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Täyttöohje, tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn asetettuja tavaroita koskevien
oikeuksien ja velvollisuuksien siirto (TORO)
1. HAKEMUS
1.1. Hakemustyyppi
Ilmoitetaan hakemustyyppi: uusi siirtoa koskeva hakemus tai hakemus aiemmin luvan muuttamiseksi.

1.2. Päätöksen viitenumero
Jos haetaan aiemmin myönnetyn luvan muuttamista, ilmoitetaan tässä luvan numero. Haettaessa uutta lupaa
kohta jätetään tyhjäksi.

2. HAKIJAN TIEDOT
2.1. Hakijan nimi
Hakijaksi ilmoitetaan yritys tai henkilö, joka hakee lupaa.

2.2. EORI-numero
Ilmoitetaan hakijan rekisteröinti- ja tunnistenumero (EORI-numero).

2.3. Hakijan osoitetiedot
Ilmoitetaan hakijan katu- ja postiosoite.

2.4. Hakemuksen yhteyshenkilö.
Yhteyshenkilö vastaa yhteydenpidosta Tulliin hakemusta koskevissa asioissa. Ilmoitetaan yhteyshenkilön nimi.

2.5. Yhteyshenkilön puhelinnumero
Ilmoitetaan yhteyshenkilön puhelinnumero.

2.6. Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
Ilmoitetaan yhteyshenkilön sähköpostiosoite

3. SIIRRONSAAJAN TIEDOT
3.1. Siirronsaajan nimi
Ilmoitetaan siirronsaajan nimi.

3.2. EORI-numero
Ilmoitetaan siirronsaajan rekisteröinti- ja tunnistenumero (EORI-numero)

3.3. Siirronsaajan osoitetiedot
Ilmoitetaan siirronsaajan katu- ja postiosoite.

3.4. Siirronsaajan yhteyshenkilö
Ilmoitetaan yhteyshenkilön nimi

3.5 Yhteyshenkilön puhelinnumero
Ilmoitetaan yhteyshenkilön puhelinnumero

3.6 Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
Ilmoitetaan yhteyshenkilön sähköpostiosoite

3.7 Siirronsaajan valvova tullitoimipaikka
Ilmoitetaan siirronsaajan valvova tullitoimipaikka

4. OIKEUKSIEN JA/TAI VELVOLLISUUKSIEN SIIRTO
Ilmoitetaan oikeudet ja/tai velvollisuudet, jotka halutaan siirtää.
Oikeudet
- pitää hallussaan ja käsitellä/jalostaa/valmistaa/varastoida menettelyyn asetettuja tavaroita
- siirtää tavaroita
- viedä tavarat pois unionin tullialueelta tullin luvalla ilman, että niitä on käytetty niille määrätyn tietyn
käyttötarkoituksen mukaisesti, ja hyötyä tästä seuraavasta tuontitullivelan lakkaamisesta.
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Velvollisuudet
- käyttää tavarat niille määrätyn tietyn käyttötarkoituksen mukaisesti
- pitää menettelystä vaadittavaa kirjanpitoa riittävässä laajuudessa ja tarkkuudessa
- säilyttää tavarat niin, että niiden tullivalvonta voidaan toteuttaa
- maksaa syntynyt tuontitullivelka tai muita maksuja koskeva velka, joka syntyy UTK 79 artiklan
mukaisesti.
5. LISÄTIEDOT
Ilmoitetaan CN-koodit tai riittävät tavarankuvaukset sekä paljous ja arvo niistä tavaroista, joita oikeuksien ja
velvollisuuksien siirto koskee.
Ilmoitetaan valmistettavat tuotteet: CN-koodit tai riittävät tavarankuvaukset
Ilmoitetaan tiedot menettelyyn asetettuihin tavaroihin liittyvän vastuuvakuuden antajasta: EORI-numero,
vakuuden määrä ja viitenumero.
Ilmoitetaan muut mahdolliset lisätiedot kuten kirjanpidonselvitys (laji, sijaintipaikka ja kuvaus
menettelykirjanpidosta).
6. SUOSTUMUS
Suostumus päätöksen toimittamiseen sähköisesti hakemuksen yhteyshenkilön sähköposti-osoitteeseen.
Ilmoitetaan (”kyllä/ei”), suostuuko hakija, että päätös hakemukseen toimitetaan sähköpostilla hakemuksen
yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen
7. ALLEKIRJOITUS
Hakemuksen päivämäärä, paikka sekä hakemuksen jättävän henkilön allekirjoitus, asema yrityksessä ja nimenselvennys.

8. LIITTEET
Ilmoitetaan liitteiden lukumäärä ja niiden nimet.
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