
Rekisteröity viejä/REX
Yritysneuvonta



Rekisteröinti REX-järjestelmään 

• REX-järjestelmä on EU:n tietokanta, johon alkuperävakuutuksia ja -
ilmoituksia antavien viejien on rekisteröidyttävä 1.1.2017 alkaen

• GSP-tullietuuksien saaminen tuonnissa edellyttää kehitysmaiden 
viejien rekisteröitymistä yli 6 000 euron arvoisille alkuperätuotteiden 
lähetyksille

• Rekisteröinti korvaa Form A -alkuperätodistuksen tai 
kauppalaskuilmoituksen tuonnissa 

• Rekisteröitynyt viejä vahvistaa itse lähetyksen sisältämien tuotteiden 
alkuperän laatimalla kaupalliseen asiakirjaan määrämuotoisen 
alkuperävakuutuksen, joka sisältää viejän rekisteröintinumeron
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Rekisteröinti REX-järjestelmään

• Alkuperävakuutuksen sisältävä asiakirja ja rekisteröidyn 
viejän numero ilmoitetaan tuonnin tulli-ilmoituksella 
tavaraerän liiteasiakirjojen kohdalla

• Kaikkien GSP-edunsaajamaiden viejien on 
rekisteröidyttävä viimeistään 30.6.2020
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Rekisteröinti REX-järjestelmään
• Rekisteröinti on pakollista EU:hun sijoittautuneille viejille, jos 

viedään 
• EU:n alkuperätuotetta GSP-maahan jalostettavaksi tämän maan 

alkuperätuotteeksi (ns. kumulaatiovienti) ja tuote on tarkoitus 
tuoda takaisin unioniin GSP-tullietuudella

• EU:n ja Kanadan välisen vapaakauppasopimuksen (CETA) 
mukaisia EU:n alkuperätuotteita Kanadaan ja niille haetaan 
tuonnissa tullietuutta

JA
• lähetyksen alkuperätuotteiden arvo on yli 6 000 euroa
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Rekisteröinti REX-järjestelmään

• EU:n GSP-järjestelmässä Suomeen sijoittautuneen jälleenlähettäjän on 
myös rekisteröidyttävä, jos

• GSP-maasta tuotua tullaamatonta alkuperätavaraa jälleenlähetetään 
Norjaan/ Sveitsiin tai toiseen EU-maahan tullattavaksi ja lähetyksen 
alkuperätuotteiden arvo on yli 6 000 euroa 

(Huom! Norjan ja Sveitsin jälleenlähetyksissä ei vielä sovelleta, päivitys sopimukseen 
tulossa) 

• Osalähetyksiin jaettavan alkuperäisen lähetyksen alkuperätuotteiden 
arvo on yli 6 000 euroa

10.5.2017Yritysneuvonta 5



Rekisteröinti REX-järjestelmään
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• EU-viejien on rekisteröidyttävä vuoden 2017 loppuun mennessä
• Hakemus rekisteröidyksi viejäksi (tullilomake 1051s) löytyy tullin 

nettisivuilta (http://tulli.fi/sahkoiset-palvelut/lomakkeet/lupien-hakemuslomakkeet) ja se 
toimitetaan tullin lupakeskukseen

• Suomalaisen viejän ja jälleenlähettäjän rekisteröintinumeron 
yrityskohtaisena tunnisteena käytetään yritystunnusta, joka on 
muodoltaan FIREX12345678

http://tulli.fi/documents/2912305/3510124/1051s/6bc5fc64-a47f-4db6-8610-052e6995a077?version=1.0
http://tulli.fi/sahkoiset-palvelut/lomakkeet/lupien-hakemuslomakkeet


Valtuutetun viejän rekisteröinti ja alkuperäilmoitus

• Viejä voi käyttää Kanadan vienneissään valtuutetun 
viejän lupanumeroaan alkuperäilmoituksessa vuoden 
2017 loppuun asti

• Alkuperäilmoitus on voimassa 12 kuukautta siitä 
päivästä, jona viejä on sen laatinut

• Rekisteröitymistä suositellaan kuitenkin niin pian kuin 
mahdollista 
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Lisätietoja

• Komission avoin palvelu rekisteröidyistä viejistä;
The Registered Exporter system (the REX system)

• Tullin nettisivuilla (Viennin etuuskohteluiden alla olevalla 
sivulla (http://tulli.fi/yritysasiakkaat/vienti/miten-alkupera-
osoitetaan-) oleva dokumentti “Etuuskohteluasiakirjojen 
hakeminen ja laatiminen”
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https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list/generalised-system-preferences/the_register_exporter_system_en
http://tulli.fi/yritysasiakkaat/vienti/miten-alkupera-osoitetaan-
http://tulli.fi/documents/2912305/3787923/Etuuskohteluasiakirjojen+hakeminen+ja+laatiminen/4b1d60cf-c2df-46ab-8971-961303ea99f1
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