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Hakemus, Tullin hyväksymä paikka HPA 
 

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 Hakemuksesta vastaava yhteyshenkilö 

2.9 Hakemuksesta vastaavan yhteyshenkilön puhelinnumero 

2.10 Hakemuksesta vastaavan yhteyshenkilön sähköpostiosoite 

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 
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3.4 Paikka, jossa kirjanpitoa säilytetään 

3.5. Päätöksen voimassaolon (pyydetty) alkamispäivä 

3.6 Vakuus 

3.7 Vakuuden määrä 

3.8 Vakuustullitoimipaikka 

3.9 Tavaran kuvaus 

3.10 Yksityiskohtaiset tiedot varastoista 

4. Lisätiedot

5. Suostumus

5.1 Suostumus julkaisemiseen luvanhaltijoiden luettelossa 

Kyllä 

 Ei 

5.2 Suostumus päätöksen toimittamiseen sähköisesti tulliasioista vastaavan henkilön sähköpostiosoitteeseen 

Kyllä 

Ei 

6. Allekirjoitus

6.1 Päivämäärä ja paikka

6.2 Allekirjoitus, nimenselvennys ja allekirjoittajan asema yrityksessä

7. 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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