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Tuonnin tulliselvitys
– EU:n ulkopuolelta saapuvat tavarat voidaan:
• tullata heti maahan saapumisen yhteydessä
• säilyttää väliaikaisesti varastoituina 90vrk

• Laittaa tullivarastoon (ei aikarajaa tullaamiselle)
– Tuonnin tullimenettelyt:
• luovutus vapaaseen liikkeeseen

• väliaikainen maahantuonti
• tietty käyttötarkoitus

• sisäinen jalostus
• tuonti ulkoisesta jalostuksesta
– Tulli-ilmoituksella ilmoitetaan eri koodeilla mihin menettelyyn tavara asetetaan.
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Mitä tuojan tarvitsee tietää?
– Kaikki EU:n ulkopuolelta tuleva tavara on tulliselvitettävä.
– Tuonti-ilmoittamista varten oltava EORI rekisteröitynyt EORI (Economic Operators
Registration and Identification System) EORIn voimassolon voi tarkastaa:
• EORI-numeron validointi (europa.eu)
– Tulli-ilmoittamiseen vaadittavat luvat on haettava ennakkoon. Lupien käsittely kestää n. 2
– 4 kk
– Tulli-ilmoittamisen voi tehdä tullin asiointipalvelussa, sanomailmoituksella tai käyttämällä
asiamiestä.
– Jos käytät tuonti-ilmoituspalvelua, tunnistaudu Suomi.fi –palvelussa.
– Kolmannen maan kauppa aloittelevat yritykset
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Selvitä ennen tavaroiden tuontia
– Selvitä etukäteen:
• tavaran tullinimike Fintaric
• mahdolliset tuontirajoitukset ja kiellot etukäteen

– Huomioi myös mahdolliset
• Terveys- ja kasvinsuojelutarkastukset
• Tuotteiden turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus

• Uusi valvonta-asetus
– Rajalla tehtävät tarkastukset (esim. rajaeläinlääkäri)
• Lisää ruokaviraston sivuilta.
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Yleisvakuus ja maksunlykkäysluvat
– Käteisasiakas saa maahantuodut tavarat haltuunsa, kun on maksanut tullilaskun.
Maksuaikaa tullilaskulle saa hakemalla yleisvakuus- ja maksunlykkäyslupia ja tavarat saa
haltuunsa, heti kun on saanut tullin luovutuspäätöksen
– Vakuudet ovat pakollisia näissä menettelyissä: tullivarastoinnissa, sisäisessä
jalostuksessa, ulkoisessa jalostuksessa, varastoinnissa, passituksessa, tietyn
käyttötarkoituksen (end use) menettelyssä ja väliaikaisessa maahantuonnissa.

– Vakuuksilla turvataan tullimenettelyssä syntyneen tai mahdollisesti syntyvän tullivelan
maksu. Yleensä yrityksen ei ole pakko antaa vakuutta itse, jos käyttää edustajan
vakuutta. Lue lisää: Edustaja tulliasioinnissa
– Yleisvakuus voi olla voimassa joko Suomessa (kansallinen) tai koko EU:n alueella. Sekä
kansalliseen lupaan että EU:n laajuiseen lupaan tarvitaan yleisvakuuslupa ja sen lisäksi
maksunlykkäyslupa, jolla yritys saa maksuaikaa tullivelan maksua varten.
–

Lue lisää yleisvakuusluvasta ja maksunlykkäysluvasta sekä niiden hakemisesta
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Palautustavaroiden tuonti
– Tavarat voidaan palauttaa tullitta EU:n ulkopuolelta kolmen vuoden kuluessa niiden
viennistä unionin ulkopuolelle. Vienti unionin ulkopuolelle on pystyttävä todentamaan.
Ennen brexitiä viedyistä tavaroista esimerkiksi rahtikirjoilla.
– Tavarat on alun perin voitu viedä tai myydä mistä tahansa unionimaasta. Myös
väliaikaisesti viedyt tai myydyt tavarat voi palauttaa tullitta. Tavarat pitää palauttaa
samassa kunnossa kuin ne ovat olleet vietäessä.
– Palautustavaroille myönnetään vapautus tuontitulleista, vaikka ne muodostaisivat
ainoastaan osan unionin ulkopuolelle viedyistä tavaroista. Sama koskee myös
palautustavaroita, jotka ovat osia tai tarvikkeita, jotka muodostavat aikaisemmin unionin
tullialueen ulkopuolelle vietyjen koneiden, kojeiden, laitteiden tai muiden tuotteiden
aineosia.

– Jos tavara on myyty verotta unionin ulkopuolelle ja tullataan takaisin palautustavarana,
siitä on kannettava arvonlisävero.
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Tuonnin etuuskohtelu
– Tullietuuskohtelun saaminen tuonnissa Euroopan unioniin tai Britanniaan edellyttää, että
tuote on sopimuksen alkuperäsääntöjen mukainen toisen sopimusosapuolen
alkuperätuote.
– Tuotekohtaisissa alkuperäsäännöissä määritellään ne edellytykset, joiden perusteella
tuotteen voidaan katsoa olevan alkuperätuote.
– Tuotekohtaiset alkuperäsäännöt löytyvät kauppasopimuksen alkuperäsääntöjen liitteestä
ORIG-1.
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Alkuperäselvitys
– Tuotteiden oikeutus etuuskohteluun täytyy todistaa tuontimaassa tulli-ilmoittamisen
yhteydessä esitettävällä alkuperäselvityksellä.
– EU:n ja Britannian sopimuksessa hyväksytyiksi alkuperäselvityksiksi on määritelty viejän
laatima alkuperävakuutus (statement on origin) tai tuojan tieto (importer’s knowledge).
– Viejän laatiman määrämuotoisen alkuperävakuutuksen muoto on määritelty
kauppasopimuksen alkuperäsääntöjen liitteessä ORIG-4.
– Alkuperäsäännöt ja alkuperävakuutuksen malli
– Tuojan tietoon perustuvassa etuuskohteluvaatimuksessa ei tarvitse esittää mitään
määrämuotoista alkuperäselvitystekstiä.
– Sopimuksen mukaan etuuskohtelua voidaan pyytää enintään kolmen vuoden ajan
tuontipäivästä laskettuna.
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Alkuperävakuutus
– Alkuperävakuutus voidaan antaa asiakirjalla, jossa alkuperätuote kuvataan riittävän tarkasti
sen yksilöimisen mahdollistamiseksi. Toistaiseksi Tulli kehottaa toimijoita antamaan
alkuperävakuutukset mahdollisuuksien mukaan kaupallisella asiakirjalla.
– Alkuperävakuutus voi koskea pelkästään yhtä lähetystä tai useita samanlaisten
alkuperätuotteiden lähetyksiä.
– Lähetyksen arvosta riippumatta UK-alkuperävakuutuksissa on aina oltava EORInumero.
–

Alkuperävakuutuksen voimassaoloaika on EU-tuonnissa 12

Alkuperävakuutuksen malli:

(Period: from…………… to …………(1) )
The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No ……... (2)) declares that, except
where otherwise clearly indicated, these products are of ...………(3) preferential origin.

…………………………………………………………….......................................(4)
(Place and date)
...……………………………………………………………………..............................
(Name of the exporter)
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Saapuminen EU:hun
– Tullille on annettava sähköisesti turvatiedot kaikista tavaroista, jotka tuodaan Euroopan
unionin alueelle. Turvatiedot ovat toimija-, tavara-, kuljetus- ja reittitietoja.
– Saapumisen ilmoitusten antamisesta vastaa aina kuljetusliike, vaikka se käyttäisikin
edustajaa ilmoitusten antamisessa. Ilmoitusten antamisen aikarajat määräytyvät
kuljetusmuodon ja kuljetusreittien mukaan

– Saapumisen ilmoituksia voit antaa Tullille sähköisesti joko sanomailmoituksena tai
Turvatietoilmoituspalvelun kautta. Sanomailmoittamiseen tarvitset Tullin luvan.
– Netti-ilmoituspalvelun käyttöön et tarvitse Tullin lupaa. Voit antaa maantieliikennettä
koskevan saapumisen yleisilmoituksen tai poistumisen yleisilmoituksen
tunnistautumattomana käyttäjänä, jolloin ilmoitusta ei tallenneta. Muut ilmoitukset on
annettava tunnistautuneena. Näin tunnistaudut ja valtuutat
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Lisätietoja
– Tullin brexit-sivusto https://tulli.fi/yritysasiakkaat/brexit
– Luvat: https://tulli.fi/yritysasiakkaille/luvat

– Sanoma-asiointi: https://tulli.fi/sahkoiset-palvelut/palvelut/sanoma-asiointi
– Edustajuus: https://tulli.fi/yritysasiakkaat/vakuudet/edustajana-toimiminen
– Asiointipalvelut: https://tulli.fi/sahkoiset-palvelut

– Yrityskohtaiset kysymykset: Yritysneuvonta.lupa-asiakkaat@tulli.fi
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