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1. JOHDANTO 

Tullikoodeksin soveltamissäännösten liitteessä 30 A, sellaisena kuin se on 
asetuksessa (EY) N:o 1875/20061, säädetään, että yleisilmoituksissa on oltava ”selväkielinen 
ja riittävän tarkka tavaran kuvaus, josta tulliviranomaiset voivat tunnistaa tavaran. Yleistä 
kuvausta (kuten ”yhdistettyjä tavaroita”, ”yleistä rahtia” tai ”osia”) ei voida hyväksyä. 
Komissio julkaisee luettelon tällaisista yleisistä kuvauksista. Tätä tietoa ei tarvitse merkitä, 
jos tavaran koodi on mainittu”. Näillä ohjeilla täytetään tällaisen luettelon julkaisemista 
koskeva lakisääteinen vaatimus.  

Tämä oikeudellinen vaatimus perustuu siihen, että tulliviranomaisten on voitava käyttää 
riskianalyysiensä perustana asianmukaisia tavaran kuvauksia silloin, kun yleisilmoituksen 
tehnyt henkilö ei ole esittänyt tavaran koodia. Tällaisissa tapauksissa liian epämääräinen 
tavaran kuvaus ei tarjoaisi tulliviranomaisille mahdollisuutta tunnistaa lähetyksiä, mistä 
saattaa aiheutua riski yhteisölle ja sen kansalaisille. Tämä saattaa johtaa toimitusketjuun 
kohdistuviin tarpeettomiin ja kalliisiin häiriöihin; esimerkiksi saattaa olla tarpeen tarkastaa 
tavarat fyysisesti, jotta niiden todellinen laji voidaan varmistaa. 

Luettelo yleisistä, ei-hyväksyttävistä käsitteistä sekä ehdotuksista sellaisiksi korvaaviksi 
käsitteiksi, jotka tulliviranomaiset voivat hyväksyä, jäljempänä ’luettelo’, esitetään näiden 
ohjeiden liitteessä. 

2. PERIAATTEET 

2.1. Luettelo ei ole tyhjentävä vaan siinä annetaan ohjeellisesti esimerkkejä 
ei-hyväksyttävistä ja hyväksyttävistä tavaran kuvauksista.  

2.2. Luettelo on luonteeltaan muuttuva: käytäntö osoittanee, että uusia ei-
hyväksyttäviä käsitteitä tulee esiin, mistä syystä niitä on lisättävä luetteloon ajan 
mittaan. Luettelon muuttuva luonne edellyttää, että komissio huolehtii luettelon 
ylläpidosta yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. 

Aluksi on tarkoituksena käsitellä näitä kysymyksiä säännöllisesti jokaisessa SAD-
komitean kokouksessa. Saatujen kokemusten perusteella voidaan myöhemmin 
päättää, voidaanko kyseisiä asioita käsitellä tulevaisuudessa harvemmin, aina 
tarpeen mukaan. Alkuvaiheessa luetteloa voitaisiin päivittää poikkeuksellisesti 
tavallista nopeammin kirjallista komiteamenettelyä noudattaen. 

2.3. Euroopan unionin monikielisyyden vuoksi luettelo laaditaan kaikilla yhteisön 
virallisilla kielillä. 

3. JULKAISEMINEN 

Koska luettelon sisältö muuttuu ja koska on tärkeää saattaa se nopeasti ajan tasalle, se on 
julkaistava verotuksen ja tulliliiton pääosaston (PO TAXUD) Internet-sivustolla, jossa se 
on kaikkien osapuolten käytettävissä. 

 

1 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?textfield2=360&year=2006&Submit=Rechercher&serie=L  

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?textfield2=360&year=2006&Submit=Rechercher&serie=L
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LIITE 

 

Esimerkkiluettelo tavaran kuvauksiin liittyvistä hyväksyttävistä ja ei-hyväksyttävistä 
käsitteistä 

 

Ei-hyväksyttävät käsitteet Hyväksyttävät käsitteet  

Aseita Tikareja, konekiväärejä  

Autonosia Auton jarruja, auton tuulilasi  

Avustuslähetyksiä Huopia, lääkkeitä  

Elektroniikkalaitteita Tietokoneita, televisioita, CD-soittimia, 
korvalappustereoita, nauhureita, matkapuhelimia, 
monitoreja, tulostimia 

 

Elintarvikkeita Juomia (ks. muut esimerkit kohdassa 
”Maataloustuotteita”) 

 

Eläimiä Hevosia, siipikarjaa, nautaeläimiä  

Erinäisiä tuotteita (Ks. taulukon muut erityiset esimerkit)  

Henkilökohtaisia tavaroita (Ks. taulukon muut erityiset esimerkit)  

Hygieniatavaroita Pyyhkeitä, sankoja, pesuaineita, hammasharjoja  

Kasveja Tulppaaneja  

Kemikaaleja, vaarallisia Kemikaalin tosiasiallinen nimi (ei tuotemerkki)  

Kemikaaleja, vaarattomia Kemikaalin tosiasiallinen nimi (ei tuotemerkki)  

Kodinkoneita Jääkaappi, liesi, mikroaaltouuneja, kahvin-
keittimiä 

 

Koneiden osia Pumppuja, tiivisteitä, moottoreita  

Koneita (Ks. esimerkit kohdassa ”Koneita ja laitteita”)  

Koneita ja laitteita Metallintyöstökoneita, savukekoneita, ompelu-
koneita, painokoneita 

 

Korkkeja Muovikorkkeja  

Kulkuneuvoja Aluksia, autoja, polkupyöriä  

Kumitavaroita Kumiletkuja, kumisia kuljetushihnoja  

Lahjatavaroita Nukkeja, kauko-ohjattavia autoja  

Laitteita Öljynporauslaitteita, siipikarjanhoitolaitteita  

Lankoja Rauta- ja teräslankaa, kuparilankaa  

Leluja (Ks. esimerkit kohdassa ”Lahjatavaroita”)  

Maataloustuotteita Appelsiineja, kalaa, riisiä, leipää   

Malmia Rautamalmia, kuparimalmia  

Muovitavaroita Muovisia keittiötavaroita, muovisia talous-
tavaroita 
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Ei-hyväksyttävät käsitteet Hyväksyttävät käsitteet  

Nahkatavaroita Satuloita, nahkaisia käsilaukkuja, nahkatakkeja  

Opetustavaroita Lyijykyniä, interaktiivisia esitystauluja (smart 
board), kirjoja 

 

Osia (Ks. esimerkit kohdassa ”Koneiden osia”)  

Polyuretaania Polyuretaanilankoja, polyuretaanista valmistettuja 
lääketieteellisiä hansikkaita 

 

Ponneainetta (Ks. esimerkit kohdassa ”Kemikaaleja”)  

Puhdistustuotteita Alkoholia, puhdistusaineita  

Puikkoja Hitsauspuikkoja, polttoainesauvoja, kupari-
sauvoja 

 

Puisia tavaroita Puuhuonekaluja, puisia keittiötavaroita  

Putkia Muoviputkia, teräsputkia, kupariputkia  

Rautaa ja terästä Rautaputkia, teräsputkia, raudasta valmistettuja 
rakennusmateriaaleja, teräksestä valmistettuja 
rakennusmateriaaleja 

 

Romua Muoviromua, vaahtojätettä, rautaromua  

Sanotaan sisältävän (Ks. taulukon muut erityiset esimerkit)  

Sekalaista lastia (Ks. taulukon muut erityiset esimerkit)  

Taloustarvikkeita Lautasia, astioita, pöytäesineitä (ks. myös 
esimerkit kohdassa ”Kodinkoneita”) 

 

Tekstiilejä Pellavakangasta, T-paitoja (ks. myös esimerkit 
kohdassa ”Vaatteita”) 

 

Teollisuustuotteita (Ks. esimerkit kohdassa ”Elektroniikkalaitteita”)  

Tietotekniikkatavaroita (Ks. esimerkit kohdassa ”Elektroniikkalaitteita”)  

Työkaluja Käsityökaluja, sähkökäyttöisiä työkaluja  

Vaatteita Miesten paitoja, alusvaatteita, tyttöjen aluspaitoja, 
poikien takkeja 

 

Varaosia (Ks. esimerkit kohdassa ”Koneiden osia”)  

Yhdistettyjä tavaroita (Ks. taulukon muut erityiset esimerkit)  

Yleistä rahtia (Ks. taulukon muut erityiset esimerkit)  

Öljyä Kivennäisöljyä, kasviöljyä  
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