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Hakemus, kuljetuksen tai väliaikaisen varaston lupa 

TST Lupa tavaroiden väliaikaiseen varastointiin 

ACT Lupa TIR-toimenpiteen valtuutetun vastaanottajan asemaan 

ACR Lupa unionin passitusmenettelyn valtuutetun lähettäjän asemaan 

ACE Lupa unionin passitusmenettelyn valtuutetun vastaanottajan asemaan 

SSE Lupa erityisten sinettien käyttöön 

TRD Lupa passitusilmoituksen pienemmän tietosisällön käyttöön 

ETD Lupa sähköisen kuljetusasiakirjan käyttöön tulli-ilmoituksena 

1. Hakemus

1.1. Hakemustyyppi 

Uusi lupahakemus 

Luvan muuttaminen 

Luvan uusiminen 

Luvan kumoaminen 

1.2. Päätöksen viitenumero 

1.3. Maantieteellinen voimassaoloaika – unioni 

Lupa voimassa kaikissa jäsenmaissa 

Lupa voimassa vain Suomessa 

Lupa voimassa vain tietyissä jäsenmaissa 

1.4. Maantieteellinen voimassaoloaika – yhteistä passitusta soveltavat maat 

2. Hakijan tiedot

2.1. Hakijan nimi 

2.2. EORI-numero 

2.3. Haen EORI-rekisteröintiä 

2.4. Hakijan osoitetiedot 

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

2.6. Hakijan edustajan EORI-numero 

2.7. Hakijan edustajan osoitetiedot 

2.8. Tulliasioista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot 

2.9. Hakemuksesta vastaava yhteyshenkilö 
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2.10 Hakemuksesta vastaavan yhteyshenkilön puhelinnumero 

2.11 Hakemuksesta vastaavan yhteyshenkilön sähköpostiosoite 

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

Nimi Maakoodi Tunnus Osoite 

3. Tavaraa ja menettelyä koskevat tiedot

3.1 Tullitarkoitukseen soveltuvan pääkirjanpidon tyyppi 

3.2 Paikka, jossa tullitarkoituksiin soveltuva pääkirjanpito hoidetaan tai jossa se on saatavilla 

3.3 Kirjanpidon tyyppi 

3.4 Paikka, jossa kirjanpitoa säilytetään 

3.5. Päätöksen voimassaolon (pyydetty) alkamispäivä 

3.6 Tavaran sijaintipaikka 

3.7 Määrätullitoimipaikka (-t) 

3.8 Lähtötullitoimipaikka (-t) 

3.9 Toimien lukumäärä 

3.10 Tietojen saatavuus 

3.11 Yleisvakuus 

3.12 Sinetin tyyppi 
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4. Väliaikaisen varastoinnin lupahakemusta (TST) koskevia tietoja 

4.1 Vakuustullitoimipaikka 

4.2 Tavaran kuvaus 

4.3 Vakuuden määrä 

4.4 Yksityiskohtaiset tiedot varastoista 

4.5 Unionitavaroiden varastointi 

 Kyllä 

 Ei 

4.6 Tavaroiden siirrot 

Määräpaikan väliaikaisen varaston osoite tai väliaikaisten varastojen osoitteet  

5. Lisätiedot 

6. Suostumus 

6.1 Suostumus julkaisemiseen luvanhaltijoiden luettelossa 

 Kyllä 

 Ei 

6.2 Suostumus päätöksen toimittamiseen sähköisesti tulliasioista vastaavan henkilön sähköpostiosoitteeseen 

 Kyllä 

 Ei 

7. Allekirjoitus 

Päivämäärä ja paikka 

Allekirjoitus, allekirjoittajan asema yrityksessä ja nimenselvennys 

8. Liitteet 

_______ kpl yhteensä 

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

tai postitse osoitteeseen Tullin lupakeskus, PL 56, 90401 Oulu 

mailto:lupakeskus@tulli.fi
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