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Valuuttakurssivirheestä johtuvien palautusten hakeminen 
 
Tullissa on sovellettu tullauksissa vääriä valuutan muuntokursseja eräiden valuuttojen kohdalla 1.5.2016–
30.6.2019. EU-lain mukaisesti Tulli palauttaa ylimääräiset maksut oma-aloitteisesti, kun 
palautettava määrä on vähintään 10 euroa. Jos tullauksessa on käytetty edustajaa, suoritetaan 
palautus aina tavaranhaltijalle edustusmuodosta riippumatta.       

Hakemuksesta palautetaan myös alle 10 euroa liikaa kannettu maahantuontivero. Mikäli tällainen hakemus 
koskee tullauspäätöstä, jonka tiedoksisaannista on kulunut yli kolme vuotta, sitä koskeva hakemus on 
jätettävä tullille ennen 31.12.2019.    

Valuuttakurssivirhe on koskenut seuraavia valuuttoja: 

AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, GBP, HKD, HUF, ILS, INR, JPY, KRW, MXN, NOK, NZD, PLN, RUB, SEK, 
SGD, THB, TRY, USD, ZAR 

1.5.2016–30.6.2019 käytettyjen virheellisten ja oikeiden valuuttojen vertailutaulukko on julkaistu Tullin 
verkkosivuilla. 

Tulli palauttaa viran puolesta liikaa kannettua arvonlisäveroa vain, jos palautuksen saaja ei ole ollut 
tullauksen vahvistamishetkellä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkitty verovelvollinen, esim. 
yksityishenkilöille palautetaan myös arvonlisävero. Henkilöasiakkaille ja muille arvonlisäverovelvollisten 
rekisteriin merkitsemättömille viran puolesta tehtävien palautusten summissa huomioidaan tullin lisäksi 
myös arvonlisävero.  

Yritysten ja muiden arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkittyjen toimijoiden osalta Verohallinto on 
julkaissut omilla sivuillaan ohjeen arvonlisäveroilmoituksen korjaamisesta. 

Palautusta voi hakea joko tullin lomakkeella tai vapaamuotoisella hakemuksella. Haettaessa palautusta Tullin 
lomakkeella on sen B kohdassa ”Peruste tullien palautukseen tai peruutukseen” otsikon alla sarakkeeseen 
”Tarkemmat perustelut” kirjattava teksti ”Valuuttakurssivirhe”. Tavarankuvauskohdan B.2 sekä 
lomakkeen C ja D kohdan tiedot voi jättää kokonaan täyttämättä. Vapaamuotoisen hakemuksen voi tehdä 
suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi ja sen tulee sisältää seuraavat tiedot: 

- Otsikko: Valuuttakurssivirhe 

- Tullauspäätöksen/-päätöksien numero, jota/joita hakemus koskee. Samalla hakemuksella voi hakea 
palautusta useammasta tullauksesta. Tuonti-ilmoituspalvelussa tehtyjä tullauksia voi etsiä ko. 

https://tulli.fi/documents/2912305/3741829/Tullin+virheellisten+valuuttakurssien+ja+EKPn+kurssien+vertailu+1.5.2016+-+30.6.2019/93bced47-32a0-7d82-e022-6add2d6875ed
https://tulli.fi/yritysasiakkaat/muutoksenhaku/oikaisuhakemuksen-laatiminen
https://tulli.fi/yritysasiakkaat/muutoksenhaku/oikaisuhakemuksen-laatiminen
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2019/tulli-palauttaa-valuuttavirheen-takia-liikaa-maksettuja-maahantuontiveroja--vaikutukset-verohallinnolle-annettavaan-arvonlis%C3%A4veroilmoitukseen/
https://tulli.fi/documents/2912305/3510124/643s.pdf/4fd8f928-3860-4022-a078-a90cc825fee2/643s.pdf
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palvelun hakutoiminnolla Haku-välilehdeltä. Huolitsijan tekemien tullausten  päätöksiä voi 
tarvittaessa tiedustella huolitsijalta. 

- Hakijan eli ilmoittajan tiedot 
o Nimi 
o Osoite 
o Puhelinnumero 
o Sähköpostiosoite 
o Y-tunnus ja *EORI-numero tai henkilötunnus 

- Maksutiedot 
o Pankki (pankin nimi) ja pankkitunnus (BIC) 
o Kansainvälinen tilinumero IBAN-muodossa 

 
Hakemus tulee toimittaa Tullin kirjaamoon ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo(at)tulli.fi. 
Hakemuksen voi toimittaa myös kirjeitse osoitteeseen Tullin kirjaamo, PL 512, 00101 Helsinki 

Lisätietoja: Oikaisuhakemuksen laatiminen ja yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi 

https://tulli.fi/yritysasiakkaat/muutoksenhaku/oikaisuhakemuksen-laatiminen
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