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Ifylls av Tullen 
Ansökans datum och diarienummer 

 

    

A. Grunduppgifter om företaget 
Företagets namn FO-nummer och tilläggsdel(ar) 

  

Företagets postadress Postnummer och -anstalt 

  

Företagets besöksadress Företagets hemort 

  

 

B. Ansökan gäller 

 Tillstånd att lämna in anmälan om ankomst till 
utförselstället 

 Befrielse från inlämning av anmälan om ankomst 
till utförselstället 

 

C. Verksamhet med stöd av vilken tillstånd söks 
(Ifylls om tillstånd söks för inlämning av anmälan om ankomst till utförselstället) 

 

 Sökanden svarar för lastning av exportvaror vid en hamn, flygplats eller terminal för tågfrakt 
 

 

 Sökanden är ett flyg-, sjö- eller järnvägsbolag, som svarar för transport av varor ut ur EU och som förbinder 
sig att lämna lastningstillståndet till den som svarar för lastning av exportvarorna 

 Beskrivning av hur sökanden kommer att lämna lastningstillståndet till den som svarar för lastningen: 

  
 
 

 Sökanden verkar som ombud som avger exportdeklarationer och förbinder sig att lämna lastningstillståndet 
till den som svarar för lastning av exportvarorna vid en hamn, flygplats eller terminal för tågfrakt 

 
Beskrivning av hur sökanden kommer att lämna lastningstillståndet till den som svarar för lastningen: 

  
 
 

 Sökanden är exportör och förbinder sig att lämna lastningstillståndet till den som svarar för lastningen av 
exportvarorna vid en hamn, flygplats eller terminal för tågfrakt 

 
Beskrivning av hur sökanden kommer att lämna lastningstillståndet till den som svarar för lastningen: 

  
 
 

 Annan grund. Vilken? 
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D. Verksamhet med stod av vilken exportören eller ombudet som avger exportdeklarationer ansöker om 

befrielse från inlämning av en skild anmälan om ankomst till utförselstället för sina exportvaror.   
(Ifylls om befrielse från inlämning av anmälan söks) 

 

 Sökanden avger exportdeklarationer för antingen sina egna eller sin huvudmans varor som vid tidpunkten 
då deklarationen godkänns befinner sig vid utförselstället samt förbinder sig att informera den som svarar 
för lastningen om det lastningstillstånd som beviljats i samband med godkännandet av exportdeklarationen. 

 Beskrivning av hur sökanden kommer att informera den som svarar för lastningen om det lastningstillstånd 
som beviljats i samband med godkännandet av deklarationen: 

  
 
 
 
 
 
 

 En förteckning över utförselställen (ort och adress) där de varor som avses i denna punkt befinner sig samt 
över transportsätt som tillämpas 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E. Sättet att inlämna anmälan om ankomst till utförselstället 

(Ifylls om tillstånd söks för inlämning av anmälan) 
 

 Med meddelanden, och företaget har redan fått tillstånd att verka som EDI-avsändare vid export 

 Med meddelanden, och företaget kommer att ansöka om tillstånd att verka som EDI-avsändare vid export 

 Som webbanmälan (företaget har både Katso-koder och status som registrerad exportkund eller kommer att 
ansöka om båda) 
 

 

Inlämning av anmälan om ankomst till utförselstället kräver alltid tillstånd oberoende av om anmälan 
lämnas in i form av meddelande eller webbanmälan. 
 

F. Företagets kontaktperson 
Namn Telefon 

  

E-post 

 

Ersättare Telefon 

  

E-post 
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G. Ytterligare upplysningar 

 

 
H. Underskrift 
Datum Underskrift och namnförtydligande 

  
 
 
 

 
 
Blanketten ska skickas per post till: 
 
Tullens tillståndscentral 
PB 56 
90410 ULEÅBORG 
Tel. 0295 5200 
e-post: lupakeskus@tulli.fi  
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