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Viennin tulliselvitys
– Viejän on annettava tullille vienti-ilmoitus ennen tavaroiden vientiä.

– Hae EORI-numeroa ja rekisteröidy sen jälkeen viennin rekisteröidyksi asiakkaaksi. Jos
käytät Tullin vienti-ilmoituspalvelua, kirjaudu palveluun Suomi.fi-tunnistautumisella.
– Viejänä olet vastuussa tulliselvityksestä. Vienti-ilmoituksen voit tehdä Tullin Vientiilmoituspalvelussa netissä tai sanomailmoituksilla (vaatii Tullin luvan).
– Selvitä, täyttyvätkö etuuskohtelun edellytykset.

– Jos viet tavaraa säännöllisesti, voit hakeutua valtuutetuksi ja/tai rekisteröidyksi viejäksi,
jolloin sinulla on laajemmat valtuudet vahvistaa alkuperäselvityksiä itse.
– Alkuperäsääntöjä ja sopimuksia voit tarkastella täältä: EU:n Market Access Database
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My Trade Assistant
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Viennin 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.
– Alkuperävakuutuksen voivat antaa kaikki EU:n viejät enintään 6000 euron arvosta
alkuperätuotteita sisältäville lähetyksille.
– Yli 6000 euron arvoisille lähetyksille alkuperävakuutuksia voivat laatia ainoastaan REXjärjestelmään rekisteröityneet yritykset.
• REX-tunnistenumero ilmoitetaan alkuperävakuutuksessa.
– UK-viejien lähetyksiin ei sovelleta vastaavia arvorajoja. Lähetyksen arvosta riippumatta UKalkuperävakuutuksissa on siis aina oltava EORI-numero.
–

Alkuperävakuutuksen voimassaoloaika on EU-tuonnissa 12 kuukautta ja tuonnissa
Britanniaan 24 kuukautta.
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Selvitä ennen vientiä
– Onko tavaralla vientirajoituksia. Esimerkiksi aseiden, ampumatarvikkeiden,
kaksikäyttötuotteiden, kulttuuriesineiden ja otsonia tuhoavien aineiden vientiä ja
kauttakuljetusta on rajoitettu. Lisäksi voi olla alueellisia vienti- ja talouspakotteita. EU:ssa
voimassa olevat vientirajoitukset löydät Fintaric-hakupalvelusta tullinimikkeen
perusteella.
– Varmista, ettei tavara ole vientivalvonnan alaista (muun muassa korkea teknologia tai
sotateollisuuden kaksikäyttötuotteet).

– Rajoituksilla on aina oma kansallinen hallinto- ja/tai lupaviranomaisensa (esim.
Ulkoministeriö). Selvitä luvan tarve ja hae vientilupa etukäteen.
– Tullin rajoituskäsikirjaan on koottu keskeiset vienti-, tuonti- ja kauttakulkurajoitukset, joita
Tulli valvoo.
Vientirajoitukset
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Viennin tarkoitus ja palautustavarat
– Viennin tarkoitus ilmoitetaan vienti-ilmoituksessa nelinumeroisella tullimenettelykoodilla.
Oikean tullimenettelykoodin ilmoittaminen on erityisen tärkeää silloin, kun viedyt tavarat
aiotaan tuoda takaisin. Väärä tullimenettelykoodi viennissä voi johtaa siihen, että tuonnissa ei
voida soveltaa edullisempaa tullien ja verojen laskentaa.
– Tavarat voidaan viedä väliaikaisesti EU:n ulkopuolelle esimerkiksi messuille, näyttelyihin tai
testaukseen. Väliaikaisesti viedyt tavarat pitää palauttaa määräajassa takaisin EU:hun
muuttumattomina. Takaisin tuotavista tavaroista ei kanneta tullia eikä arvonlisäveroa,
jos niistä on annettu tulli-ilmoitus väliaikaiseen vientiin. Väliaikaisesti vietävästä tavarasta
voidaan antaa joko sähköinen vienti-ilmoitus (23-alkuinen tullimenettelykoodi) tai käyttää
kauppakamarin myöntämää kansainvälistä ATA-carnet-tulliasiakirjaa.

– Tavarat voidaan palauttaa tullitta samassa tilassa kolmen vuoden kuluessa niiden
viennistä Britanniaan. Vienti on pystyttävä todistamaan esimerkiksi kuljetusasiakirjalla, kun
vienti on tapahtunut ennen eroa.
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Viennin tarkoitus
– Jos viet tavaraa korjattavaksi tai muuta käsittelyä varten, voit käyttää ulkoista
jalostusmenettelyä.
– Ulkoinen jalostus on luvanvarainen erityismenettely, jossa voidaan viedä unionitavaroita
väliaikaisesti Euroopan unionin tullialueelta jalostusta varten ja luovuttaa jalostustoiminnoista
saatavia tuotteita vapaaseen liikkeeseen kokonaan tai osittain tuontitullitta. Lupaa
ulkoiseen jalostukseen haetaan silloin kun jalostettu tavara ei ole tulliton muilla perusteilla.

– EU:n ulkopuolelle voidaan viedä tavaraa korjattavaksi, jalostettavaksi, testattavaksi tai
muutoin käsiteltäväksi ja tuoda se takaisin tullitta, jos palautuva tavara on tulliton jollakin
seuraavista perusteista:
• tullitariffin mukaan tavarasta ei kanneta tullia

• tavaraan voidaan soveltaa tuonnin etuuskohtelua (alkuperäkohteluun oikeuttava todistus)
• tavara tuontitullataan tullitta tietyn käyttötarkoituksen perusteella
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Poistuminen unionista
– Unionin tullialueelta poistuvat tavarat on esitettävä poistumispaikassa samassa
kunnossa kuin ne olivat silloin, kun viennin tulli-ilmoitus hyväksyttiin.
Maantiekuljetuksissa on tavaroiden lisäksi esitettävä viennin saateasiakirja tai
varamenettelyasiakirja. Meritse, lentäen tai rautateitse Suomesta poistuvat tavarat
esitetään sähköisellä Saapuminen poistumispaikalle -ilmoituksella. Tämän ilmoituksen
lisäksi kuljetusliikkeen on annettava myös Poistumisen esittämisilmoitus ja
Poistumisilmoitus.
– Vientitavaroiden on poistuttava unionin tullialueelta 150 vuorokauden kuluessa
tavaroiden luovutuksesta vientiin. Tulli mitätöi vienti-ilmoituksen, jos poistumispaikan tulli
ei vahvista poistumista määräajassa tai viejä ei toimita tullille vaihtoehtoisia todisteita.
– Poistumispaikkana pidetään viimeistä tullitoimipaikkaa, jonka kautta tavarat fyysisesti
poistuvat unionin tullialueelta. Meritse kuljetettavien tavaroiden poistumispaikka on se
tullitoimipaikka, jonka alueella tavarat lastataan muuhun kuin säännöllisen reittiliikenteen
alukseen edellyttäen, että alus kulkee Suomen aluevesien ulkopuolelle.
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Verkkokauppa, postitse vietävien tulliselvitys
– Tullille on annettava vienti-ilmoitus yli 1 000 euron arvoisista Postin kuljettamista
lähetyksistä. Myös vähempiarvoisista postilähetyksistä annetaan vienti-ilmoitus silloin,
kun:
• kyseessä ovat vientikieltojen tai -rajoitusten alaiset tavarat
• vienti-ilmoitus annetaan johonkin erityismenettelyyn (esimerkiksi tavara viedään
korjattavaksi tai tavara on Suomessa korjattavana ja se palautetaan).
– Anna vienti-ilmoitus ennen paketin luovuttamista postille. Tulosta Vientiilmoituspalvelusta viennin saateasiakirja (EAD) ja laita se postipaketin päälle liimattuun
muovitaskuun siten, että tekstipuoli on näkyvissä. Postitulli vahvistaa tavaran
poistumisen EAD:n perusteella, ja siitä muodostuu viennin poistumisvahvistettu
luovutuspäätös. Pääset tulostamaan poistumisvahvistetun luovutuspäätöksen
kirjautumalla Vienti-ilmoituspalveluun.

– Enintään 1 000 euron arvoisiin postilähetyksiin liitetään joko CN22 tai CN23-tullilipuke,
jonka saat postista.
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T- passitusmenettelyn käyttö kuljetuksissa
– Passitusmenettelyä voidaan käyttää Euroopan unionin tullialueella ja yhteisen
passituksen maissa (Islanti, Norja, Sveitsi, Liechtenstein, Turkki, PohjoisMakedonia, Serbia ja Iso-Britannia).
– Passitusta voi käyttää mikä tahansa yritys tai yksityinen henkilö.
– Passitusta varten tarvitaan vakuus kuljetettavientavaroiden verojen määrästä.
Vakuuden voi maksaa käteisellä tullitoimipaikassa, mutta kätevin tapa on hakea
passituksen yleisvakuutta. Hakemukset löytyvät: Luvat
– Lisää vakuuksista löytyy tullin sivuilta: Vakuudet
– Passitusilmoituksen voi tehdä netissä tullin asiointipalvelussa: Asiointipalvelut
– Passituksen voi myös antaa sanomalla.

– Valtuutetun lähettäjän lupaa voi hakea https://tulli.fi/yritysasiakkaille/luvat/kuljetus-javarastointi
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T1- ja T2-passitus
T1-passitusta eli unionin ulkoista passitusta käytetään, kun tullaamatonta tavaraa
tuodaan EU:hun sen ulkopuolelta tai tullaamatonta tavaraa siirretään EU:n sisällä
(jäsenvaltioiden välillä tai yhden jäsenvaltion sisällä) tai yhteisen passituksen maihin.
T2-passitusta eli unionin sisäistä passitusta käytetään, kun unionitavaraa
(eli EU:ssa valmistettua tai tuontitullattua tavaraa) kuljetetaan EU:sta yhteisen passituksen
maihin tai niiden kautta takaisin EU:hun. Esimerkiksi maantiekuljetus Suomesta Sveitsiin tai
Sveitsin kautta Italiaan
Vientitavaroita saa passittaa ainoastaan siinä tapauksessa, että ne kuljetetaan yhteisen
passituksen maahan (esim. Britannia) tai sen kautta kolmanteen maahan.
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T2 passitukset Britannian kautta Irlantiin
– T2-passitus aloitetaan Suomessa, ja sen määräpaikaksi laitetaan tullitoimipaikka
Irlannissa. Tavarat saavat liikkua Britannian läpi ilman tullimuodollisuuksia tai verojen
maksamista.

– Passitusilmoituksessa on ilmoitettava
• rajatoimipaikkana ensimmäinen Britannian tullitoimipaikka, johon kuljetus saapuu

• rajatoimipaikkana ensimmäinen tullitoimipaikka Irlannissa
• turvatiedot, kun poistutaan EU:sta tai saavutaan EU:hun, ellei niitä ole annettu
erillisellä saapumisen tai poistumisen ilmoituksella (IE 615 tai IE 315)

– Edeltävä asiakirja passituksella on 00 (ei edeltävää menettelyä)
– Pohjois-Irlannin kaupassa annetaan tullille intrastat -tilastoilmoitus
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Lisää tietoa
– Tullin Brexit-sivut: https://tulli.fi/yritysasiakkaat/brexit

– Sähköposti: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat@tulli.fi
– Tulli.fi
– https://tulli.fi/yritysasiakkaat/vienti

– https://tulli.fi/yritysasiakkaat/kuljetus-ja-varastointi
– https://tulli.fi/yritysasiakkaille/luvat

5.5.2021

