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När ska anmälan om ankomst till utförselstället lämnas in 
 

Anmälan om ankomst till utförselstället (på engelska: arrival at exit) ska lämnas in, om export- eller 
återexportvaror lämnar EU:s område sjövägen, med flyg eller på järnväg via Finland. Anmälan 
behöver inte lämnas in för varor som lämnar EU landvägen. 

 
Punkt A. Grunduppgifter om företaget 
 

Tillståndet är FO-nummerspecifikt. Tillståndet förutsätter att sökanden är registrerad exportkund hos 
Tullen. Vid behov kan man ansöka om denna status samtidigt som man ansöker om tillstånd att 
inlämna anmälan om ankomst till utförselstället. Status som registrerad exportkund vid Tullen söks 
med en egen blankett (tullblankett nr 250). 

 

Om sökanden redan är registrerad exportkund vid Tullen, ska han ange FO-numrets tilläggsdel 
(Txxxx) i ansökan. Registrerade exportkunder har fått kännedom om sin tilläggsdel i den anmälan 
om godkännande av registrering som Tullens skickat.  

 
Punkt B. Ansökan gäller 
 

Med denna ansökningsblankett kan man ansöka om 
- tillstånd att inlämna anmälan om ankomst till utförselstället 
- befrielse från inlämning av anmälan om ankomst till utförselstället 
- båda 

 
Tillstånd till inlämning av anmälan kan sökas av företag som enligt ett beslut av Tullstyrelsen i 
ärendet är berättigade att lämna in anmälan. Det är företag som vid utförselställen svarar för lastning 
av exportvaror som i första hand ska lämna in dessa anmälningar. Tillstånd att lämna in anmälningar 
kan också sökas av andra aktörer som medverkar i exportvarors logistikkedja. I sista hand bestäms 
det i EU-lagstiftningen om vem som ska lämna in anmälan.  

 

Befrielse från inlämningen av anmälan kan sökas av exportörer som lämnar in 
exportdeklarationer till tullen i Finland eller av deras ombud enligt förutsättningarna i punkt D nedan.  

  
Punkt C. Verksamhet med stöd av vilken företaget ansöker om tillstånd att lämna in anmälan om ankomst 
till utförselstället 
 

I denna punkt kan sökanden välja ett eller flera alternativ som beskriver sökandens roll i 
exportvarans tullklareringskedja. I blanketten finns fem vanligaste aktörsroller som berättigar till att 
lämna in anmälningar om ankomst till utförselstället. Om sökanden inte själv ansvarar för lastningen, 
ska sökanden här beskriva hur man kommer att leverera lastningstillståndet till den som svarar för 
lastningen.  

 

I samtliga fall ska varorna befinna sig vid utförselstället vid den tidpunkt då anmälan om ankomst till 
utförselstället lämnas in.  

 
Punkt D. Beskrivning av verksamheten med stöd av vilken företaget ansöker om befrielse från inlämning 
av anmälan 
 

Befrielsen från inlämning av anmälan om ankomst till utförselstället gäller bara sådana varor för vilka 
den i exportdeklarationen angivna förvaringsplatsen finns vid utförselstället vid den tidpunkt då 
exportdeklarationen avges eller godkänns som mottagen (deklarering på förhand). Den som 
beviljats befrielse ska i exportdeklarationen med en tilläggskod för särskild upplysning ange att man 
vill tillämpa den beviljade befrielsen i fallet i fråga.  

 

Om den som ansöker om befrielse inte själv svarar för lastningen vid utförselstället, ska han ange 
andra grunder med stöd av vilka han ansöker om befrielse från inlämning av anmälan om ankomst 
till utförselstället för sina exportvaror.  
 

Sökanden ska i denna punkt också ange de aktuella utförselställena. Tillstånd kan endast sökas för 
utförselställen som är belägna i Finland. Utöver orten ska sökanden också ange det transportsätt 
med vilket varan förs ut samt exakt adress där varan som kommer till utförselstället tas emot för att  
lastas på det transportmedel som kommer att föra ut varorna ur EU.  
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Punkt E. Sättet att lämna in anmälan 
 

Inlämningen av anmälan om ankomst till utförselstället förutsätter alltid Tullens tillstånd oavsett om 
anmälan inlämnas i form av meddelande eller webbanmälan.  
 

Den som lämnar anmälan via meddelandetrafik ska också ha tillstånd att verka som EDI-avsändare 
vid export.  
 

Om sökanden redan har tillstånd att verka som EDI-avsändare vid export, tar Tullens 
elektroniska förtullningscentral kontakt med sökanden och kommer överens med sökanden 
om testningen av meddelandet om ankomst till utförselställe.  
 

Om sökanden inte har tillstånd att verka som EDI-avsändare vid export, ska sökanden ansöka 
om tillståndet med en skild tillståndsansökan (blankett 251) och i punkten för tilläggsuppgifter 
ange att tillståndet söks för att kunna lämna in anmälningar om ankomst till utförselstället.  

 

Av företag som lämnar anmälan via webben förutsätts också att företaget har Katso-koder. Mera 
information om Katso-identifieringen finns på Tullens webbplats (Företag > Elektroniska tjänster > 
Internettjänster > Identifiering i webbtjänster) 

 
Punkt F. Företagets kontaktperson 
 

Som kontaktperson anges den person som företaget vill att Tullen i första hand kontaktar i ärenden 
som gäller anmälan. 

 
Punkt G. Ytterligare upplysningar 
 

Vänligen fyll i eventuella ytterligare uppgifter i denna punkt. Här kan man också ange sådana 
uppgifter som inte rymts i de punkter där de normalt anges.  

 
Punkt H. Underskrift 
 

Var god underteckna ansökan och ange datum. 
 
Förfrågningar 
 

Förfrågningarna kan skickas till e-postadressen: edi-luvat@tulli.fi . Vänligen skriv åtminstone ordet 
arrival i e-postmeddelandets ämnesfält.  

 
Vänligen skicka ansökan samt information om eventuella ändringar som inverkar på det beviljade 
tillståndet till adressen:  
 
Tullen 
Elektroniska förtullningscentralen, Tillstånd till meddelandedeklarering 
PB 386 
20101 Åbo 

 
 
Tillståndsbeslutet på denna ansökan är avgiftsfritt.  

http://www.tulli.fi/sv/foretag/e_tjanster/internettjanster/katso_sv/index.jsp
mailto:edi-luvat@tulli.fi

