoitetaan, millä tavoin tulli- ja passitusilmoituksen tiedot ovat tulliviranomaisten saatavilla. Tämä tieto 
ilmoitetaan vain, jos haetaan lupaa tehdä tulliselvitys ilmoittajan kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä EIR. 

3.16 Yksinkertaistuksen kohde ja laji 
Ilmoitetaan, mitkä koodeksin 71 ja 72 artiklan mukaisesti hintaan lisättävät tai siitä vähennettävät 
kustannuserät tai koodeksin 70 artiklan 2 kohdan mukaiseen tosiasiallisesti maksettuun tai 
maksettavaan hintaan sisältyvät tekijät ovat sellaisia, joihin yksinkertaistusta sovelletaan (esim. 
avustukset, rojaltit, kuljetuskustannukset jne.) sekä määrien määrittämiseen käytetyt 
laskentamenetelmät.  Koodeksin em. artiklat löytyvät Euroopan unionin virallisesta lehdestä L 269 
(2013). Tämä tieto ilmoitetaan vain, jos haetaan tullausarvon yksinkertaistamisen lupaa CVA.  

3.17 Alihankkijan nimi Tämä kohta jätetään tyhjäksi. 

3.18 Alihankkijan osoitetiedot Tämä kohta jätetään tyhjäksi. 

3.19 Alihankkijan EORI-numero Tämä kohta jätetään tyhjäksi. 

3.20 Vapautus tavaroiden esittämistiedonannosta 
Ilmoitetaan ("kyllä/ei"), haluaako toimija vapautuksen ennakkoilmoituksesta, joka koskee tavaroiden 
saatavuutta tullitarkastuksia varten. Jos vastaus on kyllä, on ilmoitettava syyt. Tämä tieto ilmoitetaan 
vain, jos haetaan lupaa tehdä tuonnin tulliselvitys ilmoittajan kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä EIR.  

3.21 Vapautus lähtöä edeltävästä ilmoituksesta 
Hakijan on osoitettava koodeksin 263 artiklan 2 kohdassa säädettyjen edellytysten täyttyminen. Artikla 
löytyy Euroon unionin virallisesta lehdestä L 269 (2013). Tämä tieto ilmoitetaan vain, jos haetaan lupaa 
tehdä viennin tulliselvitys ilmoittajan kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä EIR. 

3.22 Paikasta, jossa tavarat ovat saatavilla tarkastusta varten, vastaava tullitoimipaikka 
Ilmoitetaan sen tullitoimipaikan osoite, jossa tavarat ovat saatavilla tarkastusta varten. Tämän tiedon 
ilmoittaminen on vapaaehtoista ja koskee vain hakemusta tehdä tulliselvitys ilmoittajan kirjanpitoon 
tehtävällä merkinnällä EIR.  

3.23 Talouden toimijalle delegoitavien muodollisuuksien ja tarkastusten tunnistetiedot 
Ilmoitetaan edellytykset, joilla lupien haltija voi valvoa niiden kieltojen ja rajoitusten noudattamista, joita 
tarkoitetaan kohdassa 3.11 Kiellot ja rajoitukset. Tämä tieto ilmoitetaan vain, jos haetaan oma-
aloitteista määräämistä koskevaa lupaa SAS. 
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4. Keskitetyn tulliselvityksen lupahakemusta (CCL) koskevia tietoja 
Kohdat 4.1 – 4.12 ilmoitetaan vain, kun haetaan keskitetyn tulliselvityksen lupaa (CCL) 

4.1 Yksityiskohtaiset tiedot suunnitellusta toiminnasta 
Annetaan yleiskuvaus keskitetyssä tulliselvityksessä olevien tavaroiden liiketoimista/toiminnoista ja 
siirroista. 

4.2 Luvan antamiseen muissa jäsenvaltioissa liittyvät yritykset 
Ilmoitetaan yrityksen/yritysten nimi ja osoite. Tätä tietoa ei tarvitse ilmoittaa, jos kohdassa 4.3 
ilmoitetaan yrityksen/yritysten EORI-numero/-numerot.  

4.3 EORI-numero Yrityksen/yritysten EORI-numero/-numerot.  

4.4 Asettamistullitoimipaikka (-paikat) 
Ilmoitetaan asettamistullitoimipaikka tai -paikat, jo(i)ssa tavarat esitetään, eli tullitoimipaikka tai -paikat, 
jotka ovat toimivaltaisia niissä paikoissa, joissa tavarat sijaitsevat hetkellä, jolloin ne asetetaan 
tullimenettelyyn.  

4.5 Alv-, valmistevero- ja tilastoviranomaisten tunnistetiedot 
Ilmoitetaan alv-, valmistevero- ja tilastoviranomaisten nimi ja osoite luvan antamiseen osallistuvissa 
jäsenvaltioissa, jotka on ilmoitettu hakemuslomakkeen kohdassa 1.3 Maantieteellinen voimassaolo - 
unioni.  

4.6 Veroedustajan nimi 
Ilmoitetaan veroedustajan nimi esittämisjäsenvaltiossa, mikäli ei ilmoiteta veroedustajan EORI-numeroa 
kohdassa 4.7.  

4.7 Veroedustajan tunnistetiedot Veroedustajan EORI-numero. 

4.8 Veroedustajan osoitetiedot 
Ilmoitetaan veroedustajan osoite esittämisjäsenvaltiossa, mikäli ei ilmoiteta veroedustajan EORI-
numeroa kohdassa 4.7. 

4.9 Veroedustajan asemaa koskeva koodi 
Ilmoitetaan, aikooko hakija toimia veroasioissa omissa nimissään ja omaan lukuunsa (koodi 1) vai 
nimittää veroedustajan esittämisjäsenvaltiossa, jolloin veroedustajan toimii hakijan puolesta (koodi 2).  

4.10 Valmisteveromuodollisuuksista vastaava henkilö 
Merkitään valmisteveroja koskevan vakuuden maksamisesta tai antamisesta vastaavan henkilön nimi, 
mikäli EORI-numeroa ei ilmoiteta kohdassa 4.11.   

4.11 Valmisteveromuodollisuuksista vastaavan henkilön EORI-numero 
Merkitään asianomaisen henkilön EORI-numero, jos kyseisellä henkilöllä on voimassa oleva EORI-
numero ja se on hakijan saatavilla.  

4.12 Valmisteveromuodollisuuksista vastaavan henkilön osoitetiedot 
Merkitään valmisteveroja koskevan vakuuden maksamisesta tai antamisesta vastaavan henkilön 
osoite, mikäli EORI-numeroa ei ilmoiteta kohdassa 4.11. 

5.VALTUUTETUN BANAANINPUNNITSIJAN LUPAHAKEMUSTA (AWB) KOSKEVIA TIETOJA 
Kohdat 5.1-5.4 ilmoitetaan vain, kun haetaan valtuutetun banaaninpunnitsijan lupaa (AWB) 

5.1 Taloudellinen toiminta 
Ilmoitetaan tuoreiden banaanien kauppaan liittyvä taloudellinen toiminta: 1 tuonti, 2 kuljetus,  
3 varastointi, 4 käsittely.  

5.2 Punnituslaitteet Annetaan punnituslaitteiden kuvaus.  

5.3 Lisätakeet 
Kansallisen lainsäädännön mukaisesti tunnustetut asianmukaiset todisteet siitä, että: 1) käytetään 
ainoastaan asianmukaisesti kalibroituja ja alan tekniset standardit täyttäviä laitteita, joilla varmistetaan 
banaanien nettopainon täsmällinen määrittäminen. 2) banaaneja punnitsevat ainoastaan valtuutetut 
punnitsijat tulliviranomaisten valvomissa paikoissa. 3) banaanien nettopaino, alkuperä ja tiedot 
pakkaamisesta sekä punnitusajankohdasta ja purkauspaikasta merkitään punnituksen yhteydessä 
viipymättä banaanien punnitustodistukseen. 4) banaanit on punnittu liitteessä 61-03 esitettyä 
menettelyä noudattaen. 5) punnitustulokset merkitään viipymättä punnitustodistukseen siten kuin 
unionin tullilainsäädännössä edellytetään.  

5.4 Ennakkoilmoitus tulliviranomaisille 

Ilmoitetaan ennakkoilmoituksen tyyppi ja annetaan jäljennös ilmoituksesta.  
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6. LISÄTIEDOT Lisätietoja hakemukseen. 

7. SUOSTUMUS 
 

7.1 Suostumus julkaisemiseen luvanhaltijoiden luettelossa 

Ilmoitetaan (”kyllä/ei”), suostuuko hakija hakemaansa lupaa koskevien seuraavien tietojen julkistamiseen 
luvanhaltijoiden julkisessa luettelossa:  

- Luvanhaltija 
- Lupatyyppi 
- Voimaantulopäivä tai tarvittaessa voimassaoloaika 
- Päätöksen tekevän tulliviranomaisen jäsenvaltio 
- Toimivaltainen/valvova tullitoimipaikka. 

Julkaisu toteutetaan Tullin tai komission verkkosivuilla. 

7.2 Suostumus päätöksen toimittamiseen sähköisesti tulliasioista vastaavan henkilönsähköposti-
osoitteeseen 
Ilmoitetaan (”kyllä/ei”), suostuuko hakija, että päätös hakemukseen toimitetaan sähköpostilla 
tulliasioista vastaavan henkilön sähköpostiosoitteeseen 

8. ALLEKIRJOITUS 
Hakemuksen päivämäärä, paikka sekä hakemuksen jättävän henkilön allekirjoitus, asema yrityksessä ja 
nimenselvennys. 

9. LIITTEET 
Ilmoitetaan, montako liiteasiakirjaa hakemukseen on liitetty (kokonaismäärä kpl), sekä liiteasiakirjojen nimet ja 
päiväys. Jos asiakirja liittyy johonkin tiettyyn hakemuksen kohtaan, ilmoitetaan asiakirjan päiväyksen jälkeen 
hakemuksen kohdan numero. 


