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Asiakkaan ohje saapuvalle vaunulle
1. Lähettäjän rahtikirjaan merkitsemä vastaanottaja
 Rahtikirjalle merkitty vastaanottaja vaunun saapuessa Suomeen

  Vastaanottaja

2. Määräasema
 Asema, jonne rautatiekuljetus Suomessa päättyy

  Määräasema

3. Vastaanottaja määräasemalla osoitteineen
 Vastaanottaja, jolle VR Transpoint luovuttaa lähetyksen määräasemalla

  Vastaanottaja

4. Tavaran lopullinen määrämaa (koskee Suomen transitokuljetuksia)

  Määrämaa

5. Tavaran nimi ja tullikoodi, VAK-merkinnät VAK-tavaroille

  Tavaran nimi ja tullikoodi 

  VAK -tavaroille:  

  Vaaran tunnusnro, YK-nro,   

  aineen nimi, lipukkeet,  

  pakkausryhmä 
 

6. Tiedot, jotka asiakas voi halutessaan ilmoittaa
 Esimerkiksi lähetysasema, tavaran toimittaja/myyjä, toimitus- tai kauppasopimuksen numero

  Lisätiedot

7. Tullimenettely
       Passitus, tullitoimipaikka, johon passitetaan ja toimipaikan koodi: 
       Tullaus
       Tullivarastoonpano
       Väliaikainen maahantuonti tai muu: 

 Tullimenettelyn tekee 
       VR 
       muu yhtiö, mikä:

  ilmoita

  tullimenettelyt,

  lupanumerot ym.

 Passituksen päättäminen tuontisuunnan kuljetuksissa (VR Transpointin passittamat tavarat)
 Asiakas vastaa VR Transpointille siitä, että tavaran vastaanottajalla on valtuutetun vastaanottajan lupa  
 tai muu tullin hyväksymä lupa, jota vastaan VR Transpoint luovuttaa tavaran määräasemalla. Jos asiakas ja  
 VR Transpoint ovat sopineet tullauksen tekemisestä VR Transpointin toimesta, on asiakkaan oltava  
 yhteydessä VR Transpointin Vainikkalan tullauspalveluun puh. 0294 330 187, tullaus.vainikkala@vrtranspoint.fi.
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8. Rahdinmaksaja ja asiakasnumero, sopimusnumero

  Rahdinmaksaja

9. Huolinnan (ml. tullaus) maksaja ja asiakasnumero, sopimusnumero

  Huolinnan maksaja

10. Saapumisilmoitus (avisointi)
 Avisointitapa 
       sanoma, osoite:
       sähköposti, 
       osoitteet:

 Passitusavisointi (vain VR Transpointin passittamat tavarat) 
       sanoma, osoite:
       sähköposti, 
       osoitteet:

11. Muut mahdolliset lähetykseen kohdistuvat toimenpiteen  
 sekä niiden maksaja ja asiakasnumero
 esim. punnituspyyntö, säiliövaunujen näytteenottopyyntö jne.

  Lähetykseen kohdistuvat toimenpiteet

12. Muut lisätiedot
 Ilmoita muut olennaiset kuljetukseen tai tullimenettelyihin liittyvät lisätiedot.

 

  Muut lisätiedot

13. Ohjeen voimassaoloaika (tai tiettyjen vaunujen/konttien numerot)

  Ohjeen voimassaoloaika

 Palautusrahtikirjan tekee 
       VR 
       muu toimija:

14. Päiväys, ohjeen antaneen yrityksen nimi, yhteyshenkilö ja puhelinnumero

  Pvm, yrityksen nimi, yht.hlö ja puh.nro
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 Huom!
 Ohjeen saapuvalle lähetykselle voi antaa vain lähettäjän rahtikirjaan merkitsemä vastaanottaja tai 
 vastaanottajan valtakirjalla valtuuttama toimija.
 Ohjeen antaja vastaa VR Transpointille antamistaan tiedoista ja niiden oikeellisuudesta.
 Tällä ohjeella ilmoitettuja tietoja käytetään mm. tullille annettavissa saapumisilmoituksissa.

 Täytetyn lomakkeen palautus raja-asemakohtaisesti osoitteeseen:
 • VR Transpoint Vainikkala asiakaspalvelu.vainikkala@vrtranspoint.fi tai vak.vainikkala@vrtranspoint.fi
 • VR Transpoint Imatrankoski asiakaspalvelu.imatrankoski@vrtranspoint.fi
 • VR Transpoint Niirala asiakaspalvelu.niirala@vrtranspoint.fi
 • VR Transpoint Vartius vak.vainikkala@vrtranspoint.fi
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