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Ville Raevuori
Manager Customs Finland
– Schenker Oy:n johtava tulliasiantuntija
– Suomen Huolinta- & Logistiikkaliiton (SHLL) tullausjaoston puheenjohtaja
– SHLL:n edustaja Euroopan yhteistyöverkostossa:
– CLECAT = European Association for Forwarding, Transport,
Logistics and Customs Services
– CITI = Customs & Indirect Taxation Institute
– Helsingin Kauppakamarin Ulkomaankaupan Kuljetus, Huolinta & Tullaus
julkaisun päivittäjiä
– Kunnianosoitukset aktiivisuudesta Tullin asiakasyhteistyöryhmissä ja
Ahvenanmaan verorajakaupan prosessien kuvaamisessa:
– Certificate of Merit -kunniakirja vuonna 2019
– Tullin ansiomitalli 2020
– Yhteystiedot: ville.raevuori@dbschenker.com puh. +358 40 725 8464

Brexit-asiantuntija
Ville Raevuori

Tulliselvitys edellyttää valtuutusta
Sujuva tulliselvitys varmistetaan suoran edustuksen valtakirjalla
‒
‒
‒
‒
‒

Tulliselvitystä varten tarvitaan oma erillinen valtakirja lähtö- & määrämaan sääntöjen mukaan
Viejä / tuoja käyttää usein edustajaa tulliselvityksen laatimiseen (harvemmin tehdään itse)
Edustajaa käytettäessä yleisin edustusmuoto on suora edustus
Isossa Britanniassa tulliselvityksen valtakirjan voi antaa yritys, jolla on kiinteä toimipaikka
Yleisimmät ongelmat tuonneissa Isosta Britanniasta Suomeen:
‒ Yritetään jatkaa vanhalla EU-sisäkaupan toimintamallilla ABC
‒ Ei tiedetä, kenen vastuulla on Ison Britannain vientiselvitys, kuka valtuuttaa kenet
‒ Lähetykselle ei saada kelvollista kauppalaskua, jolla paikallinen vientiselvitys voidaan tehdä

Havaittua tuonneissa Suomeen Isosta Britanniasta
Vientiselvitys Isosta Britanniasta tehdään ennen tavaran noutoa
‒ Sisällölliset laatuvaatimukset täyttävä tullaus- / kauppalasku on tärkein
‒ Tulliselvitykseen ja UK vientidokumenttien tarkistuksiin kuluu merkittävästi aikaa:
‒ Tavaran myyjä voi olla eri yritys kuin se, jonka nimissä vientiselvitys tehdään
‒ Tulliselvityksen valtakirjan antajan ja laskun laatijan GB EORI tunnusten on täsmättävä
‒ UK viejän oma huolitsija voi edellyttää itselleen vientikulkuneuvon rekisteritietoa etukäteen
‒ Kuljetusehto ja kauppalaskun toimitusehto voivat olla ristiriidassa:
‒ Kuljetusehto on esimerkiksi FCA, mutta kauppalaskulla on DAP tai EXW  korjattava
Eläin- & kasvialkuperätuotteet, elintarvikkeet ja muut rajoitusten alaiset tuotteet
‒ EU alueen tuojalla suuri vastuu tuomistaan tavaroista
‒ Selvitettävä tuontirajoitukset etukäteen & hankittava mahdolliset tuontiluvat erikseen
‒ Eläin & kasvialkuperätuotteista tulee antaa ennakkoilmoitus EU-järjestelmään Traces-NT
‒ Rajatarkastus käytännössä helpointa Suomessa, Vuosaari Helsinki (suora laiva UK:sta)
‒ UK viejän vastuulla hankkia terveystodistus (= lisäkulua)

Kauppa- / tullilaskun sisältövaatimuksista
Laadukas kauppalasku varmistaa tulliselvityksen sujuvuuden
‒ Osapuolitiedot viejästä, ostajasta, mahdollisesta toimituspaikasta osoitteineen ja kontakteineen
‒ GB EORI tunnus Ison Britannian myyjästä ja EU ostajan EORI -tunnus
‒ Laskun numero, päivämäärä ja valuutan laji
‒ Maksuehdot (ei maksua – käytä ”Proforma-Invoice” otsikkoa ja kirjaa syy maksuttomuudelle)
‒ Incoterms® toimitusehto ja paikkakunta
‒ Lähetys- / toimitustietojen erittelyt:
‒ Pakkausten kokonaismäärä ja pakkaustyyppi
‒ Brutto- ja nettopaino
‒ Tuotetiedot riveittäin/ryhmittäin laskulla ja/tai pakkalistalla
‒ Artikkelinumero, tavarankuvaus
‒ Kappaleet, yksittäishinta, alkuperämaa, nettopaino, rivin kokonaishinta
‒ Tullinimike (CN tai HS koodi, vähintään 8 numeroa)
‒ Jos myydyn tavaran tullietuusalkuperän ehdot täyttyvät, GB viejä antaa kauppalaskulla viejän
alkuperätodistuksen ja siinä oman GB EORI-tunnisteen

Necessary attributes for commercial customs invoice
Check and ensure, that your customs invoice contains all necessary attributes:
‒ Consignor name, address, GB EORI and contact details:
‒ Buyers name, address, EU EORI and possible other delivery address (company name, address,
etc.)
‒ Commercial Invoice number, date, payment details and Currency
‒ If no sales, use ”Proforma-Invoice” and specify, why delivery is free of charge / value for
customs purpose only (i.e. warranty repair, free samples, etc.)
‒ Terms of delivery and place as per Incoterms® clause
‒ Shipping and Delivery details:
‒ Number and type of packaging
‒ Gross and Net weight
‒ Detailed line information on Customs Invoice:
‒ Artickle number and Product description
‒ Pieces, price for one piece, Country of origin, net weight and row value in totally
‒ Commodity customs code (CN or HS) in minimum with 8 digits
‒ GB exporter give on Invoice/Packaging list exporters origin statement with GB EORI-number:
‒ This is allowed only for GB preferntial origin goods (Seller is responsible)

Kysymyksiä?

