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Milloin saapuminen poistumispaikalle –ilmoitus on annettava 

Saapuminen poistumispaikalle -ilmoitus (englanniksi: Arrival at exit) on annettava, jos vienti- tai 
jälleenvientitavara poistuu EU:n alueelta meri-, lento- tai rautateitse Suomen kautta. Maanteitse 
EU:sta poistuvasta tavarasta ei tarvitse antaa tätä ilmoitusta. 

Kohta A. Yrityksen perustiedot 

Lupa on yritystunnuskohtainen. Lupa edellyttää, että hakija on Tullin rekisteröity vientiasiakas. 
Tarvittaessa tätä voi hakea samanaikaisesti, kun haetaan lupaa antaa saapuminen 
poistumispaikalle -ilmoitus. Tullin rekisteröityä vientiasiakkuutta haetaan erikseen omalla 
lomakkeellaan (Tullilomake nro 250s). 

Hakemukseen tulee merkitä hakijan yritystunnuksen viennin jatko-osa (Txxxx), jos hakija on jo Tullin 
rekisteröity vientiasiakas. Rekisteröitynyt vientiasiakas on saanut jatko-osan tietoonsa Tullin 
lähettämällä rekisteröitymisen hyväksymisilmoituksella. 

Kohta B. Hakemus koskee 

Tällä hakemuslomakkeella voi hakea 
- lupaa antaa saapuminen poistumispaikalle –ilmoitus 
- vapautusta saapuminen poistumispaikalle –ilmoituksen antamisesta 
- molempia 

Lupaa ilmoituksen antamiseen voi hakea yritys, joka on Tullihallituksen asiasta tekemän 
päätöksen mukaisesti oikeutettu ilmoituksen antamiseen. Ensisijaisia ilmoituksen antajia ovat 
vientitavaran lastauksesta poistumispaikalla vastaavat yritykset. Lupaa ilmoituksen antamiseen 
voivat hakea myös muut vientitavaran logistiikkaketjun toimijat. Viime kädessä vastuullinen 
ilmoituksen antaja määritetään EU:n lainsäädännössä.  

Vapautusta ilmoituksen antamista voi hakea Suomen tullille vienti-ilmoituksia antava viejä tai 
tämän asiamies jäljempänä (kohta D) mainituin edellytyksin.  

Kohta C. Toiminto, jonka perusteella yritys hakee lupaa antaa saapuminen poistumispaikalle -ilmoitus 

Tähän kohtaan hakija voi valita yhden tai useamman perustelun, joka kuvaa hakijan roolia 
vientitavaran tulliselvitysketjussa. Lomakkeella on valmiiksi lueteltu yleisimmät toimijaroolit, jotka 
oikeuttavat hakijan saapuminen poistumispaikalle – ilmoituksen antamiseen. Jos hakija ei itse 
vastaa lastauksesta, tässä kohdassa on kuvattava hakijan yhteys ja suunnittelema tapa toimittaa 
lastauslupa lastauksesta vastaavalle. 

Kaikissa tapauksissa tavaran on oltava poistumispaikalla sillä hetkellä, kun saapuminen 
poistumispaikalle -ilmoitus annetaan. 

Kohta D. Kuvaus toiminnasta, jonka perusteella yritys hakee vapautusta erillisen ilmoituksen antamisesta 

Vapautus saapuminen poistumispaikalle –ilmoituksen antamisesta koskee vain sellaisia tavaroita, 
joiden vienti-ilmoituksella mainittu tavaran sijaintipaikka on poistumispaikalla sillä hetkellä, kun 
vienti-ilmoitus annetaan tai hyväksytään vastaanotetuksi (ennakolta ilmoittaminen). Vapautuksen 
saaneen ilmoittajan on ilmoitettava vienti-ilmoituksella erityismaininnan lisäkoodilla, että kyseisessä 
tapauksessa halutaan soveltaa myönnettyä vapautusta. 

Jos vapautusta hakeva ei itse vastaa suoraan poistumispaikalla tapahtuvasta lastauksesta, hänen 
on eriteltävä muut perusteet, joiden nojalla hän hakee vientitavaroilleen vapautusta saapuminen 
poistumispaikalle –ilmoituksen antamisesta. 

Hakijan tulee tässä kohdassa luetella myös poistumispaikat. Lupaa voi hakea vain Suomessa 
sijaitseviin poistumispaikkoihin. Hakijan tulee ilmoittaa paikkakunnan lisäksi kuljetusmuoto, jolla 
tavara poistuu sekä tarkka osoite, johon poistumispaikalle saapuva tavara otetaan vastaan 
poistuvaan kuljetusvälineeseen lastaamista varten. 
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Kohta E. Tapa, jolla yritys aikoo antaa ilmoituksen 

Saapuminen poistumispaikalle –ilmoituksen antaminen edellyttää aina Tullin lupaa riippumatta siitä, 
annetaanko ilmoitus Tullille sanomavälitteisesti tai netti-ilmoituksena. 

Sanomaliikenneilmoittajalta edellytetään tässä haettavan luvan lisäksi viennin EDI-lähettäjän lupaa. 

Mikäli hakijalla on jo viennin EDI-lähettäjän lupa, Tullin sähköinen tullauskeskus ottaa 
hakemuksen perusteella yhteyttä hakijaan ja sopii saapuminen poistumispaikalle -sanoman 
testauksesta hakijan kanssa.  

Ellei hakijalla ole ennestään viennin EDI-lähettäjän lupaa, hänen tulee hakea viennin EDI-
lähettäjän lupaa erillisellä lupahakemuksella (lomake 251), jonka lisätiedoissa on ilmoitettava, 
että lupaa haetaan saapuminen poistumispaikalle -ilmoituksen antamiseksi.  

Netti-ilmoittajalta edellytetään tässä haettavan luvan lisäksi, että hän on Katso-tunnistautunut. 
Lisätietoja Katso-tunnistautumisesta Tullin Internet-sivuilta (Yrityksille > Sähköinen asiointi > 
Internet-asiointi > Katso-palvelu ja tunnistautuminen nettipalveluissa) 

Kohta F. Yrityksen yhteyshenkilö 

Yhteyshenkilöksi ilmoitetaan henkilö, johon yritys toivoo Tullista oltavan ensisijaisesti yhteydessä 
tähän ilmoitukseen liittyvissä asioissa. 

Kohta G. Lisätiedot 

Olkaa hyvä ja täyttäkää mahdolliset lisätiedot lomakkeen tähän kohtaan. Tässä voidaan ilmoittaa 
myös sellaiset vaaditut tiedot, jotka eivät ole mahtuneet asianomaiseen kohtaan, jossa niitä on 
pyydetty. 

Kohta H. Allekirjoitus 

Olkaa hyvä ja allekirjoittakaa hakemus ja täyttäkää päivämäärä. 

Tiedustelut 

Tiedustelut voi osoittaa sähköpostiosoitteeseen edi-luvat@tulli.fi.  
Pyydämme, että sähköpostin aihe-kentässä näkyy mainittuna ainakin sana ”Arrival”. 

Hakemus ja hakemuksen perusteella myönnettyyn lupaan vaikuttavat mahdolliset muutokset 
pyydetään toimittamaan osoitteeseen:  

Tulli 
Sähköinen palvelukeskus,  Sanoma-asioinnin luvat
PL 386 
20101 Turku 

Tätä hakemusta koskeva lupapäätös on maksuton. 

http://www.tulli.fi/fi/yrityksille/sahkoinenasiointi/internet/Katso/index.jsp
mailto:edi-luvat@tulli.fi

