
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 

Tavaroiden väliaikainen varastointi verorajan ylittävässä tuonnissa ja 
viennissä 1.5.2016 alkaen 
 
 

Tätä ohjetta sovelletaan Unionin tullialueen osien ja veroalueen ulkopuolisen alueen (ns. erityiset ver o-
alueet) välillä käytävän tuonnin ja viennin kohteena olevien tavaroiden väliaikaiseen varastointiin. Ve-
roraja erottaa Ahvenanmaan ja muut unionin erityiset veroalueet EU:n arvonlisä- ja valmisteveroaluees-
ta. 

 

1. Veroalueen ulkopuolisten alueiden kanssa käytävä kauppa   

 

Pääsääntöisesti kaikki verorajan ylittävät tavarat, joita ei ole tulliselvitetty erityiselle veroalueelle (Ahve-
nanmaa) saavuttaessa, on laitettava väliaikaiseen varastoon. Samoin Manner-Suomessa kaikki tulliselvit-
tämättömät tavarat, jotka saapuvat erityiseltä veroalueelta on laitettava väliaikaiseen varastoon. Man-
ner-Suomen ja Ahvenanmaan välisessä tuonnissa ja viennissä tavaroiden väliaikainen varastointi on 
hyvin harvinaista, koska käytössä on rekisteröityjen veroraja-asiakkaiden toimintamalli. 

 

Väliaikaisen varastoinnin säännöksiä sovelletaan unionitavaroiden kauppaan seuraavissa tilanteissa : 

•  Ahvenanmaan ja Manner-Suomen välisessä kaupassa, kun asiakas on käteisasiakas (ei rekisteröity 
veroraja-asiakas) 

•  Ahvenanmaan ja toisen unionimaan välillä (esim. Ruotsi - Ahvenanmaa) 

•  Ahvenanmaan ja toisen unionimaan erityisen veroalueen osan välillä (esim. Ahvenanmaa -
Kanariansaaret) 

•  Toisen unionimaan erityisen veroalueen osan ja Manner -Suomen välillä (esim. Kanariansaaret - Suo-
mi) 

  

Erityisiltä veroalueilta tuotavista tai erityiselle veroalueelle vietävistä unionitavaroista on annettava vä-
liaikaisen varastoinnin ilmoitus viimeistään silloin, kun tavarat esitetään Tullille. Väliaikaisen varastoin-
nin ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse antaa , jos tavaroista on annettu tulli-ilmoitus ennen niiden esittä-
mistä Tullille. 

 

2. Manner-Suomen ja Ahvenanmaan välinen kauppa 

 

Väliaikaista varastointia koskevia säännöksiä ei sovelleta Ahvenanmaan ja Manner-Suomen välisessä 
kaupassa silloin, kun kyseessä ovat rekisteröidyt veroraja-asiakkaat. Väliaikaisen varastoinnin vaatimus 
koskee muita kuin rekisteröityjä veroraja-asiakkaita, jos he eivät anna tulli-ilmoitusta tavaroiden saap u-
misen yhteydessä.  

 

3. Väliaikaisen varastoinnin ilmoitus 

 

3.1. Passitus 

 

Kun tavarat ovat saapuneet passitusmenettelyssä, passitusilmoitus toimii väliaikaisen varastoinnin i l-
moituksena. Passitus päätetään väliaikaiseen varastoon. 

 

3.2. AREX-järjestelmään annettu ilmoitus  

 

Väliaikaisen varastoinnin ilmoituksena voidaan käyttää Tullin yleisilmoitusjärjestelmään (AREX) anne t-
tua yleisilmoitusta tavaroiden väliaikaista varastointia varten.  
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Esimerkki: Tavara saapuu muun liikenteen aluksella Ruotsista Ahvenanmaalle. Tavara laitetaan välia i-
kaiseen varastoon AREX-järjestelmään annetulla yleisilmoituksella IE344. Kun tavara on purettu välia i-
kaiseen varastoon, varastonpitäjä merkitsee tavaran kirjanpitoon ja antaa purkaustulosilmoituksen  
AREXiin. Tuonti-ilmoituksen edeltävänä asiakirjana ilmoitetaan AREX-järjestelmästä saatu MRN -
numero. Jos tavaroista on annettu tuonnin tulli-ilmoitus ennakkoon, niitä ei tarvitse laittaa väliaikaiseen 
varastoon. 

 

3.3. Kuljetusasiakirja 
 

Manner-Suomen ja Ahvenanmaan välisessä liikenteessä väliaikaisen varastoinnin ilmoituksena voidaan 
käyttää kuljetusasiakirjaa. Kuljetusasiakirjaa voidaan käyttää väliaikaisen varastoinnin ilmoituk sena, 
kun toisesta Unionimaasta Ahvenanmaalle saapuu tavaraa, jota ei kuljeteta passitusmenettelyssä eikä 
tavarasta ole annettu AREX-ilmoituksia (säännöllinen liikenne). 

 

Käytettäessä kuljetusasiakirjaa väliaikaisen varastoinnin ilmoituksena, on siinä oltava seuraavat tiedot:  

•  tavaroiden lähettäjä 
•  väliaikaisen varastoinnin ilmoituksen jättäneen henkilön tiedot 
•  vastaanottaja 
•  liikenteenharjoittaja 
•  väliaikaisen varaston tiedot   
•  tavarankuvaus 
•  bruttopaino 
•  ilmoituksen päivämäärä, allekirjoitus 

 

Esimerkki: Tavara saapuu Ahvenanmaalle Ruotsista ilman, että sitä on asetettu passitusmenettelyyn 
eikä tavaroita tulliselvitetä heti niiden saapuessa. Tavara laitetaan väliaikaiseen varastoon kuljetusasi a-
kirjalla. 

 

4. Väliaikaisen varastoinnin päättäminen   
 

Väliaikaisesti varastoidut tavarat on asetettava tullimenettelyyn  90 päivän kuluessa niiden esittämisestä. 
Tavarat luovutetaan väliaikaisesta varastosta jollakin seuraavista asiakirjoista. 

 

- Tuonnin tulli-ilmoituksen (ITU) luovutuspäätös, kun kyseessä on toisesta unionimaasta Ah ve-
nanmaalle tuotu tavara, toisen unionimaan erityiseltä veroalueelta Manner-Suomeen tuotu tava-
ra tai kolmannen maan tavara.  

 

- ALA-järjestelmästä tulostettu verotuspäätös ja tavaran tuonti-ilmoitus (kauppalasku), jos toimija 
ei ole rekisteröitynyt veroraja-asiakas. Jos veroja ei ole maksettu heti verotuspäätöksen tekemisen 
jälkeen, on väliaikaisen varaston pitäjälle toimitettava verotuspäätöksen lisäksi kopio maksutosit-
teesta. 

 
Jos Tullin rekisteröidyn veroraja-asiakkaan tavarat on poikkeuksellisesti laitettu väliaikaiseen varastoon, 
luovuttaa väliaikaisen varaston pitäjä tavarat rahtikirjaa vastaan. Rahtikirjassa on oltava rekisteriasia k-
kaan verorajanumero.   
 

Muutoin noudatetaan väliaikaista varastointia koskevaa lainsäädäntöä ja siitä annettuja ohjeita. 

 

Tätä ohjetta aletaan soveltaa 1.5.2016.  

 

Lisätietoja: kuljetus.varastointi(at)tulli.fi 


