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Hakemus, yksinkertaistuslupa 

CVA Lupa tavaroiden tullausarvon yksinkertaistamiseen 

ACP Lupa valtuutetun antajan asemaan 

SDE Lupa yksinkertaistetun ilmoituksen käyttöön 

EIR Lupa tulliselvityksen kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä 

CCL Lupa keskitettyyn tulliselvitykseen 

SAS Lupa oma-aloitteeseen määräämiseen 

AWB Lupa banaanien valtuutettuun punnitsemiseen 

EIA Alustoimituslupa 

1. Hakemus

1.1. Hakemustyyppi 

Uusi lupahakemus 

Luvan muuttaminen 

Luvan uusiminen 

Luvan kumoaminen 

1.2. Päätöksen viitenumero 

1.3. Maantieteellinen voimassaoloaika – unioni 

Lupa voimassa kaikissa jäsenmaissa 

Lupa voimassa vain Suomessa 

Lupa voimassa vain tietyissä jäsenmaissa 

2. Hakijan tiedot

2.1. Hakijan nimi 

2.2. EORI-numero 

2.3. Haen EORI-rekisteröintiä 

2.4. Hakijan osoitetiedot 

2.5.Hakijan edustajan nimi (ilmoitetaan vain, jos hakija käyttää edustajaa) 

2.6 Hakijan edustajan EORI-numero 

2.7 Hakijan edustajan osoitetiedot 

2.8 Tulliasioista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot 

2.9 Hakemuksesta vastaava yhteyshenkilö 
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2.10 Hakemuksesta vastaavan yhteyshenkilön puhelinnumero 

2.11 Hakemuksesta vastaavan yhteyshenkilön sähköpostiosoite 

2.12 Tavaroiden koodi, kuvaus ja paljous 

Nimi Maakoodi Tunnus Osoite 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

3. Tavaraa ja menettelyä koskevat tiedot 

3.1 Tullitarkoitukseen soveltuvan pääkirjanpidon tyyppi 

3.2 Paikka, jossa tullitarkoituksiin soveltuva pääkirjanpito hoidetaan tai jossa se on saatavilla 

3.3 Kirjanpidon tyyppi 

3.4 Paikka, jossa kirjanpitoa säilytetään 

3.5. Päätöksen voimassaolon (pyydetty) alkamispäivä 

3.6 Päätöksen voimassaolon päättymispäivä 

3.7 Tavaran sijaintipaikka 

3.8 Tavaran koodi 

3.9 Tavaran kuvaus 

3.10 Tavaran paljous 

3.11 Kiellot ja rajoitukset 

3.12 Tullimenettelyn tyyppi 
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3.13 Ilmoituksen tyyppi 

3.14 Toimien lukumäärä 

3.15 Tietojen saatavuus 

3.16 Yksinkertaistuksen kohde ja laji 

3.17 Alihankkijan nimi 

3.18 Alihankkijan osoitetiedot 

3.19 Alihankkijan EORI-numero 

3.20 Vapautus tavaroiden esittämistiedonannosta 

 Kyllä 

 Ei 

3.21 Vapautus lähtöä edeltävästä ilmoituksesta 

3.22 Paikasta, jossa tavarat ovat saatavilla tarkastusta varten, vastaava tullitoimipaikka 

3.23 Talouden toimijalle delegoitavien muodollisuuksien ja tarkastusten tunnistetiedot 

4. Keskitetyn tulliselvityksen lupahakemusta (CCL) koskevia tietoja 

4.1.Yksityiskohtaiset tiedot suunnitellusta toiminnasta 

4.2 Luvan antamiseen muissa jäsenvaltioissa liittyvät yritykset 

Nimi Osoite 4.3 EORI-numero 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

4.4.Asettamistullitoimipaikka (-paikat) 
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4.5 Alv-valmistevero ja tilastoviranomaisten tunnistetiedot 

Nimi Osoite 

  

  

  

  

  

  

  

  

4.6 Veroedustajan nimi 

4.7 Veroedustajan tunnistetiedot 

4.8 Veroedustajan osoitetiedot 

4.9 Veroedustajan asemaa koskeva koodi 

4.10 Valmisteveromuodollisuuksista vastaava henkilö 

4.11 Valmisteveromuodollisuuksista vastaavan henkilön EORI-numero 

4.12 Valmisteveromuodollisuuksista vastaavan henkilön osoitetiedot 

5. Valtuutetun banaaninpunnitsijan lupahakemusta (AWB) koskevia tietoja 

5.1. Taloudellinen toiminta 

5.2 Punnituslaitteet 

5.3. Lisätakeet 

5.4 Ennakkoilmoitus tulliviranomaisille 

6. Lisätiedot 
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7. Suostumus 

7.1 Suostumus julkaisemiseen luvanhaltijoiden luettelossa 

 Kyllä 

 Ei 

7.2 Suostumus päätöksen toimittamiseen sähköisesti tulliasioista vastaavan henkilön sähköpostiosoitteeseen 

 Kyllä 

 Ei 

8. Allekirjoitus 

8.1 Päivämäärä ja paikka 

8.2 Allekirjoitus, allekirjoittajan asema yrityksessä ja nimenselvennys 

9. Liitteet 

_______ kpl yhteensä 

Hakemus toimitetaan: 

sähköpostitse (alkuperäiset dokumentit skannattuna) osoitteeseen lupakeskus@tulli.fi 

tai 

postitse osoitteeseen Tullin lupakeskus, PL 56, 90401 Oulu 

mailto:lupakeskus@tulli.fi
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