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Ansökan om tillstånd att verka som godkänd exportör 

Se ifyllningsanvisningen för ansökan 

 Ny ansökan 

 Ansökan om ändring 

 

Uppgifter om företaget 

Namn 

Hemort 

EORI-nummer 

Postadress 

Postnummer och postanstalt 

Företagets kontaktperson som är förtrogen med ursprungsreglerna 

Namn 

Telefonnummer 

E-postadress 

Ytterligare uppgifter om ändringsansökan 

Tullkontor som beviljat tillsåndet 

Tillstånsdnummer 

Beviljandedatum 

Ytterligare uppgifter 

1. Bransch och produkter 
1.1. Företagets ursprungsprodukter som ska exporteras. Ange dessa produkters varubeskrivningar samt varukoder med 

minst fyra siffrors noggrannhet. Ange de avtalsländer till vilka företaget exporterar ovannämnda produkter. 

 Bilagor (t.ex. broschyrer, varuprover 



 

2 (3) 

 

Tullblankett 295r_20 

1.2. Vilka ursprungsregler gäller för företagets exportprodukt/exportprodukter (se på ifyllningsanvisningen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3. Ange företagets huvudsakliga exportprodukter (ursprungsprodukter) som exporteras från något annat EU-land än 
Finland. Ange dessa produkters varubeskrivningar samt varukoder med minst fyra siffrors noggrannhet. 

  Bilagor (t.ex. broschyrer, varuprover 

1.4. EU-länder och orter från vilka företaget exporterar ovannämnda varor och aktörernas kontaktuppgifter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5. Tillverkar företaget de produkter i Finland som exporteras från ett annat EU-land? Om inte, i vilka länder och av vilka 
företag tillverkas produkterna och vilka ursprungsregler gäller för produkter? 

2. Kännedom om ursprungslagstiftning 

2.1. Visa att villkoren enligt ursprungsreglerna uppfylls i enlighet med vad exportproduktens varukodspecifika ursprungs-
regel kräver för att produkten ska ha ursprung i EU. Ge ett exempel på minst en exportprodukt. 

a) Om exportproduktens ursprungsregel är en procentregel, lägg fram produktspecifika kalkyler. Kalkylerna 
lämnas med blankett 295s_18 – Bilaga, ursprungskalkyl 
 

b) Om exportproduktens ursprungsregel kräver att varukoden ändras, ange exportproduktens varukod och 
handelsnamn samt varukoderna för de material med icke-EU-ursprung som används vid tillverkningen: 
 

c) Om exportproduktens ursprungsregel kräver ett visst tillverkningsstadium ange exportproduktens varukod och 
handelsnamn samt ursprungsländer och varukoder för de material som använts vid tillverkningen. Ange också 
den tillverkning som reglerna förutsätter av företaget: 
 
 
 

d) Om exportproduktens ursprungsregel utgörs av någon annan regel (t.ex. en kombination av ovannämnda) 
ange exportproduktens varukod och handelsnamn samt ursprungsländer och varukoder för de material som 
använts vid tillverkningen. Ange också den tillverkning som reglerna förutsätter av företaget: 

2.2. Tillverkar företaget de exportprodukter som avses i ansökan enligt förfarandet för aktiv förädling 

 Ja, vilka? 

 Nej 
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Om varorna tillverkas: 

Har tullarna på det material, som med tanke på det tillämpliga frihandelsavtalet är icke-ursprungsmaterial, och som importerats 
och använts vid tillverkningen betalats när en fakturadeklaration eller ursprungsdeklaration upprättas för exportprodukten? Om 
inte, förklara varför inte. 

3. Handlingar som styrker ursprungsstatus och förvaring av dem 

3.1. Hurudana sådana handlingar ur vilka ursprunget av produkterna går att kontrollera har företaget? Beskriv 
handlingarna. 
 
 
 
 

 
3.2. Ange förvaringsform för ovannämnda bokföring och handlingar och besöksadressen där materialet förvaras och där 

det  vid behov kan granskas. 

Exportörens åtagande 

Genom att underteckna ansökan förbinder sig exportören att ta fullt ansvar för varje fakturadeklaration, ursprungsdeklaration, 
EUR-MED-fakturadeklaration och EUR-MED-ursprungsdeklaration han upprättat, också för dem som inte har undertecknats, 
som om de hade undertecknats för hand, samt för de A.TR.-varucertifikat som exportören själv bestyrkt med sin specialstämpel. 
Exportören förbinder sig att på begäran för tullmyndigheterna uppvisa alla utredningar som behövs för att kontrollera 

produkternas ursprungsstatus och A.TR.-varucertifikatens riktighet. Hakemukseen voidaan oheistaa erillisiä selvityksiä. 

Bilagor 

 Bilaga 295r – ursprungskalkyl (ifylls av tillverkare) 

 Andra bilagor, vilka 

totalt st. 

Samtycke till att beslutet skickas elektroniskt till företagets kontaktperson 

 Ja 

 Nej 

Ansökan ska skrivas under av en person som enligt handelsregisterutdraget har firmateckningsrätt i företaget. Om ansökan 

skrivs under av någon annan person ska sökanden till sin ansökan bifoga en fullmakt från den person som har firmateckningsrätt. 

Underskrift 

Ort och datum 

Underskrift och namnförtydligande,  

Vänligen skicka ansökan med bilagor till adressen: Tullens tillståndscentral, PB 56, 90401 Uleåborg eller per e-post: 
lupakeskus@tulli.fi 
 

Obs! Godkänd exportör måste vara registrerad exportör (REX) i vissa situationer, mera information kan hittas på Tullens 
hemsidorna. Tullblanketten 1051r används i registrering. 
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