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Tullblankett nr 1052r_1.5.2017 

Ansökan, förlängning av returtiden för returvaror 

1. Ansökan 

1.1 Typ av ansökan 

 Ny tillståndsansökan 

 Ändring av tillstånd 

1.2 Beslutets referensnummer 

2. Uppgifter om sökanden 

2.1 Sökandens namn 

2.2 EORI-nummer eller FO-nummer 

2.3 Sökandens adressuppgifter 

2.4 Namn på sökandens ombud (anges bara om sökanden anlitar ett ombud) 

2.5 Ombudets EORI-nummer eller FO-nummer 

2.6 Ombudets adressuppgifter 

2.7 Namn och kontaktuppgifter för den person som svarar för tullärenden 

2.8 Kontaktperson med ansvar för ansökan 

2.9 Kontaktpersons telefonnummer 

2.10 Kontaktpersons e-postadress 

3. Uppgifter om varan 

3.1 Nummer på det utförselbekräftade överlåtelsebeslutet 

3.2 Varukod, varubeskrivning och kvantitet 

Varukod Varubeskrivning Kvantitet 
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3.3 (Önskad) första giltighetsdag för beslutet 

3.4 Sista giltighetsdag för beslutet 

4. Ytterligare uppgifter 

5. Samtycke 

5.1 Samtycke till offentliggörande i förteckningen över tillståndshavare 

 Ja 

 Nej 

5.2 Samtycke till att beslutet skickas elektroniskt till e-postadressen för den person som svarar för tullärenden 

 Ja 

 Nej 

6. Underskrift 

6.1 Datum och ort 

6.2 Underskrift, undertecknarens ställning i företaget och namnförtydligande 

7. Bilagor 

_______ st. totalt 

Ansökan ska skickas: 

per e-post (de ursprungliga dokumenten i skannad form) till lupakeskus@tulli.fi 

eller 

per post till Tullin lupakeskus, PL 56, 90401 Uleåborg 

mailto:lupakeskus@tulli.fi
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