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1. Viejä Yritys

Osoite

Postilokero

Postinumero

Postitoimipaikka

Y-tunnus

www-osoite

Puhelin

Telefax

Valtio

Suomi - FI
5. Vastaanottaja Yritys

Osoite

Postilokero

Paikkakunta ja postinumero

5. Vastaanottaja 1

www-osoite

Puhelin

Telefax

Valtio

Yritys

Osoite

Postilokero

Paikkakunta ja postinumero

5. Vastaanottaja 2

www-osoite

Puhelin

Telefax

Valtio

13. Lopullinen määrämaa 11. Tuotteiden nykyinen tai tuleva 
sijaintijäsenvaltio

12. Jäsenvaltio, jossa tavara aiotaan asettaa 
vientimenettelyyn

Tuotetiedot 14. Tavaran kuvaus

Tullinimike (tarvittaessa)

Tuote 1

8. Alkuperämaa (tarvittaessa)

N/A
9. Lähetysmaa (tarvittaessa)

N/A
15. CAS-numero (tarvittaessa) 16. Luokitusnumero

17. Valuutta ja arvo

0 EUR
18. Tuotteiden määrä

0 kpl
19. Loppukäyttö Viennin yhteisarvo

0 EUR
21. Vientimenettely (koodi)

22. Lisätiedot

Vientitavaran 
käyttöä koskeva 
tiedustelu

Onko tiedossanne, että kyseiset tavarat ovat kokonaan tai osittain tarkoitetut käyttöön, joka liittyy kemiallisten, biologisten tai ydinaseiden 
kehittämiseen, tuotantoon, käsittelyyn, käyttöön, ylläpitoon, varastointiin, havaitsemiseen, tunnistamiseen tai levittämiseen taikka tällaisten, 
vastaavien asesulkujärjestelyjen alaan kuuluvien aseiden maaliin saattamiseen soveltuvien ohjusten kehittämiseen, tuotantoon, ylläpitoon tai 
varastointiin?

Kyllä Ei

Vientilupa 
toisessa 
jäsenvaltiossa

Onko tälle toimitukselle tai sen osalle haettu tai tullaanko sille hakemaan vientilupaa toisessa jäsenvaltiossa?
Kyllä Ei

Liitteet tuote-esite/data sheets muut liitteet
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Yhteyshenkilö Etunimi

Sukunimi

Sähköposti

Puhelin

Allekirjoitus Vakuutamme antamamme tiedot oikeiksi

Hakijan allekirjoitus Paikka Päiväys

Nimenselvennys
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KOONTILUPAHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE 18.03.2013

1 Viejä
Merkitse viejän nimi, osoite ja puhelinnumero sekä yritys- ja yhteisötunnus eli Y-tunnus (7+1 merkkiä).

5 Vastaanottaja
Merkitse vastaanottajan nimi, osoite ja puhelinnumero. Merkitse paikkakunnan nimi ja postinumero vastaanottajamaan 
omaksuman postijärjestelmän mukaisesti (ks. http://www.upu.int/en/activities/addressing/postal-addressing-systems-in-
member-countries.html). Vastaanottajia voi lisätä tai poistaa oikealla olevilla näppäimillä +/−.

8 Alkuperämaa (tarvittaessa)
Valitse alkuperämaa alasvetovalikosta. Täytä kenttä vain, jos tavara, jonka vientiin lupaa anotaan, on tuotu EU:n 
tullialueelle kolmannesta maasta. Jos tavarakuvauksia on useita, merkitse alkuperämaa jokaisen kohdalle.

9 Lähetysmaa (tarvittaessa)
Valitse lähetysmaa alasvetovalikosta. Täytä kenttä vain, jos tavara, jonka vientiin lupaa anotaan, on tuotu EU:n 
tullialueelle kolmannesta maasta. Lähetysmaa voi olla eri kuin alkuperämaa. Jos tavarakuvauksia on useita, merkitse 
lähetysmaa jokaisen kohdalle.

11 Tuotteiden nykyinen tai tuleva sijaintijäsenvaltio
Valitse alasvetovalikosta se EU-jäsenvaltio, jossa tavara sijaitsee nykyhetkellä tai valmistuessaan. Voit tarvittaessa 
valita useampia sijaintijäsenvaltioita. Voit lisätä ja poistaa kenttiä oikealla olevilla näppäimillä +/−. 

12 Jäsenvaltio, jossa tavara aiotaan asettaa vientimenettelyyn
Valitse alasvetovalikosta se EU-jäsenvaltio, jossa tavara asetetaan vientimenettelyyn. Voit tarvittaessa valita useampia 
vientimenettelyvaltioita. Voit lisätä ja poistaa kenttiä oikealla olevilla näppäimillä +/−.

13 Lopullinen määrämaa
Ei täytetä, kenttä täyttyy automaattisesti vastaanottajatietoja annettaessa (kenttä 5).

14 Tavaran kuvaus
Kirjoita valvonnanalaisen tavaran kuvaus. Käytä tavaran normaalia kauppanimitystä. Merkinnän perusteella tavaran on 
oltava tunnistettavissa. Voit lisätä ja poistaa tavarakenttiä oikealla olevilla näppäimillä +/−.

Tullinimike
Merkitse tullinimike enintään kahdeksan (8) numeron tarkkuudella. Jätä tullinimike merkitsemättä, jos kyseessä on 
sähköinen eli verkossa tapahtuva aineeton vienti. Sähköisestä viennistä ei tehdä vienti-ilmoitusta tullille.

15 CAS-numero
Jos kyseessä on kemikaali tai kemikaaliseos, merkitse CAS-numero (Chemical Abstract Number).

16 Luokitusnumero
Merkitse EU:n asetuksen 428/2009 liitteessä I annettu tuotteen luokitusnumero (esim. 3A001a1a). Huomioi, että liitettä 
I päivitetään säännöllisesti. Luokituksen suorittaa viejä tarvittaessa tavaran valmistajan avustuksella. Jos tavara on 
asetettu vientivalvonnanalaiseksi kansallisesti (nk. catch all -päätös) eikä sille ole erikseen ilmoitettu luokitusnumeroa, 
merkitse luokitukseksi CA.

17 Valuutta ja arvo
Koontilupahakemukseen ei pääsääntöisesti merkitä valuuttaa eikä arvoa, joten merkitse arvoksi 0 (nolla euroa).

Viennin yhteisarvo
Merkitse arvoksi 0 (nolla euroa).

18 Tuotteiden määrä
Koontilupahakemukseen ei pääsääntöisesti merkitä tuotteiden määrää, joten merkitse määräksi 0 (nolla).

19 Loppukäyttö
Merkitse kuvaus tavaran käytöstä.

21 Vientimenettely (koodi)
Valitse vientimenettelykoodi alasvetovalikosta:

10 Lopullinen vienti / toimitus
21 Väliaikainen vienti ulkoiseen jalostukseen
22 Muu väliaikainen vienti kuin koodissa 21 tarkoitettu
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23 Väliaikainen vienti, jonka jälkeen tavarat palautetaan samassa tilassa, jossa ne on viety (esim. messut)
31 Jälleenvienti
Vientitavaran tullausilmoituksessa käytetään nelinumeroisia vientimenettelykoodeja, jotka sisältävät enemmän tietoa. 
Voit halutessasi merkitä nelinumeroisen koodin kenttään 22.

22 Lisätiedot
Voit kuvailla tarkemmin tuotteiden ominaisuuksia valvonnanalaisuuteen liittyen. Merkitse muut mahdolliset lisätiedot.

Vientitavaran käyttöä koskeva tiedustelu
Jos tiedossanne on, että tämän viennin tuotteita käytetään joukkotuhoaseiden kehittämiseen, merkitse Kyllä.

Vientilupa toisessa jäsenvaltiossa
Valitse oikea vaihtoehto.

Hakemuksen liitteet
Liitä koontilupahakemukseen perusteltu esitys koontiluvan tarpeellisuudesta sekä selvitys yrityksen sisäisestä 
vientivalvontaohjeistuksesta (Internal Compliance Programme, ICP). Yrityksen sisäinen vientivalvontaohjeistus on 
edellytys helpotetun lupamenettelyn käyttöönotolle. Tarvittaessa liitä myös tarkempaa teknistä tietoa tuotteista tai 
muuta oleelliseksi katsomaasi tietoa. Merkitse liitteet lomakkeeseen.

Yhteyshenkilö
Merkitse hakemusasiaa hoitavan henkilön nimi ja puhelinnumero mahdollista yhteydenottoa varten.

Allekirjoitus
Merkitse nimenselvennys, paikka ja päiväys (muodossa pp.kk.vvvv). Katso-tunnistautuminen asiointipalvelussa vastaa 
sähköistä allekirjoitusta.


