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Ett företag som är registrerat i Finland ansöker om registrering för meddelandedeklarering enligt FO-nummer och ett
företag som är registrerat utomlands enligt VAT-nummer. Vanligtvis behöver varje företag bara ett beslut om
registrering för meddelandedeklarering. Registreringen är avgiftsfri.

Om företaget vill registrera sig för ett system eller några av systemen, ska ansökan ifyllas bara till dessa delar.

Registrering söks för följande av Tullens system:

- Importsystemet ITU
- Exportsystemet ELEX
- Transiteringssystemet
- AREX-systemet
- Punktskattesystemet EMCS
- Ålands skattegränssystem ALA
- Intrastat, systemet för statistikdeklarationer över EU-internhandeln

Är det fråga om en ny ansökan eller en ansökan om ändring?

Ansökan om ändring väljs om det är fråga om t.ex. följande ändringar:

- ändring av programvara (kan kräva nya testningar med Tullen)
- utvidgning av direkt meddelandedeklarering till ett annat system
- byte av tjänsteleverantör vid direkt meddelandedeklarering (meddelandedeklaranten ska anmäla byte av

tjänsteleverantör, och den nya tjänsteleverantören ska ha tillstånd till direkt meddelandedeklarering)
- önskan att avsluta kundrelationen vid meddelandedeklarering till exempel med anledning av

företagsarrangemang (Anledningen anges i punkt I. Tilläggsuppgifter.)

Om företags- och organisationsnumret ändras, är det fråga om ett nytt företag som ska lämna in en ny ansökan.

A. Grunduppgifter om företaget

Företagets namn och adressuppgifter
Ange namn och adress för företagets huvudkontor.

FO-nummer
Ett företag som är registrerat i Finland anger sitt företags- och organisationsnumret (FO-nummer), som
beviljats av finska myndigheter i enlighet med Företags- och organisationsdatasystemet. FO-numret har
formen 1234567-8. Om företaget är registrerat i en annan stat, lämnas detta fält tomt. Registrering kan
inte sökas för en koncern.

Om företaget inte är registrerat i Finland, anges företagets utländska VAT-och EORI-nummer. Om
företaget har en filial med finskt FO-nummer i Finland, kan även filialens FO-nummer anges i detta fält .

VAT-nummer
VAT-numret (mervärdesskattenumret, momsnumret) visar att företaget eller samfundet är
momsskyldigt. VAT-numret anges bara om sökanden inte är registrerad i Finland.

VAT-nummer vid direkt meddelandedeklarering
Ett servercertifikat som innehåller företagets VAT-nummer används till autentisering av företaget i
Tullens system. Då ska även företagets VAT-nummer anges.

Om företaget är registrerat i Finland, utgår man från att dess VAT-nummer utgörs av momsnumret,
som bygger på FO-numret (har formen FI12345678), så denna punkt behöver inte ifyllas.

Om företaget verkar som direkt meddelandedeklarant och använder en tjänsteleverantör som
genererar och förmedlar meddelandena (punkt E.1 Sökandens roll, alternativ 3), använder företaget inte
ett servercertifikat, och då behöver VAT-numret inte anges.

EORI-nummer
Om företaget har registrerats i Finland lämnas detta fält tomt.
Om det finska företaget inte har ett EORI-nummer, tilldelas numret automatiskt i samband med
handläggningen av denna ansökan.
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EORI-numret för ett företag som är registerat i Finland bygger på FO-numret, med tillägg av
bokstäverna FI i början, dvs. det har formen FI1234567-8.

Ett företag som är registrerat i en annan stat ska ange sitt EORI-nummer, som tilldelats i Finland eller i
ett annat EU-land. Om ett företag som är etablerat i ett annat EU-land än Finland ännu inte har ett
EORI-nummer, ska EORI-numret sökas i det medlemsstat där företaget är etablerat och bedriver
verksamhet som omfattas av tullagstiftningen. I Finland registreras inte företag som är etablerade i andra
EU-länder.

Ett företag som är etablerat utanför EU och som inte har något EORI-nummer kan söka det i samband
med ansökan gällande meddelandedeklarering genom att fylla i del H. i blanketten. Denna blankett kan
inte användas för att bara ansöka om ett EORI-nummer.

EORI-nummer vid direkt meddelandedeklarering
Företaget behöver inget EORI-nummer om det inte verkar som direkt meddelandedeklarant utan
endast som tjänsteleverantör för andra företag. Om denna tjänsteleverantör inte har tilldelats ett EORI-
nummer av någon medlemsstat lämnas detta fält tomt.

Verksamhetsställenas tilläggsdelsnummer som finska tullen tilldelat sökanden
Om företaget har tilläggsdel(ar) till FO-numret, som tilldelats av Tullen (och som har t.ex. formen
T0001), anges den/de här per system. Vid import och export är det obligatoriskt att ange tilläggsdelen.

B. Tullens datasystem för vilket/vilka registrering eller ändring söks

I blanketten kryssar man bara för det/de system för vilket/vilka man söker registrering eller ändring till
registrering.

Importsystemet ITU
Man ska ange vilken kundrelation ansökan gäller. Meddelandedeklarering vid import kräver att företaget
har Tullens tillstånd till anstånd med betalning.

Om företaget vill övergå från meddelandedeklarering via operatör till direkt meddelandedeklarering,
väljer man direkt meddelandedeklarering och anger orsaken till ändringen i fältet Tilläggsuppgifter.

Med EDI-avsändare avses en innehavare av tillstånd till anstånd med betalning hos Tullen (importör eller
speditionsfirma) som har tillstånd av Tullen att skicka elektroniska tulldeklarationer i form av
meddelanden från sitt eget datasystem.

Med teknisk avsändare avses ett företag som skickar importdeklarationer i form av EDI-meddelanden
för ett annat ombuds räkning. Status som teknisk avsändare kan sökas av ett företag som är registrerat
eller söker registrering som EDI-avsändare vid import. När företaget söker status som teknisk
avsändare vid import ska det som bilaga till denna ansökan inlämna en försäkran från ombudet (för vars
räkning företaget skickar EDI-meddelanden) om att de har befullmäktigats av alla sina huvudmän att
använda en teknisk avsändare.

Exportsystemet ELEX
Om företaget vill övergå från meddelandedeklarering via operatör till direkt meddelandedeklarering,
väljer man direkt meddelandedeklarering och anger orsaken till ändringen i fältet Tilläggsuppgifter.
Meddelandedeklarering vid export kräver att företaget är registrerad exportkund hos Tullen.
Om  avsikten  är  att  skicka  meddelanden  om  ankomst  till  utförselstället,  ska  detta  anges  i  punkt  I.
Tilläggsuppgifter.

Med teknisk avsändare avses ett företag som skickar exportdeklarationer i form av EDI-meddelanden
för ett annat ombuds räkning. Status som teknisk avsändare kan sökas av ett företag som är registrerat
eller söker registrering som EDI-avsändare vid export. När företaget söker status som teknisk
avsändare vid export ska det som bilaga till denna ansökan inlämna en försäkran från ombudet (för vars
räkning företaget skickar EDI-meddelanden) om att de har befullmäktigats av alla sina huvudmän att
använda en teknisk avsändare.

AREX-systemet
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Om företaget vill övergå från meddelandedeklarering via operatör till direkt meddelandedeklarering,
väljer man direkt meddelandedeklarering och anger orsaken till ändringen i fältet Tilläggsuppgifter.

Transiteringssystemet
Om företaget vill övergå från meddelandedeklarering via operatör till direkt meddelandedeklarering,
väljer man direkt meddelandedeklarering och anger orsaken till ändringen i fältet Tilläggsuppgifter.
Om ansökan gäller en godkänd aktörs meddelanden, används denna ansökan som bilaga till en separat
tillståndsansökan.
En godkänd aktörs ansökningsblanketter finns på Tullens webbplats på adressen:
http://tulli.fi/sv/elektroniska-tjanster/blanketter/transiteringsblanketter-och-garantimodeller

Status som EDI-deklarant vid transitering kan ansökas av godkända aktörer, dvs. följande:

- Godkänd avsändare: aktör som är huvudansvarig för transitering enligt gemenskapens
transiteringsförfarande /det gemensamma transiteringsförfarandet (NCTS) och som själv skickar
sina transiteringsdeklarationer till Tullen

- Godkänd mottagare: lageraktör eller annan aktör som tar emot transiteringar enligt
gemenskapens transiteringsförfarande /det gemensamma transiteringsförfarandet (NCTS) och
som själv skickar sina transiteringsdeklarationer till Tullen

- TIR-auktoriserad mottagare: lageraktör eller annan aktör som tar emot TIR-transiteringar och
som själv skickar sina transiteringsdeklarationer till Tullen

TIR-deklarant: Aktör som skickar TIR-transiteringar enligt Tullens specifikationer i form av MANU-EDI-
meddelanden.

MANU-EDI: Aktör (inte godkänd avsändare) som skickar transiteringsdeklarationsmeddelanden genom
direkt meddelandedeklarering eller via operatör.

Person som sköter meddelandetrafik:
Aktör som har dataförbindelser med Tullen och som kan skicka meddelanden enligt Tullens
specifikationer för en godkänd avsändares eller mottagares räkning. Den godkända aktören svarar för
att de angivna uppgifterna är riktiga.

Punktskattesystemet EMCS
Meddelanden till EMCS-systemet kan skickas via direkt meddelandedeklarering.

Ålands skattegränssystem ALA
Meddelanden till ALA-systemet kan skickas via direkt meddelandedeklarering.
Inlämning av sammandragsdeklarationer till ALA-systemet för varor som överskridit skattegränsen
mellan Fastlandsfinland och Åland kräver status som skattegränskund.

Intrastat – systemet för statistikdeklarationer över EU-internhandeln
Man kan inlämna sina intrastatdeklarationer i form av XML  statistikmeddelanden via direkt
meddelandedeklarering.

Mera information om de olika alternativen för intrastatdeklarering finns på Tullens webbplats

C. Företagets kontaktperson för meddelandedeklarering

Som kontaktperson anges för varje system den person som företaget vill att Tullen i första hand
kontaktar i ärenden som gäller meddelandedeklarering samt personens ersättare och deras
kontaktuppgifter.

D. Kontaktuppgifter i datatekniska ärenden

Person ansvarig för telekommunikationsärenden
Den person som svarar för företagets IT-ärenden och ärenden som gäller testningsfasen samt för
beställning och upprätthållande av servercertifikatet gällande datasäkerheten av direkt
meddelandedeklarering.

Programvaruhus



Ifyllningsanvisning 4 (6)
Ansökan gällande meddelande-
deklarering med Tullen

Tullblankett 934r_17

Man anger namnet på det programvaruhus som levererat förtullningsprogrammet till företaget samt
uppgifter om kontaktpersonen på programvaruhuset. Med programvaruhus avses företag som säljer
datasystemspecifika program som behövs för meddelandedeklarering med Tullen. Programmen byggs
upp enligt Tullens meddelandespecifikationer. Programvaruhusen måste testa programmen med Tullen.
Om företaget som ansöker om registrering inte anlitar ett programvaruhus utan bygger upp
programmet för meddelandetrafik själv, anges företagets namn och uppgifter om kontaktpersonen.
Om företaget anlitar flera programvaruhus för Tullens olika system, anges programvaruhuset för varje
system.

Den som genomför funktionerna vid direkt meddelandedeklarering
I denna punkt anges också ett företag som bygger upp gränssnittet för direkt meddelandedeklarering,
om det inte är programleverantören och om företaget inte anlitar någon tjänsteleverantör.

E. Tilläggsuppgifter gällande direkt meddelandedeklarering

Både meddelandedeklaranten och tjänsteleverantören ska ansöka om registrering för direkt meddelandedeklarering och
genomföra sina kundtestningar med godkänt resultat.

E.1. Sökandens roll
1)  Företaget verkar ensam som direkt meddelandedeklarant utan en särskild tjänsteleverantör.

Företagets system genererar systemspecifika meddelanden (t.ex. AREX) enligt Tullens
specifikationer, förser dem med XML-signatur och förmedlar dem via ett direkt
meddelandegränssnitt.

2)  Företaget verkar som direkt meddelandedeklarant, men använder en tjänsteleverantör som
genererar de XML-meddelanden som skickas till Tullen, signerar dem och förmedlar dem. Företaget
som verkar som direkt meddelandedeklarant genererar inte själv de systemspecifika meddelandena
enligt Tullens specifikationer, utan förser tjänsteleverantören med de uppgifter som behövs för att
generera meddelandena.

3)  Företaget verkar som tjänsteleverantör och genererar systemspecifika meddelanden (t.ex. AREX)
enligt Tullens specifikationer, förser dem med XML-signatur och förmedlar dem till Tullen via ett
direkt meddelandegränssnitt på andra företags vägnar.

E.2. Tjänsteleverantör som sökanden använder
Lämnas tomt om sökanden inte använder en tjänsteleverantör, dvs. om sökanden verkar som aktör
enligt alternativ 1 i punkt E eller är själv tjänsteleverantör (alternativ 3 i punkt E.1.).

E. 3. Exempel på företag som har sökanden som tjänsteleverantör
Ange minst en kund som använder ert företag som tjänsteleverantör (kund som förmedlar och/eller
genererar meddelanden på ett annat företags vägnar till Tullens direkta meddelandegränssnitt).
Sökanden behöver inte uppdatera listan över deklaranter med en ny ansökan även om
tjänsteleverantörens kunder ändras.
Lämnas tomt om företaget inte verkar som tjänsteleverantör.

E.4. Företaget tar i bruk notifikationstjänsten vid direkt meddelandedeklarering
Direkt meddelandedeklarering förutsätter att företaget inför funktionen ”begäran om meddelandelista” i
sitt system, varvid företaget meddelas om meddelanden som väntar på att hämtas.
Om företaget tar i bruk meddelandenotifikationstjänsten meddelas kundens system omedelbart när det
finns meddelanden som väntar på att hämtas. Detta förutsätter att denna funktion också finns i kundens
system. Kunden anger en URL-adress (https://..) dit Tullen skickar meddelandenotifikationerna. Mera
information finns i den tekniska guiden ”Sanomapohjainen asiointi Tullissa: Tekninen opas” (tillgänglig på
finska och engelska).
E.5. Iakttagande av användarvillkoren
Med sin underskrift bekräftar sökanden att han/hon har läst användarvillkoren i bilaga 1 och förbinder
sig att iaktta dem.
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F. Tilläggsuppgifter gällande AREX-systemet

Företagets agerande vid införsel och utförsel

Man väljer de transportsätt som företaget använder.

Man kryssar för de meddelanden som företaget kommer att skicka till AREX-systemet. Mera
information om meddelandena finns på Tullens webbplats på adressen:
http://tulli.fi/sv/elektroniska-tjanster/tjanster/meddelandedeklarering/meddelandebeskrivningar

Man anger de vanligaste gränsövergångar som företaget använder, t.ex. järnvägs- eller vägtransporter
från Ryssland eller när transportmedel anländer från ett annat gemenskapsland.

Man anger en uppskattning om hur många AREX-deklarationen företaget kommer att inlämna per
månad.

Tillståndsnumret/-numren för tillfälligt lager framgår av tillståndet att driva tillfälligt lager som beviljats av
Tullen.

Tilläggsuppgifter om AREX-systemet
För transportfirmor: Om den korrigerade summariska införseldeklarationen (IE313) har inlämnats av
någon annan än den transportfirma som angetts i deklarationen, har en transportfirma som använder
meddelandedeklarering rätt att erhålla ett meddelande om godkännande (IE304) av den korrigerade
summariska införseldeklarationen. Transportfirman ska då i punkten Tilläggsuppgifter skilt ange att den i
sådana situationer önskar få IE304-meddelandena, trots att man inte själv har inlämnat den korrigerade
summariska införseldeklarationen (IE313).

Om företaget vill verka som teknisk avsändare i AREX-systemet anges detta här.

En av Tullen godkänd teknisk avsändare kan skicka meddelandena till Tullen för ett ombud, en
transportfirma eller den som lämnar in den summariska deklarationen eller lossningsresultatet. Den
tekniska avsändaren får inte göra ändringar i meddelandets sakinnehåll. Tullen skickar alltid
svarsmeddelandena till den tekniska avsändaren, vars skyldighet det är att vidarebefordra meddelandena
till den aktör på vars vägnar deklarationen har skickats. För att få verka som teknisk avsändare krävs
alltid tillstånd av Tullen.

G. Tilläggsuppgifter gällande EMCS-systemet

Tilläggsuppgifter om företaget

Typ av tillstånd
Man kryssar för det/de gällande tillstånd som företaget har.

Företagets bransch
Man kryssar för den produkt på vilken punktskatten uppbärs.

Typer av skattefria flyttningar
Man kryssar för de flyttningar som företaget använder.

Meddelandena som företaget tar i bruk
Man kryssar för de meddelanden som företaget kommer att ta i bruk. Mera information om val av
meddelanden finns i guiden för EMCS-meddelandetrafik, som finns på Tullens webbplats på adressen:
http://tulli.fi/sv/elektroniska-tjanster/tjanster/meddelandedeklarering/meddelandebeskrivningar

H. EORI-kontaktuppgifter

Om det i Finland eller utanför EU etablerade företaget eller samfundet som inlämnar ansökan ännu inte
har ett EORI-nummer, kan det ansöka om EORI-nummer i samband med denna ansökan. I så fall fyller
man i uppgifterna i punkt H.

EORI-kontaktperson
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Företaget eller samfundet som ansöker om EORI-registrering ska inom sin organisation utse en person
som vid behov kan vara i kontakt med Tullen i EORI-ärenden. Här anger man kontaktpersonens namn,
telefonnummer och e-postadress.

Tillstånd att publicera företagets EORI-uppgifter
Företaget eller samfundet som ska EORI-registreras kan välja om det önskar publicera EORI-uppgifterna
i blanketten på kommissionens webbplats.
Företag och samfund som gett sitt samtycke till att deras EORI-uppgifter publiceras har sedan den 1 juli
2009 med hjälp av EORI-numret kunnat kontrollera sina EORI-uppgifter via den offentliga tjänsten på
kommissionens webbplats:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/index_en.htm

Datum och år då företaget grundades
I fältet anges datum och år då företaget eller samfundet som ska EORI-registreras grundades, i formen
dd.mm.åååå.

Företagets bransch (anges som kod enligt NACE-standarden)
Man anger företagets huvudbransch, dvs. den verksamhet som företaget i huvudsak bedriver. Branschen
anges som en fyrsiffrig kod i enlighet med EG:s näringsgrensindelning (NACE). På kommissionens
webbplats finns det en lista över NACE-koderna:
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html

TIR-carnetinnehavarens ID-nummer
TIR-numret är identifieringsnumret för TIR-carneten. Anges om sökanden är TIR-carnetinnehavare.

DUNS-nummer
DUNS-numret är ett niosiffrigt identifieringsnummer som tilldelas till företag som är registrerade i det
världsomfattande företagsregistret D&B (Dun & Bradstreet).

I. Tilläggsuppgifter

Här kan man ange uppgifter som sökanden anser vara betydelsefulla för handläggningen av ansökan eller
genomförandet av kundtestningen. Uppgifter som inte har rymts i sin helhet i något annat fält i
blanketten kan anges är.

J. Bilagor

Bilaga 1 (Användarvillkoren för direkt meddelandedeklarering) ska alltid bifogas till blanketten, om
ansökan gäller direkt meddelandedeklarering.

K. Underskrift

Blanketten undertecknas av den person som har firmateckningsrätt i det sökande företaget.

Förfrågningar samt anmälan om eventuella ändringar som inverkar på den beviljade registreringen

AREX, ELEX, EMCS, ITU, INTRASTAT, ALA
Elektroniska servicecentralen, EDI-tillstånd
tfn 0295 5207
e-post: EDI-luvat@tulli.fi

Transitering
Tullens tillståndscentral (LUKE)
tfn 0295 5200 (växel)
e-post: lupakeskus@tulli.fi

Mera information
Mera information om meddelandedeklarering finns i följande anvisningar på Tullens webbplats: ”Meddelandetrafik med
Tullen: Introduktion till meddelandetrafik med Tullen” och ”Direkt meddelandeklarering med Tullen: Teknisk guide”
samt i meddelandebeskrivningarna för de olika systemen och i kundanvisningar.


