
 

 
 

 

Tavaran tilaaminen ulkomailta  
– ohjeita yrityksille 
Tästä yleisoppaasta löydät lisätietoa ja ohjeita 

 tavaran tilaamisesta 

 tavaroiden tilaamiseen liittyvistä rajoituksista  

 tulliselvityksestä  

 kannettavista tulleista, arvonlisäverosta ja valmisteveroista sekä niiden maksamisesta  

 tavaran palauttamisesta 

 maahantuontiverojen palauttamisesta, kun tavara halutaan palauttaa 

 passituksesta, varastoinnista ja muista erityismenettelyistä.  

   
Poikkeuksista ja erityistapauksista saat lisätietoa esimerkiksi tullineuvonnasta. Muista, että Suomessa valmisteverotettavista tuotteista, kuten alkoholista 
ja tupakasta, kannetaan maahantuontiverot eli yleensä tullin ja maahantuonnin arvonlisäveron lisäksi valmisteverot.  Tulli kantaa valmisteveron  
tullauksen yhteydessä, jos tavaraa ei siirretä väliaikaisen verottomuuden järjestelmään tai tuojalle ei anneta maksunlykkäystä. Muussa tapauksessa  
valmisteveron kantaa Verohallinto. Valmisteveron alaisista tuotteista löydät lisätietoa Verohallinnon verkkosivuilta. 

Tämä yleisopas keskittyy sellaisten tavaroiden tuontiin, jotka on tullattava tai joista on maahantuonnin perusteella maksettava veroja. Esimerkiksi inter-
netistä ladattavia pelejä, tietokoneohjelmia ja musiikkia ei tarvitse tulliselvittää, eikä niistä kanneta maahantuontiveroja.  

  Tavaran tilaaminen ulkomailta – ohjeita yrityksille 

 18.1.2017 
 Korvaa kesäkuussa 2014 julkaistun ohjeen 
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Selvitä maahantuontiedellytykset ennen tavaran 
tilaamista 

Maahantuoja vastaa maahantuomiensa tuotteiden kuluttajaturvalli-
suudesta ja pakkausmerkintävaatimuksista. Tuotteiden maahantuon-
tiedellytykset kannattaa selvittää ennen tuontia tuoteryh-
män markkinavalvontaviranomaiselta. 

Eri tuotteilla on oma kansallinen hallinto- ja/tai lupaviranomainen 
(esim. Evira, Poliisihallitus), joka antaa ohjeita rajoituksista. Esimer-
kiksi ravintolisien, elintarvikkeiden, lääkkeiden, tekstiilien, lelujen, 
kosmetiikan, sähkölaitteiden, alkoholin, tupakkatuotteiden ja vaaral-
listen esineiden tuontiin liittyy rajoituksia, joista lisätietoa antavat 
kunkin tuoteryhmän markkinavalvontaviranomaiset.  

Selvitä lupaviranomaiselta, onko haluamasi tavaran tuontia rajoitettu 
tai vaatiiko se luvan. Tulli on valvontaviranomainen eikä myönnä 
tuontilupia. Valvontaviranomaisten yhteystietoja löydät tämän      
oppaan lopusta. Jos tavaran tuonti vaatii luvan, lupa on haettava etu-
käteen ja esitettävä Tullille tulliselvityksen yhteydessä.   

>> Lisätietoa rajoituksista on Tullin rajoituskäsikirjassa.  

 

 

 

 

 

Tullin elintarvike- ja kulutustavaravalvonnasta 

Tulli valvoo maahantuotavien ei-eläinperäisten elintarvikkeiden ja 
eräiden käyttö- ja kulutustavaroiden turvallisuutta ja määräystenmu-
kaisuutta.  Tulli valvoo tuoteluetteloissa mainittujen tuotteiden tuon-
tia sekä ulko- että sisäkaupassa. Päätös mahdollisesta tutkimuksesta 
tehdään pääsääntöisesti tulliselvityksen yhteydessä. Tutkimukset 
ovat maksullisia. Lue lisää elintarvike- ja kulutustavaravalvonnasta 
sekä näytteenoton ennakkokyselymahdollisuudesta. Huomaa, että 
eläinperäisiltä elintarvikkeilta edellytetään rajaeläinlääkärin tarkas-
tusta. 

Selvitä tavaran tullinimike etukäteen  
– muun muassa maahantuontiverot määräytyvät  
tullinimikkeen perusteella 

Tuontirajoitusten selvittämiseksi tarvitset tavaran tullinimikkeen 
(TARIC-koodi, engl. Commodity Code). Ilman tullinimikettä ei pysty-
tä myöskään määrittelemään tavaran maahantuontiveroja. 

Selvitä tavaran tullinimike jo ostovaiheessa. Usein myyjällä on paras 
tietämys tavarasta. Tullinimikettä varten saatat tarvita esimerkiksi 
tiedot tavaran koostumuksesta. 

 

 

 

 

Tarkista tuontirajoitukset 
ennen tilaamista. 

 

https://www.tem.fi/kuluttajat_ja_markkinat/tavaroiden_ja_palvelujen_vapaa_liikkuvuus/markkinavalvonta/markkinavalvontaviranomaiset
http://tulli.fi/tietoa-tullista/tullin-toiminta/rajoituskasikirja/
http://tulli.fi/yritysasiakkaat/tuonti/elintarvike-ja-kulutustavaravalvonta
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Kun tavara toimitetaan EU:n tulli- ja veroalueelta  

EU:n veroalueella tarkoitetaan tässä ohjeessa EU:n jäsenvaltioita ja 
niiden alueita, jotka kuuluvat sekä EU:n arvonlisäveroalueeseen että 
valmisteveroalueeseen. EU:n arvonlisäveroalue ja valmisteveroalue 
eivät ole täysin yhtenevät tullialueen kanssa.  Tarkista täältä EU:n tul-
li- ja veroalueet sekä Eta-alue.  

Tulliselvityksen ja maahantuontiverotuksen kannalta on oleellista, 
mistä tavara konkreettisesti toimitetaan ja onko se tullattu EU:n tulli- 
tai veroalueelle.  Vaikka myyjä toimisi EU:n tulli- ja veroalueella, 
mutta tavara toimitetaan varastosta EU:n tulli- ja veroalueen ulko-
puolelta tai EU:n tullialueelta mutta veroalueen ulkopuolelta, on     
tavarasta annettava tulli-ilmoitus ja maksettava maahantuontiverot. 
Huomioi myös, että EU:n tulli- ja veroalueelta voidaan toimittaa tava-
raa, jota ei ole tulliselvitetty EU:n alueelle. On myös mahdollista, että 
myyjä vastaa ostajan puolesta tavaran tulliselvityksestä kauppasopi-
muksen mukaisesti.  Jos vastaanottajan pitää tullata lähetys, rahdin-
kuljettaja toimittaa tuojalle tiedon tarvittavasta tulliselvityksestä. 

Varmista tarvittaessa myyjältä etukäteen, mistä 
tavara toimitetaan Suomeen ja pitääkö yrityksesi 
tullata lähetys 

Unionitavaroista eli EU:n tullialueella valmistetuista tavaroista tai 
EU:n tulli-alueelle tullatuista tavaroista ei kanneta Suomessa enää  
tullia.  

Arvonlisäverotusta EU:n sisäkaupassa hallinnoi ja ohjaa Verohallinto. 
Lisätietoa arvonlisäverotuksesta EU-tavarakaupassa 
dät Verohallinnon verkkosivuilta. 

Kannattaa myös muistaa, että Suomessa valmisteverotettavista tuot-
teista, kuten alkoholi- ja tupakkatuotteista, kannetaan Suomessa val-
misteverot. EU:n sisäkaupan valmisteverotuksesta ja ohjeistuksesta 
vastaa Verohallinto.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Kun tavara toimitetaan EU:n tullialueelta mutta  
veroalueen ulkopuolelta (esim. Kanarian saarilta 
tai Iso-Britannian Kanaalisaarilta)  

EU:ssa on erityisalueita, joilta ostetuista tavaroista täytyy maksaa 
maahantuonnin arvonlisävero, koska ne eivät kuulu EU:n veroaluee-
seen. Näitä alueita ovat esimerkiksi: 

• Ison-Britannian Jerseyn saari ja muut Kanaalisaaret 
• Espanjan Kanariansaaret 

Näiltä alueilta tilatun tavaran vastaanottajan täytyy yleensä antaa   
tavarasta tulli-ilmoitus ja maksaa siitä arvonlisävero. Tullia tavarasta 
ei kanneta. On myös mahdollista, että myyjä vastaa ostajan puolesta 
tavaran tulliselvityksestä kauppasopimuksen mukaisesti. Jos vas-
taanottajan pitää tullata lähetys, rahdinkuljettaja toimittaa tuojalle 
tiedon tarvittavasta tulliselvityksestä. 

 

Varmista tarvittaessa  
myyjältä etukäteen, 

 mistä tavara  
toimitetaan Suomeen. 

 
Tarkista EU:n  

tulli- ja veroalueet 
sekä Eta-alue .  täältä

 
 

 

http://tulli.fi/tietoa-tullista/tullin-toiminta/tullialueet
http://tulli.fi/tietoa-tullista/tullin-toiminta/tullialueet
http://www.vero.fi/fi-FI
http://www.vero.fi/fi-FI
http://tulli.fi/tietoa-tullista/tullin-toiminta/eu-n-tulli-ja-veroalue
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Tilaus EU:n veroalueen ulkopuolelta 

 Tulliselvitys: Kyllä 

 Tullimaksu: Ei (kun kyseessä on unionitavara) 

 Arvonlisävero: Kyllä 

Kannattaa myös muistaa, että Suomessa valmisteverotettavista tuot-
teista, kuten alkoholi- ja tupakkatuotteista, kannetaan Suomessa val-
misteverot. Tulli kantaa valmisteveron tullauksen yhteydessä, jos ta-
varaa ei siirretä väliaikaisen verottomuuden järjestelmään tai tuojalle 
ei anneta maksunlykkäystä. Muussa tapauksessa valmisteveron kan-
taa Verohallinto. 

Kun tavara toimitetaan EU:n tulli- ja veroalueen  
ulkopuolelta 

Tavaran tilaaminen EU:n ulkopuolelta 

Tuojan täytyy antaa tilaamastaan tavarasta yleensä tulli-ilmoitus ja 
maksaa siitä maahantuontiverot, usein tullia ja arvonlisäveroa.        
On myös mahdollista, että myyjä vastaa ostajan puolesta tavaran    
tulliselvityksestä kauppasopimuksen mukaisesti. Jos vastaanottajan 
pitää tullata lähetys, rahdinkuljettaja toimittaa tuojalle tiedon tarvit-
tavasta tulliselvityksestä. 

Muista myös, että Suomessa valmisteverotettavista tuotteista, kuten 
alkoholi- ja tupakkatuotteista, kannetaan Suomessa valmisteverot. 
Tulli kantaa valmisteveron tullauksen yhteydessä, jos tavaraa ei siir-
retä väliaikaisen verottomuuden järjestelmään tai tuojalle ei anneta 
maksunlykkäystä. Muussa tapauksessa valmisteveron 
taa Verohallinto. 

Kun tavara toimitetaan EU:n ulkopuolelta 

 Tulliselvitys: Kyllä 

 Tullimaksu: Kyllä 

 Arvonlisävero: Kyllä 

Tuontiselvitys 

EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolelta tuotava tavara on tullattava. 
Yrityksen on annettava Tullille tulli-ilmoitus saatuaan rahdinkuljetta-
jalta, esimerkiksi Postilta, tiedon tulliselvitettävän tavaran saapumi-
sesta. Ilmoitus on annettava Tullille rahdinkuljettajan ilmoittamassa 
määräajassa tai lähetys palautuu takaisin lähettäjälle.  

Kuljetusyhtiöillä on erilaisia käytäntöjä, joten kannattaa olla yhtey-
dessä kuljetusyhtiöön.  

Mitä tuonti maksaa? 

Tulli kantaa tavaran maahantuonnista yleensä tullia ja arvonlisäve-
roa. Lisäksi valmisteveron alaisista tuotteista, kuten alkoholijuomista 
ja tupakkatuotteista, peritään myös valmistevero. Tulli kantaa valmis-
teveron tullauksen yhteydessä, jos tavaraa ei siirretä väliaikaisen     
verottomuuden järjestelmään tai tuojalle ei anneta maksunlykkäystä. 
Eräillä tietyistä maista peräisin olevilla tuotteilla saattaa olla lisäksi  
lisä-, polkumyynti- ja tasoitustulleja. 

Kaikkien muiden paitsi sellaisten yritysten, joilla on tullin myöntämä 
maksunlykkäyslupa, on maksettava tulli ja verot, ennen kuin he saa-
vat tavarat haltuunsa.  

http://www.vero.fi/fi-FI
http://www.vero.fi/fi-FI
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Kannettava tulli määräytyy tariffin mukaan 

Tulli on yleensä prosentuaalinen, ja sen määrä vaihtelee tavarasta 
riippuen. Tulliprosentit on ilmoitettu EU:n yhteisessä tullitariffissa. 
Tuoreet vihannekset, hedelmät, kasvis- ja hedelmävalmisteet sekä osa 
viineistä on sidottu tulohintajärjestelmään, eli mitä korkeampi tulo-
hinta maahantuotaessa on, sitä alempi on tulli. Tietyistä jalostetuista 
maataloustuotteista kannetaan tullin lisäksi maatalouden maksuosa, 
sokerin lisätulli tai jauhojen lisätulli.  

EU:lla on voimassa olevia tullietuussopimuksia, joiden perusteella 
tulli voi olla alhaisempi tai jopa 0 %. Maita, joiden kanssa EU:lla ei ole 
tullietuussopimusta, ovat esimerkiksi USA, Japani, Australia ja     
Taiwan. Näistä maista peräisin olevista tuotteista kannetaan aina     
tariffin mukainen tulli. Tullikiintiöt ja tullisuspensiot voivat myös 
alentaa yleistä tullia.  

Tullausarvo 

Tullausarvo perustuu yleensä tavaran kauppa-arvoon eli hintaan,   
joka tavarasta on tosiasiallisesti maksettu tai on maksettava, kun se 
myydään vietäväksi EU:n tullialueelle. Tosiasiallisesti maksettu tai 
maksettava hinta sisältää kaikki maksut, jotka on suoritettu tai suori-
tettava tuotujen tavaroiden myynnin edellytyksenä. 

Tavarasta on tullauksen yhteydessä esitettävä kauppalasku, johon on 
merkitty muun muassa tavarasta maksettu hinta sekä toimitusehdot. 
Tullausarvoon sisällytetään lisäksi esimerkiksi kuljetuskustannukset 
EU:hun saapumispaikkaan saakka. 

Valtaosa EU:ssa kannettavista tulleista on arvoperusteisia. Arvo-
perusteiset tullit lasketaan tavaroiden tullausarvon perusteella.      
Tullausarvo on lähtökohtana myös maahantuonnin arvonlisäveron 
perusteelle eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta. 

Tullietuudet alkuperän perusteella 

Tulli voi olla alempi, tai tavara voi olla tulliton, jos se on valmistettu 
ja myös tuodaan maasta, jonka kanssa EU:lla on tullietuussopimus, ja 
jos se kuuluu sopimuksessa mainittuihin tuotteisiin. Etuuden saadak-
seen on tuojan esitettävä sopimuksen mukainen alkuperäselvitys    
tullauksen yhteydessä. 

Tullittomuus tavaran arvon perusteella 

Tuontitullittomuus myönnetään, jos lähetyksen sisältämien tavaroi-
den kokonaisarvo on enintään 150 euroa. Tullittomuutta ei kuiten-
kaan sovelleta alkoholituotteisiin, tupakkaan, tupakkatuotteisiin,    
hajuvesiin eikä eau de toilette -tuotteisiin. 

Verottomuus tavaran arvon perusteella  

Jos tavaralähetyksen sisältämän tavaran/tavaroiden arvo on 22 euroa 
tai sitä pienempi, tavaroiden maahantuonnista ei tarvitse maksaa    
arvonlisäveroa. Verottomuus ei koske tupakkatuotteita, alkoholia,  
alkoholijuomia eikä hajuvesiä, eli näiden tavaroiden maahantuonti on   
aina verollista. 
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Arvonlisäveron määritys 

Arvonlisävero on yleensä 24 prosenttia. Poikkeuksen muodostavat 
esimerkiksi elintarvikkeet (14 %) ja kirjat (10 %). 

Maahantuotavan tavaran arvonlisävero perustuu eräitä poikkeuksia 
lukuun ottamatta tavaran tullausarvoon eli tavarasta maksettuun  
hintaan, johon lisätään kuljetus-, lastaus-, purkaus- ja vakuutuskus-
tannukset sekä muut maahantuontiin liittyvät kustannukset kuljetus-
sopimuksen mukaiseen ensimmäiseen määräpaikkaan saakka     
Suomessa. Jos arvonlisäveron veron suorittamisvelvollisuuden syn-
tyhetkellä on tiedossa edellä mainitut kustannukset toiseen EU:n     
veroalueella (Suomessa tai muussa EU:n jäsenvaltiossa) sijaitsevaan 
määräpaikkaan saakka, ne lisätään veron perusteeseen. 

Summaan lisätään vielä maahantuonnista tullauksen yhteydessä    
valtiolle tai EU:lle kannettavat verot, tullit ja muut mahdolliset mak-
sut lukuun ottamatta arvonlisäveroa. Veron perusteeseen sisällyte-
tään myös Suomen ulkopuolella maksettavat verot ja muut maksut. 
Arvonlisävero lasketaan tästä kokonaissummasta. 

>> Lisätietoja antaa julkaisu Tullin tiedotuksia (THT), nrot 50/2016 ja 
55/2016 

Lähetyksen tulliselvitys on tehtävä rahdinkuljetta-
jan ilmoittamassa määräajassa  

Lähetyksen tulliselvityksestä vastaa yleensä maahantuoja. Rahdinkul-
jettaja lähettää yritykselle lähetystä koskevan saapumisilmoituksen 
silloin, kun saapuva lähetys vaatii tulliselvityksen. Ennen kuin yritys 

saa tilaamansa tavarat, on lähetys tulliselvitettävä. Yritys voi antaa 
tulliselvityksen itse tai käyttää edustajaa.  

Postilähetykset on tulliselvitettävä ja maahantuontiverot maksettava 
20 päivän kuluessa lähetyksen saapumisesta. Tulli ei automaattisesti 
tulliselvitä lähetyksiä, vaan lähetyksen vastaanottajan on oma-
aloitteisesti tehtävä tulli-ilmoitus saamastaan tavaralähetyksestä.  

Tulli-ilmoitusta varten tarvitset seuraavat tiedot ja 
asiakirjat:  

• Saapumisilmoitus (rahdinkuljettajalta), joka sisältää lähetyksen 
saapumispäivämäärän, tavaran sijaintipaikan sekä tiedon ns. edel-
tävästä asiakirjasta. Postilähetyksissä edeltävä asiakirja on saa-
pumistunnus ja rahtilähetyksissä ns. MRN-numero + tavaraerän 
numero.  

• Kauppalasku tai kuitti  
• Tuotteen tavarakoodi eli tullinimike  

o Muut mahdolliset lähetykseen liittyvät asiakirjat, kuten 
alkuperätodistus tai tuontilupa 

Lisäksi:  

• Jos lähetys on ilmainen, on esitettävä selvitys tuotteen normaalis-
ta ostohinnasta. Pyydä selvitys myyjältä etukäteen.  

• Jos lähetys palautuu maksuttomasta takuukorjauksesta tai vaih-
dosta, on maksuttomuudesta esitettävä proformalasku tai muu 
luotettava selvitys ja vienti-ilmoitus.  

• Jos lähetys palautuu maksullisesta korjauksesta, on esitettävä 
lasku korjauksesta ja vienti-ilmoitus.  

http://tulli.fi/tietoa-tullista/tullin-toiminta/tht-tullin-tiedotuksia
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Näin teet tulliselvityksen 

Yritys voi antaa tuonti-ilmoituksen itse tai käyttää edustajaa. Tuonti-
ilmoituksen voi tehdä kolmella eri tavalla: 

 

1) Tuonti-ilmoituspalvelussa 

>> Tuonti-ilmoituspalveluun 

Tuonti-ilmoituspalvelussa yritys voi tullata  
lähetyksen netissä 24/7. Palveluun kirjaudutaan  
Verohallinnon myöntämällä Katso-tunnisteella. Nettipalvelun kautta 
Tullin käteisasiakas voi päätöksen vahvistamisen jälkeen maksaa sa-
man tien tullauspäätöksen tai laskun verkkopankissa. Kun yritys on 
maksanut verot, se saa postipaketin suoraan yrityksen osoitteeseen tai 
lähipostiin. Rahtilähetyksen tullauksissa yritys saa maksamisen jäl-
keen nettipalveluun luovutuspäätöksen, jota vastaan varastonpitäjä 
voi luovuttaa tavarat. 

2) Sanoma-asiointi 

Yritys voi tehdä tuonti-ilmoituksen myös sanoma-asioinnin kautta 
tietyin edellytyksin. 

Sanoma-asiointi yrityksen ja Tullin välillä tarkoittaa sähköistä tiedon-
siirtoa määrämuotoisilla sanomilla. Sanoma-asiointi kannattaa valita 
asiointitavaksi, jos yritys tekee paljon ilmoituksia ja ilmoitukset sisäl-
tävät useita tavaraeriä. 

>> Lisätietoa sanoma-asioinnista 

 

3) SAD-lomakkeella 

(SAD = Single Administrative Document = hallinnollinen yhtenäisasia-
kirja) 

>> SAD-lomake ja täyttöohjeet 

1. Toimita tulli-ilmoitus tavaran sijaintipaikkaa lähinnä olevaan tul-
litoimipaikkaan. 

2. Liitä tulli-ilmoituksen tarvittavat asiakirjat, esimerkiksi kauppa-
lasku. 

3. Voit täyttää tulli-ilmoituksen myös Tullin verkkosivuilla ja tulos-
taa itsejäljentävälle paperille. 

Tullissa hyväksytyt maksuvälineet löydät täältä.  

Kun tulliselvitettävä postipaketti toimitetaan      
yritykselle tullaamattomana 

Jos tulliselvitettävä postipaketti on toimitettu tullaamattomana yri-
tyksen osoitteeseen, on yrityksen tehtävä siitä tulliselvitys jälkikäteen 
lähettämällä Tullille vapaamuotoinen pyyntö tullata lähetys. 

Lähetä jälkitullaushakemus, johon on liitetty saapumisilmoitus, lasku 
ja mahdollinen alkuperätodistus, ensisijaisesti skannattuna sähköpos-
tiosoitteeseen kirjaamo(at)tulli.fi tai postitse osoitteeseen: Tulli, PL 
512, 00101 Helsinki. Kun hakemus on käsitelty, Tulli lähettää tullaus-
päätöksen hakemuksessa ilmoitettuun osoitteeseen. Hakemuksen kä-
sittelyaika on 1–2 kuukautta. 

>> Lisätietoa tulliselvityksestä 

Lue lisää Tuonti-
ilmoituspalvelun käytöstä 

nettituonnin usein kysytyistä 
kysymyksistä. 

 

https://asiointi.tulli.fi/nettituonti/mainpage.html
https://tulli.fi/sahkoiset-palvelut/palvelut/sanoma-asiointi/
https://tulli.fi/sahkoiset-palvelut/lomakkeet/tulli-ilmoitus-sad-
http://tulli.fi/artikkeli/-/asset_publisher/mita-maksuvalineita-tullitoimipaikat-hyvaksyvat-
http://tulli.fi/yritysasiakkaat/tuonti/miten-annan-tuonnin-tulli-ilmoituksen-
http://tulli.fi/henkiloasiakkaat/usein-kysyttya/usein-kysyttya-netista-tilaaminen
http://tulli.fi/henkiloasiakkaat/usein-kysyttya/usein-kysyttya-netista-tilaaminen
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Jos yritys palauttaa tavaran takaisin lähettäjälle vaihdettavaksi,      
korjattavaksi tai lopullisesti, sen on aina asioitava Tullin kanssa.      
Palautettavista tavaroista pitää antaa Tullille vienti-ilmoitus ennen 
tavaran lähettämistä. Yrityksen kannalta on tärkeää valita oikea vien-
timenettely ja käyttää oikeita koodeja. Näin turvataan oikea tullikoh-
telu, kun vaihdettu tai korjattu tavara aikanaan palautuu yritykselle 
takaisin. Jos tavarat palautetaan lopullisesti, yritys tarvitsee tullinpa-
lautushakemusta varten Tullin vahvistaman poistumisvahvistetun 
luovutuspäätöksen. Tullinpalautuspäätöksellä ei palauteta maahan-
tuonnin arvonlisäveroa, jos maahantuodusta tavarasta suoritettu    
arvonlisävero on voitu vähentää tai saada palautuksena. 

Passitus, varastointi ja muut erityismenettelyt 

Passitusmenettelyssä tavaroita voidaan siirtää passitusalueella mak-
samatta tullia tai muita maksuja. 

Kun tavarat ovat varastointimenettelyssä, niistä ei kanneta tullia eikä 
muita veronluonteisia maksuja. Yritys voi myös valita lopullisen tul-
limenettelyn vasta myöhemmin. 

Erityismenettelyillä tarkoitetaan taloudellisesti vaikuttavia tullime-
nettelyjä, joilla pyritään sekä edistämään EU-maissa toimivien yritys-
ten kansainvälistä kilpailukykyä että parantamaan vientimahdolli-
suuksia. Erityismenettelyjä ovat esimerkiksi sisäinen ja ulkoinen       
jalostusmenettely, väliaikaisen maahantuonnin menettely ja tietty 
käyttötarkoitus. Lue lisää erityismenettelyistä nettisivuiltamme. 

 

Tuontirajoituksista  

Monilla tuotteilla on tuontirajoituksia. Seuraavassa luetellaan rajoi-
tuksen perusteen mukaan muutamia sellaisia tuoteryhmiä, joita    
koskevat rajoitukset kannattaa selvittää ennen tilauksen tekoa. 

Tuontirajoituksia on asetettu muun muassa tietyille elintarvikkeille, 
tekstiili- ja vaatetustuotteille sekä terästuotteille. Niiden tuontia     
varten saatat tarvita tuontilisenssejä tai tarkkailuasiakirjoja. Hanki 
mahdollinen lupa lupaviranomaiselta etukäteen, koska tarvitset sitä 
tulliselvityksen yhteydessä. Tuojan on esitettävä mahdollinen lupa 
Tullille ennen kuin hän saa tavaran haltuunsa. 

Maataloustuotteiden tuontitodistukset haetaan Maaseutuvirastolta ja 
muut lisenssit ja tarkkailuasiakirjat Tullilta. Suomen käyttötariffista 
ja DDS/TARIC-kyselyohjelmasta löydät tullinimikkeen ja alkuperä-
maan perusteella tiedot, mitä todistuksia eri tavaroille vaaditaan. Tul-
lilaboratorio tutkii elintarvikkeiden ja vaatteiden turvallisuutta. 
Eläinperäisiltä elintarvikkeilta edellytetään rajaeläinlääkärin tarkas-
tusta.  

Tullin verkkosivuilla olevaan Rajoituskäsikirjaan on koottu yhteen 
keskeiset vienti-, tuonti- ja kauttakulkurajoitukset, joissa Tulli on sää-
detty valvontaviranomaiseksi. Rajoituskäsikirja koostuu itsenäisistä 
osioista, jotka on ryhmitelty rajoitusten alaisten tavaroiden mukaan. 
Eri osioissa selvitetään tavaroihin liittyvät rajoitukset eri tullimenette-
lyissä. 

 

 

http://tulli.fi/yritysasiakkaille/luvat/erityismenettelyt
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=fi&redirectionDate=20110615
http://www.tulli.fi/fi/suomen_tulli/julkaisut_ja_esitteet/kasikirjat/rajoituskasikirja/index.jsp


9 
 

 

Vaaralliset tavarat 

Eräille tavaroille on määrätty tuontirajoituksia vaarallisuuden vuoksi. 
Näitä ovat muun muassa huumausaineet, radioaktiiviset aineet,    
ampuma-aseet ja -tarvikkeet sekä räjähdysaineet ja ilotulitteet, vaaral-
liset esineet sekä otsonikerrosta heikentävät aineet. 

Uhanalaiset  

Uhanalaisten kasvien ja eläinten sekä niistä saatavien tuotteiden  
tuontia rajoitetaan säännöksin. CITES-tuontiluvan tarvitsevat muun 
muassa villien kissaeläinten, susien ja karhujen turkikset, norsunluu, 
petolinnut, papukaijat, korallit, monet matelijat ja niistä valmistetta-
vat tuotteet sekä lähes kaikki orkideat. CITES-tuotteita voi olla myös 
vaatteiden ja asusteiden somisteissa, ja niitä on voitu käyttää rohdos-
ten raaka-aineena. 

CITES-sääntelyyn voit tutustua ympäristöhallinnon verkkosivuilla. 

Tuoteväärennökset 

Tekijänoikeutta loukkaavien tallenteiden maahantuonti on kiellettyä. 
Tällaisia niin sanottuja piraattituotteita ovat muun muassa cd- tai 
dvd-levyt, tietokonepelit ja tietokoneohjelmat. 

 

 

 

 

 

 

Lisätietoja 

Henkilöasiakkaat - Tulli 

Tullineuvonta, p. 0295 5202 tai sähköisesti 

tulli.fi (mm. maahantuontiverot, tullimenettelyt ja tuontirajoitukset) 

vero.fi (mm. arvonlisäverotus EU:n sisäkaupassa) 

fimea.fi (mm. ohjeet luokittelypyynnön tekemiseen sekä lisätietoa 
rohdosvalmisteista, lääkkeellisistä homeopaattisista ja antroposofisis-
ta tuotteista) 

evira.fi (mm. luontaiselintarvikkeet ja ravintolisät) 

ympäristö.fi (mm. CITES-sääntely) 

tukes.fi (mm. ilotulitteiden maahantuonti) 

Lomakkeet Tullin verkkosivuilla

 

tulli  
 

Kysy!  
Annamme Tullissa  

mielellämme lisätietoja. 
 
 

 

http://www.ymparisto.fi/fi-FI
http://tulli.fi/etusivu
http://tulli.fi/tietoa-tullista/yhteystiedot/kysy-henkiloasiakkaat
http://tulli.fi/etusivu
http://www.vero.fi/fi-FI
http://www.fimea.fi/
https://www.evira.fi/
http://www.ymparisto.fi/fi-FI
http://www.tukes.fi/
http://tulli.fi/sahkoiset-palvelut/lomakkeet

