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Menettelyyn asettaminen; nykytila
• Vakiomuotoinen tulli-ilmoitus

• Toimipaikalle / Spakelle
• Yksivaiheinen menettely

• Toimijan kirjanpitoon tehtävä merkintä – EIR
• Tavarat katsotaan luovutetuiksi tullivarastointimenettelyyn 

sillä hetkellä, kun ne on merkitty ilmoittajan kirjanpitoon 
• Toimijat vapautettu esittämisilmoituksen antamisesta 

(voidaan pyytää tarvittaessa)
• Ei täydentävää ilmoitusta
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Jälleenvienti tullivarastosta
• Jälleenvietäessä tullivarastointimenettelyyn asetettuja tavaroita unionin 

ulkopuolelle, on niistä annettava jälleenvienti-ilmoitus (UTK 270 art)
• Ilmoituksen voi antaa henkilö, jolla on riittävät tiedot ilmoituksen 

antamiseksi ja joka pystyy esittämään tavarat tullille
• Tullivarastoluvan haltija, kuljetusliike, edustaja
• Jälleenviennissä viejänä voi olla unionin ulkopuolinen toimija

• Menettelynhaltija viime kädessä vastuussa menettelyn oikeasta 
päättämisestä

• Menettelynhaltijan vastuu päättyy, kun tavarat ovat poistuneet unionista 
tai asetettu toiseen tullimenettelyyn

• Poistumista tai toiseen tullimenettelyyn asettamista koskevat tositteet 
liitettävä kirjanpitoon
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Tullivarastointimenettelyn päättäminen toisen 
luvanhaltijan tullivarastoon

• Tavarat voidaan siirtää tullivarastoluvassa määriteltyyn 
menettelyn päättävään tulliin silloin, kun 
tullivarastointimenettely päätetään toiseen 
tullimenettelyyn 

• Tullivarastoluvan haltijalta toiselle (menettely 7171)
• Vastuu tullivarastointimenettelystä siirtyy lähettävältä 

varastolta vastaanottavalle varastolle 
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Vastaavat tavarat
• Vastaavat tavarat (UTK 223) ovat unionitavaroita, joita varastoidaan 

tullivarastointimenettelyyn asetettujen tavaroiden sijasta
• Vastaavien tavaroiden käyttö edellyttää mainintaa luvassa

• Ei tullimuodollisuuksia
• Kirjanpitomerkintä

• Tullivarastointimenettelyssä vastaavista tavaroista tulee muita kuin 
unionitavaroita ja korvattavista tavaroista unionitavaroita

• Maahantuonnin arvonlisävero maksettava niistä ei-unionitavaroista, 
joista vastaavien tavaroiden käytön perusteella tulee unionitavaroita
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Tullivarastointi - UTU
• Tulliselvitys- ja tariffijärjestelmän kokonaisuudistus

• Yksi tulliselvitysjärjestelmä
• Harmonoidut asiakaskäyttöliittymät

• Tullivarastointi sähköiseksi alustavasti vuoden 2018 lopulla
• Aikataulu tarkentuu syksyllä 2017
• Netti-ilmoittaminen asiakaskäyttöliittymällä

• Sanomailmoittaminen myöhemmin
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Tullivarastointi - UTU
• Toimija voi antaa seuraavat ilmoitukset ja tiedonannot 

• Vakiomuotoinen tulli-ilmoitus
• Ennakolta annettu vakiomuotoinen tulli-ilmoitus 
• Kirjanpitoon tehtävää merkintää koskeva 

esittämistiedonanto
• Sähköinen korjauspyyntö edellisiin 

• Ilmoituksen korjaaminen ennen tavaroiden luovutusta
• Menettelyn päättämisestä oma ilmoitus

• Oikaisu ja mitätöinti eivät ole sähköisesti mahdollisia ensi 
vaiheessa
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Menettelyyn asettaminen - UTU
• Vakiomuotoinen tulli-ilmoitus

• Toimija antaa tulli-ilmoituksen asiakaskäyttöliittymän (netti)  kautta
• Käsittely on järjestelmässä täysin automaattista, elleivät poimintaehdot 

nosta ilmoitusta manuaaliseen käsittelyyn
• Voidaan antaa ennakkoon 30 pv ennen tavaroiden esittämistä
• Tulli-ilmoitus saa MRN-numeron

• Tavaroiden tullivarastointimenettelyyn luovutuksesta tiedottaminen
• Ilmoituksen antajalle 
• Varastonpitäjälle lähetetään tieto päätöksestä 
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Tullivarastoinnin tulli-ilmoitus - UTU

Otsaketason tietoja
• Ilmoitustyyppi
• Ilmoituksen antajan 

yhteystiedot
• Edeltävä asiakirja
• Viitenumero (LRN)
• Varaston tunnistetiedot
• Bruttopaino (kg)

Tavaraerän tason tietoja
• Lisäpaljousyksiköt
• Bruttopaino (kg)
• Tavarankuvaus
• Tavaran koodi, vähintään 6 

numeron tarkkuudella
• Tilastoarvo
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Ilmoittajan kirjanpitoon tehtävä merkintä – UTU 
• Luvan myöntämiskriteerit  
• Esittämistiedonannon vapautusperusteet

• Esittämistiedonannon tietosisältö 
• Otsaketason tiedot (toimija- ja paikkatiedot)
• Tavaraerän tiedot

• Tavaraerän järjestysnumero
• Edeltävät asiakirjat
• Bruttopaino
• Kollien laji
• Kollien luku
• Kontin tunnistenumero
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Siirrot väliaikaisesti varastoituna – uutta!
• Mahdollista Suomen sisäisissä siirroissa väliaikaisten varastojen välillä
• Edellyttää merkintää väliaikaisen varaston luvassa 
• Ilmoitettava luvanhaltijat ja varastot (R-tunnisteet), joille tavaroita aiotaan 

siirtää
• Merkintä siirrosta lähettävän varaston kirjanpitoon
• Siirtojen on tapahduttava 90 päivän sisällä (MRN- ja tavaraeränumero) 
• Väliaikaisten varastojen välinen siirtoilmoitus; spake.varastointi@tulli.fi
• Vastaanottava varasto ilmoittaa lähettävälle varastolle, kun tavarat ovat 

saapuneet ja merkitty kirjanpitoon
• Lähettävä varasto on vastuussa siirrettävistä tavaroista siihen asti, kunnes 

ne on merkitty vastaanottavan varaston kirjanpitoon 
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