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1. Sökande 
 

Ange den sökande ekonomiska aktörens fullständiga namn. 
 
2. Den sökandes rättsliga form 
 

Ange den rättsliga form som anges i etableringshandlingarna. 
 
3. Etableringsdatum 
 

Ange – med siffror – dag, månad och år för etablering. 
 
4. Etableringsadress 
 

Ange den fullständiga adress där företaget etablerats, inklusive land. 
 
5. Adress där företagets huvudverksamhet bedrivs 
 

Ange den fullständiga adress där företagets huvudverksamhet bedrivs.  
 
6. Kontaktperson 
 

Ange fullständigt namn på, telefonnummer samt e-postadress till den kontaktperson inom företaget som 
tullmyndigheterna skall kontakta när ansökan behandlas.  

 
7. Postadress 
 

Fyll endast i om den inte är samma som etableringsadressen. 
 
8, 9 och 10. Registreringsnummer för mervärdesskatt, TIN-nummer (Trader Identification Number) och 

organisationsnummer 
 

Ange tillämpliga nummer.  
TIN-nummer är det eller de identifieringsnummer som registrerats av tullmyndigheten. 
Organisationsnummer är det registreringsnummer som utfärdas av organet för registrering av företag.  
Om numren är desamma, fyll i endast det första fältet. 
Om den sökande inte har något TIN-nummer på grund av att detta nummer inte används i dennes 
medlemsstat, lämna detta fält tomt. 

 
11. Begärd typ av tillstånd 
 

Kryssa i relevant ruta. 
 
12. Bransch 
 

Beskriv företagets verksamhet. 
 
13. Medlemsstat(er) där tullrelaterad verksamhet bedrivs 
 

Ange relevanta ISO alfa 2-landkoder, t.ex. FI och SE. 
 
14. Information för gränspassage 
 

Ange de tullkontor som normalt används för gränspassage. 
 
15. Redan beviljade förenklingar eller lättnader, certifikat som avses i artikel 28.2 i kommissionens 

genomförandeförordning (EU) 2015/2447 och/eller status som säkerhetsgodkänd speditör eller känd 
avsändare i fall enligt artikel 28.3 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447 

 

Om förenklingar redan har beviljats, ange typ av förenkling, berört tullförfarande och tillståndsnummer 
 

Om lättnader redan har beviljats, ange certifikatnummer.  
 

Om den sökande innehar ett eller flera certifikat som avses i artikel 28.2 i kommissionens 
genomförandeförordning (EU) 2015/2447 och/eller om den sökande har status som säkerhetsgodkänd 
speditör eller känd avsändare i fall enligt artikel 28.3 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447 ange typ 
och certifikatnummer 
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16, 17 och 18. Kontor där tulldokumentation finns / Kontor som ansvarar för att lämna all tulldokumentation 
/ Kontor där den huvudsakliga bokföringen hålls 

 

Ange fullständiga adresser till kontoren. Om adresserna är desamma, fyll i endast fält 16. 
 

19. Namnförtydligande, datum och den sökandes underskrift 
 

Underskrift: ange även befattning. Den som undertecknar bör alltid vara den person som företräder den 
sökande som helhet. 
Namnförtydligande: den sökandes namn och stämpel. 

 
Mera information om t.ex. bilagor till ansökningen finns under adressen: 
http://www.tulli.fi/sv/foretag/kund_hos_tullen/aeo_aktor/blev_du_intresserad/index.jsp 
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