Tyhjennä lomake

Ilmoitus taksiliikenteen ja/tai
tavaraliikenteen harjoittamisesta

Viranomainen täyttää
Dnro

1. Tiedot
palveluntarjoajasta

Luonnollinen henkilö (yksityinen elinkeinonharjoittaja)
Henkilötunnus
Sukunimi

Etunimi

Oikeushenkilö
Y-tunnus
Yhtiön nimi

Postiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Nimi
2. Palveluntarjoajan
yhteyshenkilön
tiedot
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
(yhtiömuotoinen
hakija täyttää)
Ilmoitus taksiliikenteen harjoittamisesta (yritykset, joilla on voimassa oleva tavara- tai henkilöliikennelupa)
3. Ilmoituksen/
rekisteröinnin
aihe
Liikenneluvan numero _________________________
Rekisteröityminen tavaraliikenteen harjoittajaksi Manner-Suomen sisäiseen liikenteeseen yli 2,5 tonnin, mutta enintään 3,5 tonnin
ajoneuvolla tai ajoneuvoyhdistelmällä
Liikennöinnin lopettaminen: taksiliikenteen harjoittamista koskevan rekisterimerkinnän poistaminen ________________ alkaen
Liikennöinnin lopettaminen: tavaraliikenteen harjoittamista koskevan rekisterimerkinnän poistaminen ________________ alkaen

E409 - 1/2022

4. Lisätietoja

Liikenne- ja viestintävirasto, PL 320, 00059 TRAFICOM • Y-tunnus 2924753-3 • www.traficom.fi

Tulosta
5. Laskutus

Laskutus
Lasku lähetetään verkkolaskuna
Operaattori

6. Palveluntarjoajan
allekirjoitus

Lomakkeen alkuun

Verkkolaskuosoite
Välittäjän tunnus

Hyväksyn, että viranomainen voi tehdä ilmoitukseen ja rekisteröintiin liittyvät rekisteritarkistukset väestötietojärjestelmään ja muihin
laissa määriteltyihin viranomaisten ylläpitämiin rekistereihin.
Vakuutan, että viranomaisten rekistereihin ilmoittamani tiedot ovat ajan tasalla ja että lomakkeella antamani tiedot ovat oikein.
Paikka ja päiväys

Allekirjoitus

Nimenselvennys

Ohjeita
Tiedot palveluntarjoajasta:
Ilmoituksen nojalla ammattimaista liikennettä saa harjoittaa vain ilmoituksen tehnyt palveluntarjoaja. Taksiliikenteen osalta edellytyksenä on
lisäksi, että palveluntarjoajaksi ilmoittautuneella on voimassa oleva henkilö- tai tavaraliikennelupa. Jos ammattimaista liikennettä harjoittaa
oikeushenkilö (esim. osakeyhtiö tai kommandiittiyhtiö), ilmoitukseen merkitään palveluntarjoajaksi tämä oikeushenkilö ja sen Y-tunnus.
Jos taas ammattimaista liikennettä harjoittaa yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimiyrittäjä), ilmoitukseen merkitään palveluntarjoajaksi
luonnollinen henkilö omalla nimellään (ei henkilön omistamaa toiminimeä) ja lisäksi tämän henkilön henkilötunnus. Tavaraliikenteen
harjoittamista koskevan rekisterimerkinnän tekemisen edellytyksenä on 1.2.2022 alkaen, että palveluntarjoaja on joko luonnollinen
henkilö, jolle on annettu yritys- ja yhteisötunnus (Y-tunnus) taikka oikeushenkilö. Y-tunnuksen voi ilmoittaa hakemuksen kohdassa 4
(lisätietoja).
Ilmoituksen/rekisteröinnin aihe:
Taksiliikenteen harjoittaminen:
Henkilö- ja tavaraliikenneluvan nojalla saa harjoittaa taksiliikennettä. Luvanhaltijan tulee kuitenkin tehdä taksiliikenteen harjoittamisesta
ilmoitus Liikenne- ja viestintävirastolle (Traficom) ja ajoneuvossa on taksiliikennettä harjoitettaessa oltava mukana selvitys siitä, että ilmoitus
on merkitty liikenneasioiden rekisteriin. Traficom toimittaa edellä mainitun selvityksen luvanhaltijalle, kun luvanhaltija on tehnyt ilmoituksen
ja se on merkitty liikenneasioiden rekisteriin. Jos yrityksellä on jo voimassa oleva liikennelupa, ilmoituksen voi tehdä joko tällä lomakkeella
tai esim. luvan uusintaa tai muutosta koskevan hakemuksen yhteydessä. Voimassaolevan henkilö- tai tavaraliikenneluvan numero tulee
merkitä ilmoitukseen tai hakemukseen, jolla ilmoitus tehdään. Jos yrityksellä ei ole vielä voimassaolevaa henkilö- tai tavaraliikennelupaa,
ilmoitus tehdään lupahakemuksen yhteydessä. Ilmoitus on yrityskohtainen, ei ajoneuvokohtainen. Luvanhaltijan on huolehdittava siitä, että
taksiliikenteessä käytettävän ajoneuvon käyttötarkoitukseksi on ilmoitettu luvanvarainen käyttö.
Tavaraliikenteen harjoittaminen:
Jos ammattimaista tavarankuljetusta harjoitetaan ajoneuvolla tai ajoneuvoyhdistelmällä, jonka kokonaismassa on yli 2 tonnia, mutta
enintään 3,5 tonnia (1.2.2022 alkaen yli 2,5 tonnia, mutta enintään 3,5 tonnia), palveluntarjoajan tulee tehdä tavaraliikenteen
harjoittamisesta ilmoitus Traficomille. Oikeus harjoittaa tavaraliikennettä alkaa, kun Traficom on merkinnyt ilmoituksen liikenneasioiden
rekisteriin. Ilmoitus on yrityskohtainen, ei ajoneuvokohtainen. Ilmoitus tulee tehdä, vaikka palveluntarjoajalla olisi voimassa oleva
liikennelupa. Jos ammattimaiseen tavarankuljetukseen käytettävän ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa ylittää 3,5 tonnia,
palveluntarjoajalla tulee olla tavaraliikennelupa. Poikkeuksen edellä todettuun muodostaa henkilöliikennelupa, jonka nojalla saa kuljettaa
tavaraa linja-autolla. Palveluntarjoajan on huolehdittava siitä, että tavaraliikenteessä käytettävän ajoneuvon käyttötarkoitukseksi on ilmoitettu
luvanvarainen käyttö.
Jos ammattimaiseen tavarankuljetukseen käytettävän ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa on enintään 2 tonnia (1.2.2022
alkaen 2,5 tonnia), liikenteen harjoittaminen ei edellytä liikennelupaa tai ilmoituksen tekemistä.
Palveluntarjoaja voi ilmoittaa liikennöinnin lopettamisesta ja pyytää liikenteen harjoittamista koskevan rekisterimerkinnän poistamista
Traficomilta. Tällöin liikenteen harjoittamista koskeva merkintä poistetaan liikenneasioiden rekisteristä.
Palveluntarjoajan allekirjoitus:
Ilmoituksen allekirjoittajalla tulee olla palveluntarjoajan nimenkirjoitusoikeus. Jos palveluntarjoajan nimen kirjoittaminen edellyttää
useamman henkilön allekirjoitusta, kaikkien näiden henkilöiden tulee allekirjoittaa ilmoitus.

