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Ny ansökan 

Ansökan om ändring 

A. GRUNDUPPGIFTER OM FÖRETAGET

Företagets namn 

Verksamhetsställenas tilläggsdelsnummer som finska tullen 
tilldelat sökanden 

FO-nummer Import 

VAT-nummer Export 

EORI-nummer AREX 

Transitering 

Företagets postadress Postnummer och postanstalt 

Företagets besöksadress Företagets hemort 

B. TULLENS DATASYSTEM FÖR VILKA REGISTRERING ELLER ÄNDRING SÖKS

Importsystemet ITU, direkt meddelandedeklarering 

EDI-kundrelation vid import (förutsätter att företaget har tillstånd till anstånd 
med betalning) som ansökan gäller: 

EDI-avsändare Teknisk avsändare 

Exportsystemet ELEX, direkt meddelandedeklarering 

EDI-kundrelation vid export som ansökan gäller: 

EDI-avsändare Teknisk avsändare 

AREX-systemet, direkt meddelandedeklarering 

Transiteringssystemet, direkt meddelandedeklarering 

EDI-kundrelation vid transitering 
som ansökan gäller: 

EDI-deklarant TIR-deklarant Person som sköter 
meddelandetrafik 

Godkänd avsändare MANU-EDI 

(transitering) 
Godkänd mottagare 

TIR-auktoriserad mottagare 

Punktskattesystemet EMCS, direkt meddelandedeklarering 

Ålands skattegränssystem ALA, direkt meddelandedeklarering 

Intrastat - systemet för statistikdeklarationer över EU-internhandeln, via direkt meddelandedeklarering 

Ifylls av Tullen 
Ansökans datum och diarienummer
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C. FÖRETAGETS KONTAKTPERSON FÖR MEDDELANDEDEKLARERING

Importsystemet ITU 

Kontaktperson Ersättare 

Telefonnummer Telefonnummer 

E-postadress E-postadress

Exportsystemet ELEX 

Kontaktperson Ersättare 

Telefonnummer Telefonnummer 

E-postadress E-postadress

AREX-systemet  

Kontaktperson Ersättare 

Telefonnummer Telefonnummer 

E-postadress E-postadress

Transiteringssystemet 

Kontaktperson Ersättare 

Telefonnummer Telefonnummer 

E-postadress E-postadress

Punktskattesystemet EMCS 

Kontaktperson Ersättare 

Telefonnummer Telefonnummer 

E-postadress E-postadress

Ålands skattegränssystem ALA 

Kontaktperson Ersättare 

Telefonnummer Telefonnummer 

E-postadress E-postadress

Intrastat, systemet för statistikdeklarationer över EU-internhandeln 

Kontaktperson Ersättare 

Telefonnummer Telefonnummer 

E-postadress E-postadress
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D. KONTAKTUPPGIFTER I DATATEKNISKA ÄRENDEN

Person ansvarig för telekommunikationsärenden 

Telefonnummer E-postadress

Ersättare 

Telefonnummer E-postadress

Programvaruhus 

Kontaktperson 

Telefonnummer E-postadress

Den som genomför funktionerna vid direkt meddelandedeklarering (Anges bara vid direkt meddelandedeklarering om tjänsteleverantören 
inte är densamma som det angivna programvaruhuset.) 

Kontaktperson 

Telefonnummer E-postadress

E. TILLÄGGSUPPGIFTER GÄLLANDE DIREKT MEDDELANDEDEKLARERING

E.1. SÖKANDENS ROLL (Bara ett alternativ kan väljas, förutom då sökanden verkar både som direkt meddelandedeklarant och som

tjänsteleverantör.) 

1) Sökanden verkar som direkt meddelandedeklarant: genererar och förmedlar meddelandena själv.

2) Sökanden verkar som direkt meddelandedeklarant: använder en tjänsteleverantör som genererar och förmedlar meddelandena
(fyll i punkt E.2).

3) Sökanden verkar som tjänsteleverantör: genererar och förmedlar meddelandena på ett annat företags vägnar (fyll i punkt E.3).

E.2. TJÄNSTELEVERANTÖR SOM SÖKANDEN ANVÄNDER (Ifylls om alternativ 2 kryssats för i E.1.)

Företagets namn FO-nummer 

E.3. UPPGIFTER OM FÖRETAG SOM HAR SÖKANDEN SOM TJÄNSTELEVERANTÖR (Ifylls om alternativ 3 har kryssats för i

E.1.)

Företagets namn FO-nummer 

Företagets namn FO-nummer 

Företagets namn FO-nummer 

E.4. FÖRETAGET TAR I BRUK MEDDELANDENOTIFIKATIONSTJÄNSTEN VID DIREKT MEDDELANDEDEKLARERING

Ja Nej 

test URL: https:// 

produktion URL: https:// 
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E.5 IAKTTAGANDE AV ANVÄNDARVILLKOREN
Sökanden har läst användarvillkoren i bilaga 1 och förbinder sig att iaktta dem.

Underskrift och namnförtydligande Datum 

F. TILLÄGGSUPPGIFTER GÄLLANDE AREX-SYSTEMET (Ifylls om ansökan gäller AREX-systemet.)

FÖRETAGETS AGERANDE VID INFÖRSEL OCH UTFÖRSEL (Kryssa för de transporter och deklarationstyper som företaget

använder, om dessa är kända).

Transportsätt 

Sjötransport Järnvägstransport Vägtransport 

Flygtransport Transport på inre vattenvägar (Saima kanal) 

Meddelandena som företaget tar i bruk 

IE315 Summarisk 
Införseldeklaration 

IE344 Summarisk deklaration för 
tillfällig lagring 

IE3470 Ankomstanmälan med 
entry key-uppgifter 

IE347 Anmälan om uppvisande vid 
införsel 

IE007 Anmälan om mottagande IE044 Lossningsresultat 

IE615 Summarisk 
utförseldeklaration 

IE547 Anmälan om uppvisande vid 
utförsel 

IE590 Anmälan om utförsel 

Vanligaste gränsövergångsställen 

Uppskattat antal transaktioner / månad 

Tillståndsnummer/-numren för tillfälligt lager om IE007- eller IE044-anmälningar lämnas: FO-nummer + kod (tilläggsdel som har t.ex. formen 
R0001) 

TILLÄGGSUPPGIFTER OM AREX-SYSTEMET 

G. TILLÄGGSUPPGIFTER GÄLLANDE EMCS-SYSTEMET (Ifylls om ansökan gäller EMCS-systemet.)

TILLÄGGSUPPGIFTER OM FÖRETAGET 

Typ av tillstånd  

Godkänd upplagshavare Registrerad avsändare Registrerad mottagare 

Företagets bransch 

Energi Tobak Alkohol 

TYPER AV SKATTEFRIA FLYTTNINGAR (Man kryssar för de flyttningar som företaget använder.) 

Typer av flyttningar 

Import EU-intern handel 

Export Flyttningar inom Finland 
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MEDDELANDENA SOM FÖRETAGET TAR I BRUK 

Tar emot Skickar 

801 e-AD 810 e-AD Meddelande om återkallande

803 Anmälan om ändring av destination 815 e-AD utkast

810 e-AD Meddelande om återkallande 818 Mottagningsrapport 

818 Mottagningsrapport 

829 Godkännande av exportförfarandet 

819 Vägran i förväg eller anmärkning 

813 Anmälan om ändring av destination 

807 Stopp av transport 

H. EORI-KONTAKTUPPGIFTER (Ifylls bara om företaget också ansöker om EORI-nummer.)

EORI-kontaktperson Telefonnummer 

E-postadress

Tillstånd att publicera företagets EORI-uppgifter 

Jag samtycker till att EORI-uppgifterna i denna 
registreringsblankett publiceras. 

Jag samtycker inte till att EORI-uppgifterna i denna 
registreringsblankett publiceras. 

Datum och år då företaget grundades Företagets bransch (anges som kod enligt NACE-standarden) 

TIR-carnetinnehavarens ID-nummer DUNS-nummer 

ID-nummer som tilldelats i andra EU-länder 

I. TILLÄGGSUPPGIFTER

J. BILAGOR

Bilaga 1 (Användarvillkoren för direkt meddelandedeklarering) 

K. UNDERSKRIFT

Underskrift och namnförtydligande Datum 

Blanketten ska skickas till följande adress: 

Tullens tillståndscentral 
PB 56 
90401 Uleåborg 
Tel. 0295 5200 
e-post: lupakeskus@tulli.fi

mailto:lupakeskus@tulli.fi
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Användarvillkoren för direkt meddelandedeklarering och frågegränssnittet för ankomstnummer 

Syftet med tjänsten 

Direkt meddelandedeklarering och frågegränssnittet för ankomstnummer (nedan kallad ”tjänsten” eller ”tjänster”) är 
en del av Tullens elektroniska tjänster. Användning av tjänsten förutsätter att Tullen har gett ett tillståndsbeslut för 
direkt meddelandedeklarering och att användaren använder certifikattjänster som Tullen har godkänt. 

Genom direkt meddelandedeklarering (Web Service) kan kundens datasystem skicka meddelanden via Internet till 
Tullens system och hämta svarsmeddelanden som producerats av Tullens system. Direkt meddelandedeklarering 
är, såsom namnet anger, avsedd för direkt meddelandedeklarering mellan Tullen och kunden. Kunden kan vid 
behov anlita en tjänsteleverantör som förmedlar eller genererar och förmedlar meddelanden.  

Med hjälp av frågegränssnittet för ankomstnummer kan Tullens datasystem ur kundens datasystem hämta 
uppgifter som hänför sig till en försändelse som ska förtullas utgående från ankomstnumret eller fraktsedelns 
nummer.  

Oberoende av deklareringssättet svarar kunden för alla de anlitade tredje parternas alla förpliktelser – såsom 
skadestånd, datasäkerhets- och servicenivåförpliktelser – som för sina egna. Kunden är skyldig att uppfylla dessa 
förpliktelser och att se till att Tullens användarvillkor som beskrivs i detta dokument uppfylls med tredje parter i 
fråga. 

Användarvillkor 

Dessa användarvillkor reglerar tjänsteanvändarnas (nedan ”användare”) uppgifter, rättigheter och skyldigheter. 
Användaren av tjänsten förbinder sig att iaktta gällande användarvillkor. Om användaren bryter mot dessa 
användarvillkor kan Tullen upphäva användarens användarrättigheter delvis eller helt. 

Användarens skyldigheter och ansvar 

Användaren kan ställas till svars för olaglig användning av tjänsten eller för brott mot dessa användarvillkor. Driften 
och användningen av tjänsten baserar sig på gällande finsk lagstiftning. 

Användaren är skyldig att iaktta de villkor för användning av elektroniska identifikationskoder som ställts av 
beviljaren av koderna. Tullen svarar inte för felaktigheter eller missbruk som förorsakats av vårdslös användning 
eller förvaring av koderna. 

Användaren svarar för riktigheten av de uppgifter som skickas till tjänsten samt för meddelandenas integritet och 
tillförlitlighet. Till tjänsten får man inte skicka obehöriga meddelanden och inte heller meddelanden eller trafik som 
kan belasta tjänsten i onödan eller äventyra dess datasäkerhet.  

Användaren får inte lämna några vilseledande uppgifter om sitt företag. 

Användaren svarar för datasäkerheten i fråga om sina egna uppgifter, system och förbindelser. Dessutom svarar 
användaren för datasäkerheten av en eventuell tredje parts (en tjänsteleverantörs) system och förbindelser och för 
förbindelsernas datasäkerhet. användaren ska se till att tjänsteleverantörens servicenivå är tillräcklig och att den 
har beskrivits i det avtal som användaren sluter med tjänsteleverantören.  

Identifiering i tjänsten och användning av XML-signatur för de datainnehåll som skickas till tjänsten sker med ett 
servercertifikat. Användaren svarar för användningen och förnyandet av server certifikatet samt för hemlighållande 
av servercertifikatets privata nyckel.  

Användaren svarar för alla transaktioner och åtgärder som genomförts med hans eller hennes servercertifikat som 
för sina egna samt för de kostnader som uppstår när servercertifikatet används. Ansvaret gäller till dess att 
användaren har satt upp sitt servercertifikat på spärrlistan som upprätthålls av producenten av certifikattjänsten och 
informerat Tullen om att certifikatet har spärrats. 

För vissa funktioner som används via tjänsten kan ett användarnamn och/eller ett lösenord behövas. Användaren 
svarar för hemlighållandet av sitt användarnamn och för användningen av användarnamnet. Om användarnamnet 
och lösenordet har förkommit eller avslöjats för en tredje part ska användaren omedelbart informera Tullen om 
detta. Användaren svarar för alla kostnader som uppkommer på grund av användningen av användarnamnet fram 
till att Tullen informerats om att användarnamnet har förkommit eller avslöjats för en tredje part och Tullen har 
meddelat att denna anmälan har tagits emot. 
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Om användaren bryter mot dessa användarvillkor kan Tullen upphäva användarens användarrättigheter delvis eller 
helt. 

Tullens skyldigheter och ansvar 

Tullen svarar för datasäkerheten av tjänsten vad gäller de system som Tullen äger och vad gäller de tredje parters 
system som används vid produktionen av tjänsten. 

Alla insamlade uppgifter förvaras i enlighet med gällande lagstiftning. Genom olika administrativa och tekniska 
åtgärder strävar Tullen efter att förebygga och minimera hot såsom obehörigt tillträde till uppgifter, missbruk av 
dessa uppgifter samt eventuellt otydliga uppgifter. 

Användaren ska vara medveten om att inget datatekniskt system är fullkomligt säkert mot missbruk och att det 
alltid finns risker med att skicka och behandla uppgifter oavsett hur uppgifterna samlas in och behandlas. 

Tullen förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra tjänstens utseende, innehåll och tillgänglighet 
eller dra in tjänsten. Dessutom har Tullen rätt att göra avbrott i tjänsten när den underhålls eller uppdateras. Tullen 
informerar om störningar eller avbrott i tjänsten eller om indragning av tjänsten i god tid för att minimera skadan för 
användaren. 

Tullen svarar inte för eventuella förlorade uppgifter eller för förseningar förorsakade av driftavbrott eller 
systemstörningar och ersätter inte användaren för eventuella olägenheter, kostnader eller indirekta skador 
förorsakade av avbrott i tjänsten.  

Tullen svarar inte för den verksamhet som bedrivs av den tjänsteleverantör som meddelandedeklaranten eventuellt 
har valt. Användandet av en tjänsteleverantör påverkar inte heller meddelandedeklarantens ansvar i förhållande till 
Tullen. 

Tullen svarar inte för en tredje parts material som länkats till Tullens webbplats eller för material som en tredje part 
annars har publicerat. 

En arbetskonflikt, bombexplosion, eldsvåda, naturkatastrof, störning i datakommunikationen, 
myndighetsbestämmelse eller något annat oöverstigligt hinder (force majeure) som inte beror på parterna befriar 
Tullen från att iaktta dessa användningsvillkor till dess att förutsättningarna för uppfyllande av förpliktelserna kan 
återställas.  

Övriga villkor 

Tullen har rätt att ändra dessa användarvillkor genom att informera användarna om ändringarna. Ändringarna 
träder i kraft när meddelandet om dem har publicerats på Tullens webbplats. 

På användningen av tjänsten tillämpas utöver dessa användarvillkor också lagen om elektronisk kommunikation i 
myndigheternas verksamhet (13/2003) jämte senare ändringar. 

Ytterligare information 

Tullen informerar om sina tjänster på sin webbplats eller på sina kontor. 
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