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HALLINNOLLISEN YHTENÄISASIAKIRJAN (SAD-LOMAKE)
TÄYTTÖOHJE 1.1.2005 ALKAEN
Tullihallitus on vahvistanut oheen liitetyn ohjeen, jonka mukaisesti lomake on täytettävä, kun
tavaranhaltija haluaa tehdä vienti-, tuonti-, passitus- tai tullivarastointi-ilmoituksen hallinnollisella
yhtenäisasiakirjalla (SAD-lomake) tai käyttää SAD-lomaketta yhteisöaseman todistamiseen
(T2L/T2LF). Ohje on tehty vaiheittain uusittavia Tullin tietojärjestelmiä varten ja osana
tullaustietojen harmonisointia, johon on liittynyt mm. tullikoodeksin soveltamisasetuksen
liitteiden 37 ja 38 uudistaminen. Ohje on kirjoitettu erityisesti sellaista asiakasta silmälläpitäen,
joka jatkossakin tekee tulli-ilmoituksensa paperilla ja tuo ne Tulliin käsiteltäviksi. Ilmoittajia
kehoitetaan tutustumaan myös Tullin Internet-sivuilla (www.tulli.fi) oleviin tuonnin, viennin,
passituksen ja tullivarastoinnin materiaaleihin. Myös tämä täyttöohje julkaistaan Tullin Internetsivuilla.
Tämä yleiskirje kumoaa ja korvaa Tullihallituksen yleiskirjeet 47/010/1995 (THT 63/1995 ohjeet
tavaran yhteisöaseman todistavan asiakirjan (T2L) täyttämiseksi), 167/010/2003 (THT 231/2003
Hallinnollisen yhtenäisasiakirjan (SAD-lomake) täyttöohje vientiä, tuontia ja passitusta varten
1.3.2004 alkaen), 235/010/2003 (THT 284/2003 Koodimuutoksia SAD-lomakkeen täyttöohjeisiin)
ja 30/010/2004 (THT 45/2004 Muutoksia hallinnollisen yhtenäisasiakirjan (SAD-lomake)
täyttöohjeisiin vientiä, tuontia ja T-passitusta varten 1.3.2004 alkaen). Ohjeen voimaantulopäivä
on 1.1.2005.
Lisätietoja saa tullipiirien menettelyvastaavilta.
Nämä ohjeet tulevat pakollisina käyttöön 1.1.2005.
Päivityksissä 4.7.2008 on huomioitu seuraavat Tullihallituksen tiedotukset:
229/2004
8/2005
66/2005
89/2005
191/2005
197/2005
213/2005
40/2006
142/2006
210/2006
211/2006
215/2006
222/2006
235/2006
42/2007
61/2007
Muutosten voimaantulopäivät on ilmoitettu ko. yleiskirjeessä.
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1

YLEISTÄ

Tämä ohje koskee tulli-ilmoituksen täyttövaatimuksia vietäessä tavaraa Suomesta kolmansiin
maihin, tuotaessa tavaraa Suomeen kolmansista maista, passitettaessa tavaraa T-passituksilla,
asetettaessa tavaraa tullivarastointimenettelyyn ja todistettaessa tavaroiden yhteisöasemaa SADlomakkeella. Ohjetta ei sovelleta, jos yhteisöaseman todistamiseen käytetään muuta asiakirjaa
kuin SAD-lomaketta tai kun T2L/T2LF-asiakirjan antamiseen sovelletaan yksinkertaistettua
menettelyä.
Vienti-ilmoituksiin tarvitaan SAD-lomakkeen sivuja 1 ja 3, tuonti- ja tullivarastoonpanoilmoituksiin sivuja 6 ja 8. Todistettaessa tavaroiden yhteisöasemaa SAD-lomakkeella
käytetään sivua 4. Mikäli lomakesarjan täyttäminen on aloitettu jo jossain toisessa
sopimusjäsenvaltiossa, tulee ilmoittajan täydentää tietoja tarvittavin osin.
T-passitukseen käytetään sivua 1. Sähköisen passitusjärjestelmän varajärjestelmässä käytetään
lisäksi sivuja 4 ja 5. T-passituksessa SAD-lomakkeiden vastaanottaminen lopetetaan 1.1.2007
lukien, jonka jälkeen yhteisön passitusilmoitukset on esitettävä Tullille sähköisesti. SADlomakkeiden käyttäminen on 1.1.2007 lukien mahdollista vain joko matkustajille tai sähköisen
passitusjärjestelmän käyttökatkoksen aikana.
Maatalouspoliittisen vientitukijärjestelmään kuuluvia tuotteita (EMOTR eli FEOGA) vietäessä tai
asetettaessa vientituen alaisia yhteisötuotteita ennakkorahoitettuun varastointimenettelyyn
täydennetään kyseistä lomakesarjaa ns. M-lomakkeella (päällimmäinen lehti). Tällöin SADlomakkeelle saattaa jäljentyä tietoja sarakkeisiin, jotka muutoin jätetään tyhjiksi. M-lehteä
käytetään vientitukihakemuksena, jonka tietojen perusteella maa- ja metsätalousministeriö
maksaa viejälle kyseisen tuen, varmistuttuaan tavaran fyysisestä viennistä. Maa- ja
metsätalousministeriö antaa erikseen näitä tuotteita koskevat M-lomakkeen täyttöohjeet.
Mikäli poikkeustapauksissa joudutaan käyttämään rajanylitysilmoitusta, sovelletaan THT:ssa
231/2003 annettuja ohjeita.
Lomakkeen täyttöohjeet perustuvat Euroopan yhteisön neuvoston 12. lokakuuta 1992
tullikoodeksista antamaan asetukseen (jäljempänä koodeksi) (ETY) N:o 2913/92, jonka 62
artiklan mukaan tulli-ilmoituksessa on annettava kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen tavaroille
ilmoitettavaa tullimenettelyä koskevien säännösten soveltamiseksi. Nämä säännökset koskevat
niin tariffia, tullausarvoa, tullikohtelua, kauppapoliittisia toimenpiteitä kuin muitakin tuonti-,
vienti- ja menettelymääräyksiä.
Tullikoodeksin soveltamisasetuksen (jäljempänä soveltamisasetus) (ETY) N:o 2454/93 liitteessä
37 määritetään ilmoituslomakkeen eri kohtien tietosisältö ja käyttö pääpiirteittäin ja liitteestä 38
ilmenee pääosa lomakkeen täyttämisessä käytettävistä koodeista. Kyseiset liitteet on uudistettu
kokonaisuudessaan komission asetuksella 2286/2003 (EUVL L 343 31.12.2003). 1.1.2005
voimaantulleet kansalliset täyttöohjeet liittyvät näihin muutoksiin sekä uusittaviin Tullin
tietojärjestelmiin.

2

ILMOITUSLOMAKKEEN KÄYTTÄMINEN

Yhtenäisasiakirjan kaava ja sen käyttö on ohjeistettu THT:ssa 149/2006. Vienti-ilmoituksen
vaihtoehtoisen kansallisen lisälehden kaava ja täyttö on ohjeistettu THT:ssa 351/1995 ja
158/1997.
Mikäli ilmoitettavaan tavaraerään sisältyy useita eri nimikkeitä eikä kaikkia tietoja voida ilmoittaa
yhdellä lomakkeella (päälomakkeella), käytetään
sen lisäksi viennissä ja tuonnissa SADlomakkeen lisälehtiä tarvittava määrä. Lisälehden sarakkeet täytetään noudattaen päälomakkeen
vastaavista sarakkeista annettuja ohjeita.
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2.1

LOMAKKEIDEN KÄYTTÖ VIENTI-ILMOITUKSISSA

Suomen Tulli on ottanut käyttöön uuden vientijärjestelmän, joka liittyy ECS-järjestelmään
(Export Control System, EU-jäsenmaiden yhteinen viennin valvontajärjestelmä). ECS-vienneissä
ei voi käyttää epätäydellistä vienti-ilmoitusta, vaan ilmoitustiedot on annettava aina täydellisinä.
Muissa kuin ECS-vienneissä tiedot voidaan edelleen antaa epätäydellisinä siten kuin SADlomakkeen täyttöohjeissa tai yksinkertaistettua vientimenettelyä koskevassa luvassa on
määritetty. Käsitteet 'ECS-vienti' ja 'muu kuin ECS-vienti' on selostettu Tullihallituksen
yleiskirjeessä 58/010/2007, joka on julkaistu THT:ssä 59/2007.

2.2

LOMAKKEIDEN KÄYTTÖ TUONTI-ILMOITUKSISSA JA ASETETTAESSA
TAVARAA TULLIVARASTOINTIMENETTELYYN

Tuonti-ilmoituksessa ja asetettaessa
lomakesarjan sivuja 6 ja 8.

tavaraa

tullivarastointimenettelyyn

käytetään

SAD-

Tuonnissa kaksivaiheista menettelyä sovellettaessa voidaan Suomessa antaa:
•

Epätäydellinen ilmoitus sivuista 6 ja 8 tai 6 ja 6 koostuvalla ilmoituksella, jolloin päällimmäinen sivu jää tullitoimipaikalle ja alimmainen palautetaan vastaanottomerkinnöin
ilmoituksen antajalle.

•

Täydentävä ilmoitus lomakkeen sivuilla 6 ja 8, joista sivu 6 jää tullitoimipaikalle ja sivu 8
palautetaan vastaanottomerkinnöin ilmoituksen antajalle.

Asetettaessa tavaroita tullivarastointimenettelyyn voidaan myös käyttää luvanvarasta
kaksivaiheista menettelyä, johon valtuutuksen antaa tullipiiri. Näissä tapauksissa tullipiiri antaa
tarkentavia ohjeita epätäydellisen ilmoituksen antamisesta.
Tulli antaa ilmoitusten perusteella tekemänsä tuonnin luovutus- ja tullauspäätökset ilmoituksen
antajalle.

2.3

LOMAKKEIDEN KÄYTTÖ PASSITUSILMOITUKSISSA

Passitusmenettelyssä käytetään SAD-lomakkeen sivuja 1 (jää lähtötoimipaikkaan). Tarvittaessa
käytetään sivua 4 (jää saapumistoimipaikkaan) ja sivua 5 (palautuu määrätoimipaikasta
lähtötoimipaikkaan).

2.4

LOMAKKEIDEN
KÄYTTÖ
TODISTETTAESSA (T2L/T2LF)

TAVAROIDEN

YHTEISÖASEMAA

Kun SAD-lomaketta käytetään tavaroiden yhteisöaseman todistamiseen, täytetään sivu 4
(määrätoimipaikan kappale), johon tehdään myös vahvistamismerkinnät. Tarvittaessa käytetään
joko SAD-lisälomaketta tai tavaraluetteloa.

2.5

ILMOITUSTEN TÄYTTÄMINEN

Tullitoimipaikkaan jäävällä lehdellä on oltava tavaranhaltijan/passituksesta vastaavan/
tullivarastoonpanijan tai hänen valtuuttamansa edustajan alkuperäinen allekirjoitus, jollei siitä ole
myönnetty
vapautusta
tullikoodeksin
soveltamisasetuksen
403
artiklan
perusteella.
Soveltamisasetuksen liitteen 37 I osaston C kohdan mukaan tavaranhaltijan tai hänen
edustajansa allekirjoittaman ilmoituksen jättäminen tullitoimipaikkaan katsotaan osoittavan, että
asianomainen haluaa ilmoittaa kyseiset tavarat pyydettyyn tullimenettelyyn ja että hän vakuuttaa
tiedot oikeiksi ja liiteasiakirjat aidoiksi sekä sitoutuu noudattamaan kaikkia niitä velvoitteita, jotka
liittyvät tavaroiden asettamiseen kyseiseen menettelyyn.
On tärkeää ja kaikkien etujen mukaista tarkistaa ilmoituksen sisältö ennen allekirjoittamista ja
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jättämistä tullitoimipaikkaan sekä ilmoittaa havaitsemistaan virheistä välittömästi.
Sarakkeet on täytettävä kirjoituskoneella tai vastaavalla menetelmällä. Kirjoituskoneella
tapahtuvan täytön helpottamiseksi lomake on syytä asettaa siten, että sarakkeeseen 2
kirjoitettavan tiedon ensimmäinen kirjain osuu vasemmassa yläkulmassa olevaan pieneen
asemointiruutuun. Yksityinen henkilö voi muuta kuin kauppatavaraa tulliselvittäessään täyttää
lomakkeen selvällä käsialalla painokirjaimia käyttäen.
Lomake voidaan täyttää ja tulostaa myös teknisellä jäljentämismenetelmällä, esim.
matriisikirjoittimella. Lomakepohja voidaan myös tulostaa laserkirjoittimella, jos malleja,
lomakkeiden kokoa, käytettävää kieltä, luettavuutta, raaputtamista ja päällekirjoittamista sekä
muutoksia koskevia määräyksiä noudatetaan tarkoin. Lasertulostetulle lomakkeelle ei tarvitse
hakea Tullihallituksen lupaa. Tullin Internet-sivuilla voi täyttää pdf-muotoisen SAD-lomakepohjan
ja tulostaa sen valkoiselle itsejäljentävälle paperille, lomakkeen käyttöön ei tarvita erillistä lupaa.
Asiakirjasta ei saa pyyhkiä pois merkintöjä eikä siihen saa tehdä uusia merkintöjä vanhojen
päälle. Mahdolliset vähäiset muutokset on tehtävä viivaamalla virheellinen teksti yli ja lisäämällä
tarvittaessa halutut merkinnät selvästi. Muutosten tekijän on varmennettava näin tehdyt
muutokset nimikirjaimin ja tulliviranomaisen on vahvistettava korjaus. Tulliviranomainen voi
vaatia korjauksen suorittaneelta henkilöltä tarvittaessa uuden ilmoituksen ja, mikäli tämä ei ole
lomakkeen allekirjoittaja, valtakirjan.
Suomessa täytettävä lomake kirjoitetaan suomen tai ruotsin kielellä. Kun lomakkeen täyttäminen
on aloitettu vientimaassa, hyväksytään, että se on täytetty tuon maan virallisella kielellä.
Tulliviranomainen voi kuitenkin vaatia siitä käännöksen. Jatkettaessa lomakkeen täyttämistä
Suomessa on käytettävä suomen tai ruotsin kieltä.
Ilmoittaja täyttää ainoastaan ne kohdat, joissa on järjestysnumero. Isoin kirjaimin osoitetut
kohdat on varattu yksinomaan viranomaisten käyttöön. Poikkeuksena passituksen/
viennin/tavaroiden yhteisöaseman todistamisen yksinkertaistettu menettely, jossa valtuutettu
lähettäjä/viejä täyttää myös isoin kirjaimin osoitetut sarakkeet hänelle myönnetyn luvan
edellyttämällä tavalla. Tällaisessa tapauksessa Tulli on antanut toimijalle valtuutetun
lähettäjän/viejän statuksen ja luvan asettaa tavaroita passitus- / vientimenettelyyn tai vahvistaa
tavaroiden yhteisöaseman esittämättä tavaroita ja asiakirjoja lähtö-/vientitoimipaikassa. Lisäksi
A-sarake on käytössä tuonti-ilmoituksella erikseen määritellyissä tapauksissa.
Tietojen ilmoittaminen on pakollista, jos muuta ei ole mainittu.
Jos yksittäisten sarakkeiden ohjetekstissä ei muuta ilmoiteta, annetaan kaikki arvotiedot euroina
kahden desimaalin tarkkuudella.
Kaikilla vienti-, tuonti- ja tullivarastoonpanoilmoitukseen sisältyvillä tavaroilla on oltava sama
tullimenettelykoodin alkuosa (kaksi numeroa). Samanlaisiksi todetut tavarat (tiedot sarakkeissa
33, 34,37, 39, 40 ja 47 ovat samat) on yhdistettävä vienti- ja tuonti-ilmoituksilla yhdeksi
tavaraeräksi. Yhtenäisasiakirja ei korvaa vaadittavia liiteasiakirjoja, kuten esimerkiksi
tullausarvoilmoitusta (D.V.1), jonka täyttöohjeet julkaistaan erikseen.
Jos jotakin saraketta ei saa täyttää, siinä ei saa olla mitään merkintää. Tässä ohjeessa olevat
sarakekuvat ovat viitteellisiä ja lopussa olevien esimerkkien värireuna on lomakepohjasta
poiketen jätetty pois.

2.6

MÄÄRITTEITÄ

•

Tuonti-, vienti- ja tullivarastoonpanoilmoituksissa tavaraerällä tarkoitetaan yhtä
nimikeriviä koskevaa ilmoituserää, passituksessa ja T2L/T2LF-asiakirjassa tavaraerä on
yhdeltä lähettäjältä yhdelle vastaanottajalle kulkeva lähetys.

•

Tulliselvitettävällä erällä tarkoitetaan yhdellä tulli-ilmoituksella ilmoitettuja tavaroita.

Hallinnollisen yhtenäisasiakirjan (SAD-lomake) täyttöohje 1.1.2005 alkaen / päivitys 4.7.2008

5/51

•

Suora edustaja (edustaja toimii toisen nimissä ja lukuun)

•

Välillinen edustaja (edustaja toimii omissa nimissään, mutta toisen lukuun)

•

Takaaja (= suora edustaja takaajan vastuulla) on suora edustaja,
käteisasiakkaan puolesta takauksen tullivelan maksamisesta määräajassa.

•

UN/EDIFACT 3055 on YK:n ylläpitämän EDIFACT (Electronic Data Interchange For
Administration, Commerce and Transport) -standardin mukainen rekisterien ylläpitäjien
koodiluettelo,
jonka
saa
esimerkiksi
Internet-osoitteesta:
http://www.unece.org/trade/untdid/d06b/tred/tred3055.htm

•

Yksinkertaistettu ilmoitusmenettely (koodeksin 76 artikla, soveltamisasetuksen 253-289
artiklat) tarkoittaa kaksivaiheista ilmoitustapaa, jossa ensimmäinen ilmoitus annetaan
jollain seuraavista:
-

epätäydellinen ilmoitus SAD-lomakkeella (a alakohta)

-

muulla kaupallisella tai hallinnollisella asiakirjalla (b alakohta)

-

asiakirjoihin merkitsemällä (c alakohta)

joka

antaa

Muulla kuin SAD-lomakkeella annettavaan ilmoitukseen tarvitaan tullipiirin myöntämä
lupa, poikkeuksena vientitullattavat alle 1000 euron lähetykset, joissa voidaan käyttää
kauppalaskua THT 285/2002:ssa mainittujen edellytysten mukaisesti.
Epätäydelliseen ilmoitukseen annetaan säädetyssä ajassa täydentävä ilmoitus, joka voi
olla jaksottainen, jos ilmoittajalla on tullipiirin myöntämä jaksotullauslupa. Epätäydellisen
ja täydentävän ilmoitusten täytyy vastata toisiaan, tuonti-ilmoituksissa voi muuttaa vain
seuraavia tietoja:
-

vastaanottaja (sarake 8)

-

lisäviite (sarake 14)

-

tietyin edellytyksin edustajuuden laji (sarake 14)

-

kauppatapahtuman luonne (sarake 24)

-

arvotiedot (sarakkeet 20, 22, 36, 42, 45, 46)

-

tavaran sijaintipaikka (sarake 30)

-

etuus- eli tullikohtelu (sarake 36)

-

ostajan ja myyjän välinen etuyhteys (sarake 44)

-

verolaskelma (sarake 47)

-

jaksoerittelyn postitusosoite (sarake 48)

-

varaston tunnistetiedot (sarake 49)

Jaksotullaukseen liittyy erikseen tiedotettavia poikkeuksia.
•

Y-tunnus on yritys- ja yhteisötunnus eli verohallinnon tai rekisterihallituksen antama
tunnus, joka korvaa ly-tunnuksen ja kaupparekisterinumeron.

•

Taric on integroitu yhteisön käyttämä tavaran nimikkeistö, jonka perusteella mm.
määritellään yhteisöverot ja -maksut. Taric-koodit ovat DDS-tietokannassa (www.tulli.fi tai
.
Se
sisältää
nimikkeistön,
http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/fi/)
alanimikkeiksi kutsutut täydentävät alajaottelut, koodinumerot ja lisäkoodit, sovellettavat
tullien määrät, muut veloitusperusteet sekä yhteisön tuontiin tai vientiin liittyvien
toimenpiteiden täytäntöönpanossa tai hallinnossa tarvittavat tiedot.
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•

Alkuperämaaksi katsotaan maa, josta tavarat ovat peräisin, eli maa, jossa ne on tuotettu
tai valmistettu. Mikäli tavaraa on valmistettu kahdessa tai useammassa maassa,
alkuperämaaksi katsotaan maa, jossa viimeinen merkittävä ja taloudellisesti perusteltu
valmistus on tapahtunut, ja kun tämän seurauksena on syntynyt uusi tuote. Tavaran
valmistamisena ei pidetä esimerkiksi tavaran pakkaamista, lajittelua tai muuta näihin
verrattavaa vähäistä käsittelyä.
Alkuperämaaksi merkitään kuitenkin tavaran lähetysmaa tilastomääräysten mukaan
seuraavissa tapauksissa:

•

-

tavaran alkuperämaata ei tiedetä (eikä sitä pystytä selvittämään)

-

palautustavaroille ja muille yhteisöstä peräisin oleville tavaroille

-

tullitariffin 97 ryhmään kuuluville tavaroille

-

ulkoisen jalostuksen jälkeen (kauppatapahtuman luonteen koodi sarakkeessa 24 on
51, 52 tai 53) maahantuoduille tavaroille.

Tilastoarvolla tarkoitetaan tavaran hintaa, jossa on tuonnissa huomioitu Suomen rajojen
ulkopuoliset ja viennissä Suomen rajojen sisäpuoliset lisäkustannukset, kuten rahti- ja
vakuutuskustannukset sekä tarvittaessa hintaan sisältymättömät ilmaistoimitukset. Joko
kokonaan tai osittain vastikkeettoman tavaran hinta määritellään sen mukaisesti, mikä
siitä saataisiin myytäessä. Tilastoarvoon ei sisällytetä Suomessa kannettavia veroja, kuten
tulleja, arvonlisäveroa, valmisteveroa, tuontimaksuja, muita vaikutukseltaan vastaavia
veroja tai vientitukia.
Palkkatyötä tai korjaustoimintaa varten tuotavan/vietävän tavaran tilastoarvoksi
ilmoitetaan tavaran arvo. Tavaraa jälleenvietäessä tavaran arvoon lisätään kauppalaskun
mukaiset palkka- yms. kustannukset sekä rahti- ja vakuutuskustannukset Suomen rajalle
saakka.

•

Sensitiiviset tavarat ovat petosriskeille alttiita tavaroita ja ne on lueteltu tullikoodeksin
soveltamisasetuksen liitteessä 44c.

•

CSRD-rekisteri: EU:n komission ylläpitämä passitustoimipaikkaluettelo
osoitteessa http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/fi/csrdhome.htm

•

EFTA-maat = Sveitsi, Islanti, Liechtenstein ja Norja

•

Tullivarastojen luokitus

Internet-

Yleiset tullivarastot
-

A-luokan varasto, jossa varastonpitäjä on vastuussa

-

B-luokan varasto, jossa varastoonpanija on vastuussa sekä

-

F-luokan varasto, joka on tulliviranomaisten pitämä varasto.

Suomessa ei ole B- ja F-luokan varastoja.
Yksityiset tullivarastot
-

D-luokan varasto, josta luovutus vapaaseen liikkeeseen tapahtuu kotitullausmenettelyä
käyttäen ottamalla huomioon tavaroiden laji, tullausarvo ja määrä sellaisina kuin ne
määritettiin tavaraa menettelyyn asetettaessa

-

E-luokan varasto, jossa varastointi sallitaan luvassa mainitussa paikassa, vaikka
paikkaa ei ole hyväksytty tullivarastoksi ja

-

C-luokan varasto, jossa varastointi sallittu ilman edellä mainittujen varastoluokkien
erityisehtoja.
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E-luokan varastoa koskevassa luvassa voidaan määrätä, että varastointiin on sovellettava
D-luokan menettelyjä. A-, C-, D- ja E-luokan varastot voidaan hyväksyä komission
asetuksen (EY) N:o 800/1999 40 artiklassa tarkoitetuiksi muonitusvarastoiksi.
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VIENTI

3

SARAKKEET, JOTKA VIENTI-ILMOITTAJA TÄYTTÄÄ

Päälomakkeella käytettävät sarakkeet ovat 1-8, 14-15, 17-26, 28, 29-35, 37-38, 40-41, 44, 46,
48-50, 54 (tarvittaessa A). Lisälehdillä käytössä olevat sarakkeet ovat: 1-3, 31-35, 37-38, 40-41,
44, 46.
1 ILMOITUS

1

Ensimmäisessä osassa ilmoitetaan koodiluettelon 0024 (ilmoitustyyppi) mukainen koodi ja
sarakkeen toisessa osassa koodiluettelon 0023 (ilmoitus) mukainen koodi. Sarakkeen
kolmas osa jätetään tyhjäksi.

-------------------------------------------------------------2 Lähettäjä/Viejä

2

Nro

Ilmoitetaan viejän nimi- ja osoitetiedot sekä tunnistenumero seuraavasti:
•

Suomalaisen oikeushenkilön yritys- ja yhteisötunnus (Y-tunnus) ja tähän mahdollisesti
liittyvä
Tullin
antama
jatko-osa
(esimerkiksi
FI8765432-1T2345).
Muuhun yhteisömaahan sijoittautuneen oikeushenkilön arvonlisäverotunnus, jonka
edessä on maakoodi sekä tunnukseen mahdollisesti liittyvä Tullin antama jatko-osa
(esimerkiksi SE123456789012T5432).

•

Suomalainen luonnollinen henkilö: maakoodi FI +
FI110123-234E).
Muuhun maahan sijoittautunut luonnollinen henkilö:
(esimerkiksi SE230455).

•

henkilötunnus

(esimerkiksi

maakoodi

syntymäaika

ja

Ei mikään näistä: maakoodi (esimerkiksi IS)

Maakoodit ilmoitetaan käyttämällä koodiluettelon 0058 koodeja.
-------------------------------------------------------------3 Lomakenro

3

EPÄTÄYD.

TÄYDENTÄVÄ

TÄYDELLINEN

vapaaehtoinen

pakollinen

pakollinen

Sarakkeen ensimmäiseen osaan ilmoitetaan lomakesarjan järjestysnumero ja toiseen osaan
käytettävien lomakesarjojen kokonaismäärä. Epätäydellisellä ilmoituksella tai jos käytössä
on pelkkä päälomake tiedon ilmoittaminen on vapaaehtoista.
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VIENTI
4 Tavaraluett.
määrä

4

Sarake voidaan jättää tyhjäksi. Siinä voidaan ilmoittaa käytettyjen tavaraluetteloiden tai
vastaavien tavaraa kuvaavien kaupallisten luetteloiden lukumäärä, joiden käyttöön
viranomainen on antanut luvan.

-------------------------------------------------------------5 Tavaraeritt.
määrä

5

EPÄTÄYD.

TÄYDENTÄVÄ

TÄYDELLINEN

vapaaehtoinen

pakollinen

pakollinen

Ilmoitetaan tulliselvityksen kohteena olevien tavaraerien
ilmoituksella tiedon ilmoittaminen on vapaaehtoista.

kokonaismäärä. Epätäydellisellä

-------------------------------------------------------------6 Kollimäärä

6

Ilmoitetaan tulli-ilmoituksen pakkausten (tavarakollien) yhteismäärä. Jos käytössä on
pelkkä päälomake, tiedon ilmoittaminen on vapaaehtoista. Luovutettaessa ennakolta
rahoitettuja
tavaroita
tullivarastointimenettelyyn
ja
jälleenvietäessä
tavaroita
tullivarastoinnn jäkeen tietoa ei ilmoiteta.

-------------------------------------------------------------7 Viitenumero

7

Ilmoitetaan tulli-ilmoituksen yksilöivä ilmoittajan viite.

-------------------------------------------------------------8 Vastaanottaja

8

Nro

Ilmoitetaan vastaanottajan nimi- ja osoitetiedot. Vastaanottaja on lähtökohtaisesti
tavaroiden lopullinen vastaanottaja määrämaassa. Milloin tämä ei ole tiedossa, ilmoitetaan
viimeinen tunnettu vastaanottaja. Kohtaan Nro voidaan merkitä tunnistenumero muodossa:
maakoodi (koodiluettelo 0058) + UN/EDIFACT-standardin 3055 mukainen rekisterin
ylläpitäjän koodi + vastaanottajan tunnistekoodi yhteen kirjoitettuna.

Hallinnollisen yhtenäisasiakirjan (SAD-lomake) täyttöohje 1.1.2005 alkaen / päivitys 4.7.2008

10/51

VIENTI
Mikäli vastaanottajia on useita, kirjoitetaan sarakkeseen 8 koodi 00200 ja kunkin
tavaraerän kohdalla sarakkeessa 44 ilmotetaan kyseisen tavaraerän vastaanottajatiedot.
Yhdellä tavaraerällä voi olla vain yksi vastaanottaja. (Yhden nimikkeen kattamat tavarat siis
tarvittaessa jaetaan useammalle tavaraerälle).
-------------------------------------------------------------14 Ilmoittaja/Asiamies

14

Nro

Jos viejä/lähettäjä käyttää asiamiestä, ilmoitetaan asiamiehen nimi ja yritystunnus (ja
siihen mahdollisesti liittyvä Tullin antama jatko-osa) ja edustuksen laatu (2=suora /
3=välillinen). Jos asiamiestä ei käytetä, ilmoitetaan 1. Koodi 1, 2 tai 3 kirjoitetaan
sarakkeen alkuun hakasulkuihin, esim. [1]. Sarakkeessa voi myös ilmoittaa lisäviitteen.

-------------------------------------------------------------15 Lähetys-/Vientimaan
koodi

a|

b|

EPÄTÄYD.

TÄYDENTÄVÄ

TÄYDELLINEN

vapaaehtoinen

pakollinen

pakollinen

15

Tietojen ilmoittaminen on vapaaehtoista
täydentävällä ja täydellisellä ilmoituksella.

epätäydellisellä

ilmoituksella

ja

pakollista

Ilmoitetaan a)-osassa sen maan koodi (koodiluettelo 0058), josta tavarat alun perin on
lähetetty / lähetetään niiden vientiä varten. Mikäli viejä on Suomeen sijoittautunut,
ilmoitetaan Suomen koodi (FI), vaikka tavarat alunperin olisikin lähetetty jostain muusta
jäsenvaltiosta Suomeen vientiä varten. b)-osa jätetään tyhjäksi.
--------------------------------------------------------------

17

17

Määrämaan
koodi

a|

b|

Ilmoitetaan a)-osassa sen
vientihetkellä on tiedossa.

lopullisen

määrämaan

koodi

(koodiluettelo

0058),
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18 Kuljetusvälineen tunnus ja kansallisuus lähdettäessä

18

Ilmoitetaan sen mukaan kuin on tiedossa, sen kulkuneuvon tunnus, johon tavarat on
välittömästi lastattu (tai aiotaan lastata) silloin, kun ne esitetään tullitoimipaikassa, jossa
lähtöpaikka-muodollisuudet suoritetaan. Merialuksesta ilmoitetaan nimi, lentokuljetuksissa
lennon numero ja päivämäärä, maantiekuljetuksissa rekisterikilven tunnus ja
rautatievaunusta numero. Jos käytetään veto- ja perävaunua, ilmoitetaan molempien
tunnukset. Tällöin vetoauton rekisterinumeron perään merkitään väli kauttaviiva väli ja
perävaunun rekisteritunnus. Postitse tai kiinteitä laitteita käyttäen tapahtuvien lähetysten
osalta (sarakkeessa 25 kuljetusmuotokoodi on 5 tai 7), luovutettaessa ennakolta
rahoitettuja
tavaroita
tullivarastointimenettelyyn
ja
jälleenvietäessä
tavaroita
tullivarastointimenettelyn jälkeen tietoa ei ilmoiteta. Kulkuneuvon kansallisuutta ei
ilmoiteta.

-------------------------------------------------------------19 Kontti

19

EPÄTÄYD.

TÄYDENTÄVÄ

TÄYDELLINEN

vapaaehtoinen

pakollinen

pakollinen

Ilmoitetaan 1, mikäli tavara on tai sen oletetaan olevan kontissa sen lähtiessä yhteisön
alueelta. Muussa tapauksessa ilmoitetaan 0 (koodiluettelo 0038). Tiedon ilmoittaminen on
vapaaehtoista epätäydellisellä ilmoituksella.

-------------------------------------------------------------20 Toimitusehto

20

EPÄTÄYD.

TÄYDENTÄVÄ

TÄYDELLINEN

vapaaehtoinen

pakollinen

pakollinen

Ilmoitetaan kauppalaskun mukainen toimitusehto sarakkeen ensimmäisessä osassa
Incoterms-lausekkeena (koodiluettelo 0124) tai jos toimitusehto ei ole Incoterms-lauseke,
sanallisessa muodossa sarakkeen toisessa osassa. Myös toimitusehtoon liittyvä paikka
ilmoitetaan sarakkeen toisessa osassa. Sarakkeen kolmas osa jätetään tyhjäksi. Tiedon
ilmoittaminen on vapaaehtoista epätäydellisellä ilmoituksella. Luovutettaessa ennakolta
rahoitettuja
tavaroita
tullivarastointimenettelyyn
ja
jälleenvietäessä
tavaroita
tullivarastoinnin jälkeen, tietoa ei ilmoiteta.

Hallinnollisen yhtenäisasiakirjan (SAD-lomake) täyttöohje 1.1.2005 alkaen / päivitys 4.7.2008

12/51

VIENTI
21 Aktiivisen kuljetusvälineen tunnus ja kansallisuus rajalla

21

Ilmoitetaan sen mukaan kuin on tiedossa se aktiivinen kulkuneuvo, jolla kuljetus ylittää
yhteisön ulkorajan. Aktiivinen kulkuväline on se, joka mahdollistaa kokonaisuuden
liikkumisen (esimerkiksi laiva, jos kuorma-auto on lastattu merialukseen).
Merialuksesta ilmoitetaan nimi, lentokuljetuksissa lennon numero ja päivämäärä,
maantiekuljetuksissa rekisterikilven tunnus ja rautatievaunusta numero. Jos käytetään
veto- ja perävaunua, ilmoitetaan molempien tunnukset. Tällöin vetoauton rekisterinumeron
perään merkitään väli kauttaviiva väli ja perävaunun rekisteritunnus.
Jos aktiivinen kuljetusväline on sama kuin se, johon tavarat on välittömästi lastattu
esittämishetkellä (ks. sarake 18), tietoa ei tarvitse toistaa. Tieto ilmoitetaan vain
tavanomaisessa viennissä (tullimenettelykoodin ensimmäinen osa sarakkeessa 37 on 10, 11
tai 23).
Kuljetusvälineen kansallisuus ilmoitetaan, sellaisena kuin se on tiedossa, sarakkeen toiseen
osaan
koodiluettelossa
0058
olevia
maakoodeja
käyttäen.
Postilähetyksissä,
rautatiekuljetuksissa,
kuljetettaessa
kiinteillä
kuljetuslaitteilla
(sarakkeessa
25
kuljetusmuotokoodi 2, 5 tai 7), luovutettaessa ennakolta rahoitettuja tavaroita
tullivarastointimenettelyyn tai jälleenvietäessä tavaroita tullivarastoinnin jälkeen ei
kansallisuutta ilmoiteta.

-------------------------------------------------------------22 Val. laji ja laskutettu kokonaissumma

22

EPÄTÄYD.

TÄYDENTÄVÄ

TÄYDELLINEN

vapaaehtoinen

pakollinen

pakollinen

Ilmoitetaan täydentävässä ja täydellisessä ilmoituksessa valuuttalaji (koodiluettelo 0145)
sarakkeen ensimmäisessä osassa. Toisessa osassa ilmoitetaan kaikista ilmoitetuista
tavaroista laskutettu myyntihinta. Myyntihinnalla tarkoitetaan hintaa, jonka ulkomainen
ostaja tavarasta tosiasiassa maksaa tai on maksanut ja jossa on tullausarvoa
määritettäessä hyväksyttävät kassa-, paljous- ja muut alennukset otettu huomioon.
Mikäli valuuttamääräinen hinta koostuu useammasta valuuttalajista, merkitään tähän
arvoltaan suurin ja loput eriteltynä suuruusjärjestyksessä sarakkeeseen 44, lisätietoja.
Epätäydellisessä ilmoituksessa tietojen ilmoittaminen on vapaaehtoista. Luovutettaessa
ennakolta rahoitettuja tavaroita tullivarastointimenettelyyn ja jälleenviennissä tietoa ei
ilmoiteta.
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23 Muuntokurssi

23

Ilmoitetaan laskennassa käytetty valuuttakurssi niin monen desimaalin tarkkuudella kuin
Tullihallitus on sen julkaissut. Valuutan muuntokurssit ovat samat kuin tuonnissa. Tiedon
ilmoittaminen on vapaaehtoista.

-------------------------------------------------------------24 Kauppat.luonne

EPÄTÄYDELLINEN

24

TÄYDENTÄVÄ

TÄYDELLINEN

24/1 vapaaehtoinen

pakollinen

pakollinen

24/2 vapaaehtoinen

pakollinen

pakollinen

Kauppatapahtuman luonteen ilmoittaminen on vapaaehtoista epätäydellisessä ilmoituksessa
ja pakollista täydentävässä ja täydellisessä ilmoituksessa. Luovutettaessa ennakolta
rahoitettuja
tavaroita
tullivarastointimenettelyyn
ja
jälleenvietäessä
tavaroita
tullivarastoinnin jälkeen tietoa ei ilmoiteta.
Sarakkeen ensimmäisessä ja toisessa osassa ilmoitetaan
koodiluettelossa 0034 olevia koodeja käyttäen.

kauppatapahtuman luonne

-------------------------------------------------------------25

25

Kuljetusmuoto
rajalla

Ilmoitetaan kuljetusmuoto (koodiluettelo 0041) sen mukaan, millä kulkuneuvolla tavara
oletetaan vietävän yhteisön tullialueelta. Kuljetustavan määrää aktiivinen kulkuneuvo.

-------------------------------------------------------------26 Sisämaan kuljetusmuoto

26

Sisämaan kuljetusmuoto ilmoitetaan silloin, kun vientitullitoimipaikka ei samalla ole
yhteisöstä poistumisen paikassa. Ilmoitetaan lähdettäessä käytettävä kuljetusmuoto
(koodiluettelo 0041). Kun tavara asetetaan tullimenettelyyn yhteisön poistumispaikassa,
jätetään sarake tyhjäksi.
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29 Poistumistoimipaikka

29

Ilmoitetaan oletettu poistumistoimipaikka yhteisön tullialueelta CSRD-rekisterin mukaisella
koodilla. CSRD-rekisteri on EU:n komission ylläpitämä toimipaikkaluettelo Internetosoitteessa http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/fi/csrdhome.htm .
Suomen tullitoimipaikkakoodit ovat myös koodiluettelossa 0129.
Poistumistoimipaikka voi olla muukin kuin tavaroiden fyysinen poistumispaikka, ks.
tullikoodeksin soveltamisasetuksen art. 793 ja erilliset ohjeet, mm. THT 78/2003.

-------------------------------------------------------------30 Tavaran sijaintipaikka

30

Ilmoitetaan paikka, jossa tavarat ovat tarkastettavissa koodiluettelon 0114 (paikan
tarkennin) koodien avulla. Jos sarakkeessa 49 ilmoitettu varasto on sama kun tavaroiden
sijaintipaikka, tietoa ei tarvitse toistaa.

-------------------------------------------------------------31 Kollit ja
tavaran
kuvaus

31

Merkit ja numerot - Konttien numerot - Lukumäärä ja laji

Sarakkeessa ilmoitetaan:
a) kontin/konttien tunnus, jos tavara kuljetetaan kontissa. Kontin numero kirjoitetaan yhteen
ilman välilyöntejä: neljä kirjainta (jos on) + kuusi numeroa + väliviiva + tarkistusnumero.
Esim. ABCD123456-5
b) tavaran tunnistamiseksi tarvittavat merkit ja numerot. Bulk-tavarasta (pakkauslajikoodit
VG, VL, VO, VQ, VR ja VY) tai pakkaamattomasta tavarasta (pakkauslajikoodit NE, NF ja
NG) tiedon ilmoittaminen on vapaaehtoista, muuten se on pakollista
c) pakkausten lukumäärä tai pakkaamattoman tavaran kappalemäärä. Bulk-tavarasta tietoa
ei ilmoiteta.
d) tavarakollien kaikki pakkauslajit koodeilla (koodiluettelo 0075)
e) tavarankuvaus, jolla tarkoitetaan tavanomaista kauppanimitystä. Tämä nimitys on
ilmaistava riittävän täsmällisesti, jotta tavarat voidaan tunnistaa ja luokitella.
(Samat pakkaustiedot saattavat siis toistua eri tavaraerillä.)
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32 T. eritt.
järj
nro

32

Jos lähetyksessä on vain yksi tavaraerä, sarake voidaan jättää tyhjäksi, muulloin merkitään
tavaraerän
järjestysnumero.
Tavaraerien
numerointi
aloitetaan
numerosta
1.
Kokonaismäärän tulee vastata sarakkeessa 5 ilmoitettua tietoa.

-------------------------------------------------------------33 Tavaran koodi

33

Ilmoitetaan Taric-koodin mukaiset kahdeksan (8) ensimmäistä numeroa sarakkeen
ensimmäiseen osaan. Nimikettä seuraava osa, joka on erotettu pienellä pystyviivalla,
jätetään tyhjäksi.
Sarakkeen kolmessa viimeisessä osassa ilmoitetaan Taricin mukaiset lisäkoodit, jotka
täydentävät
8-merkkistä
koodia
(liittyen
esimerkiksi
vientirajoituksiin)
sekä
maatalouspoliittiseen vientituen (FEOGA) maksamisjärjestelmään liittyvät lisäkoodit. Taricin
mukaisia lisäkoodeja ei ilmoiteta, jos on kyse jälleenviennistä tai viennistä ulkoiseen
jalostukseen.

-------------------------------------------------------------34 Alkuperämaan
koodi
a|
b|

34

Sarakkeen a)-osassa voi vapaaehtoisena tietona ilmoittaa tavaran alkuperämaan koodin
(koodiluettelo 0058). Tieto on pakollinen vientitukiin oikeutetuista maataloustuotteista
(FEOGA). Sarakkeen b)-osa jätetään tyhjäksi.

-------------------------------------------------------------35 Bruttopaino (kg)

35

Ilmoitetaan ensimmäisen tavaraerän kohdalla tulliselvitettävän erän bruttopaino (massa)
kilogrammoina. Mikäli bruttopaino on pienempi kuin 1 kilo, se on ilmoitettava muodossa
"0,xyz" (esim. 654 gramman bruttopaino ilmoitetaan 0,654).

-------------------------------------------------------------37 MENETTELY

37

Ilmoitetaan sarakkeen ensimmäisessä osassa se tullimenettely (koodiluettelo 0128), johon
tavarat asetetaan. Koodi on kaksiosainen, josta ensimmäinen 2-numeroinen koodi osoittaa
tällä ilmoituksella pyydetyn menettelyn ja toinen 2-numeroinen osa tätä ilmoitusta
edeltäneen menettelyn.
Sarakkeen
toisessa
(koodiluettelo 0027).

osassa

ilmoitetaan

tarvittaessa

kansallinen

menettelykoodi
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38 Nettopaino (kg)

38

Ilmoitetaan Taricin mukainen puhdas nettopaino kiloina eli massa ilman pakkauspäällyksiä.

-------------------------------------------------------------40 Yleisilmoitus/Edeltävä asiakirja

40

Ilmoitetaan tarvittaessa yleisilmoituksen tai edeltävän asiakirjan koodi (koodiluettelo 0006)
ja siihen liittyvän asiakirjan numero.
Väliaikaisesta varastosta vietäessä ilmoitetaan varastointinumero. Tullivarastosta vietävästä
tavarasta ilmoitetaan varastostaottonumero.
Ilmoitetaan asiakirjaan/varastointinumeroon liittyvä päivämäärä muodossa ppkkvvvv.
Tieto ilmoitetaan ensimmäisen tavaraerän kohdalla. Mikäli tulliselvitettävää erää kohden on
useampia asiakirjoja voidaan sarakkeeseen kirjoittaa teksti "useita" ja liittää ilmoitukseen
erillinen luettelo viitetiedoista.

-------------------------------------------------------------41 Muu paljous

41

EPÄTÄYD.

TÄYDENTÄVÄ

TÄYDELLINEN

vapaaehtoinen

pakollinen

pakollinen

Tiedon ilmoittaminen on vapaaehtoista epätäydellisellä ilmoituksella ja pakollista
täydentävällä ja täydellisellä ilmoituksella. Luovutettaessa ennakolta rahoitettuja tavaroita
tullivarastointimenettelyyn ja ajälleenvietäessä tavaroita tullivarastoinnin jälkeen tietoja ei
ilmoiteta.
Ilmoitetaan Taricin mukainen muu paljous kuin puhdas nettopaino, esimerkiksi litra,
kappale, pari jne. sekä paljousyksikkö (koodiluettelo 0079). Tarvittaessa ilmoitetaan
paljousyksikön tarkennin koodiluettelon 0177 mukaisesti.
Osalähetyksissä toimitettavien koneiden, laitteiden yms. kappalemäärä ilmoitetaan
viimeisen osatoimituksen yhteydessä. Muihin toimituksiin merkitään kappaleluvuksi
nolla (0).
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44 Lisätietoja
Esitetyt
asiakirjat/
Todistukset ja
luvat

ltkoodi
_________________
|

|

44

Ilmoitetaan tullauksessa tarvittavien asiakirjojen tiedot: sarakkeen vasempaan laitaan koodi
(neljä merkkiä, koodiluettelo 0006), sen jälkeen asiakirjan numero ja tarvittaessa
päivämäärä.
Ilmoitetaan tullausta koskevat lisätiedot: tarvittaessa sarakkeen vasempaan laitaan
asianomainen teksti tai koodi ja sen jälkeen erityismaininnan lisäkoodi (viisi merkkiä,
koodiluettelo 0015).
Tarvittaessa käytetään erillistä liitettä. Sarakkeen lt-koodi ja pisteviivalla erotettu osa
jätetään tyhjiksi.

-------------------------------------------------------------46 Tilastoarvo

46

Ilmoitetaan tavaraerän tilastoarvo.

-------------------------------------------------------------48 Maksunlykkäys

48

Ilmoitetaan tullilaitoksen rekisteröidyn asiakkaan numero (esim. 1234-5) mahdollisen
tullilaskun maksamista varten. Käteisasiakas jättää sarakkeen tyhjäksi. Luovutettaessa
ennakolta rahoitettuja tavaroita tullivarastointimenettelyyn ja jälleenvietäessä tavaroita
tullivarastoinnin jälkeen, tietoa ei ilmoiteta.

-------------------------------------------------------------49 Varaston tunnistetiedot

49

Ilmoitetaan sen varaston koodi, jonka kirjanpidossa tavara on menettelyyn asetettaessa.
Koodia ei ilmoiteta, jos tavara ei ole varastokirjanpidossa.
Koodin ensimmäisenä osana ilmoitetaan varastolaji (koodiluettelo 0147):
A-E

Tullivaraston tyyppi (tullikoodeksin soveltamisasetuksen artikla 525)

Y

Muu kuin tullivarasto (väliaikaiset varastot, alv-, muonitus- ja valmisteverovarastot)

Z

Vapaavarasto
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VIENTI
Koodin toinen osa on Tullin varastolle antama numero, jossa on yritystunnus ja jatko-osa.
Jos varasto on muu kuin tullivarasto, ilmoitetaan yritystunnuksen ja jatko-osan jälkeen
koodi (koodiluettelo 0150):
L

Arvonlisäverovarasto

M

Muonitusvarasto

T

Väliaikainen varasto

V

Valmisteverovarasto

P

Asiakkaan varasto

Koodin kolmanteen osaan merkitään yhteisön jäsenvaltion maatunnus (koodiluettelo 0058).
--------------------------------------------------------------

50 Passituksesta vastaava

Nro

Allekirjoitus

Valtuutettu edustaja:

50

Sarakkeessa voidaan ilmoittaa poistumistoimipaikan alueelle sijoittautuneen välittäjän nimi
ja osoite, jolle poistumistoimpaikan vahvistama 3 kappale voidaan luovuttaa.

-------------------------------------------------------------54 Paikka ja päiväys
Ilmoittajan/asiamiehen allekirjoitus ja nimi

54

Tulli-ilmoituksen allekirjoittaa viejä tai hänen valtuuttamansa asiamies, joka on ilmoitettu
sarakkeessa 14. Ilmoitetaan paikka ja päiväys, sekä asianomaisen omakätinen allekirjoitus,
nimen selvennys, puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite. Oikeushenkilön kohdalla on myös
allekirjoittajan asema yrityksessä ilmoitettava allekirjoituksen yhteydessä.
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4

SARAKE, JONKA
MENETTELYSSÄ
ILMOITUKSIIN

VIRANOMAINEN TAI YKSINKERTAISTETUSSA
VALTUUTETTU
VIEJÄ
TÄYTTÄÄ
VIENTI-

A LÄHETYS-/VIENTITOIMIPAIKKA

A

Kotitullauksessa valtuutettu viejä merkitsee soveltamisasetuksen liitteessä 62 olevan mallin
mukaisen erikoisleiman.
Muissa tapauksissa viranomainen täyttää sarakkeen. Merkitään vientitullitoimpaikan leima
ja tullausnumero.
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TUONTI

6

SARAKKEET, JOTKA TUONTI-ILMOITTAJA TÄYTTÄÄ

Päälomakkeella käytössä olevat sarakkeet ovat: 1-3, 5-8, 14-15, 18-22, 24-26, 29-42, 44-49 ja
54. Saraketta A käytetään erikseen mainituissa tapauksissa. Lisälehdillä käytössä olevat
sarakkeet ovat: 1-3, 31-42, 44-47.
A MÄÄRÄTOIMIPAIKKA

A

EPÄTÄYD.

TÄYDENTÄVÄ

TÄYDELLINEN

ehdollinen

pakollinen

ehdollinen

Epätäydellisessä ja täydellisessä ilmoituksessa ilmoitetaan tullin antama tullausnumero, jos
kyse on korjattavasta ilmoituksesta. Muulloin tietoa ei ilmoiteta.
Täydentävässä ilmoituksessa ilmoitetaan Tullin antama tullausnumero. Kotitullauksessa
ilmoitetaan kirjanpitoon merkitsemisen päivä (luovutuspäivä).

-------------------------------------------------------------1 ILMOITUS

1

Ensimmäisessä osassa ilmoitetaan koodiluettelon 0024 (ilmoitustyyppi) mukainen koodi ja
sarakkeen toisessa osassa koodiluettelon 0023 (ilmoitus) mukainen koodi. Sarakkeen
kolmas osa jätetään tyhjäksi.

-------------------------------------------------------------2 Lähettäjä/Viejä

2

Nro

Ilmoitetaan sen henkilön suku- ja etunimi tai toiminimi ja täydellinen osoite, joka on
viimeksi myynyt tavarat ennen niiden tuontia yhteisöön tai jos kyseessä ei ole tavaroiden
myynti, tavaran lähettäjän etu- ja sukunimi tai toiminimi sekä täydellinen osoite.
Kohtaan Nro voidaan merkitä tunnistenumero muodossa: maakoodi (koodiluettelo 0058) +
UN/EDIFACT-standardin 3055 mukainen rekisterin ylläpitäjän koodi + lähettäjän/viejän
tunnistekoodi yhteen kirjoitettuna.
Asetettaessa tavaraa tullivarastointimenettelyyn, tietoja ei ilmoiteta.
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TUONTI
3 Lomakenro

3

Sarakkeen ensimmäiseen osaan ilmoitetaan lomakesarjan järjestysnumero ja toiseen osaan
käytettävien lomakesarjojen kokonaismäärä. Jos käytössä on pelkkä päälomake tiedon
ilmoittaminen on vapaaehtoista.

-------------------------------------------------------------5 Tavaraeritt.
määrä

5

Ilmoitetaan tulliselvityksen kohteena olevien tavaraerien kokonaismäärä.

-------------------------------------------------------------6 Kollimäärä

6

Ilmoitetaan tulli-ilmoituksen tavarakollien yhteismäärä. Jos tulli-ilmoituksella on vain yksi
tavaraerä,
tiedon
ilmoittaminen
on
vapaaehtoista.
Asetettaessa
tavaraa
tullivarastointimenettelyyn, tietoa ei ilmoiteta.
Tavarakollilla ei tarkoiteta konttia tai vastaavaa kuljetussäiliötä.

-------------------------------------------------------------7 Viitenumero

7

Ilmoitetaan tulli-ilmoituksen yksilöivä ilmoittajan viite.

-------------------------------------------------------------8 Vastaanottaja

8

Nro

Ilmoitetaan vastaanottajan eli sen, jolle tavarat on toimitettava, nimi. Jos
tullivarastointimenettelyyn asetettaessa tullivarastoonpanija on eri kuin tavaranhaltija,
ilmoitetaan varastoonpanijan tiedot. Jos sarakkeessa 14 on tavaranhaltijan kohdalla
"vastaanottaja", tunnuksen ilmoittaminen on pakollista, muuten se on vapaaehtoista.
Tunnus ilmoitetaan seuraavasti:
•

Suomalaisen oikeushenkilön yritys- ja yhteisötunnus (Y-tunnus) ja tähän mahdollisesti
liittyvä
Tullin
antama
jatko-osa
(esimerkiksi
FI8765432-1T2345).
Muuhun yhteisömaahan sijoittautuneen oikeushenkilön arvonlisäverotunnus, jonka
edessä on maakoodi sekä tunnukseen mahdollisesti liittyvä Tullin antama jatko-osa
(esimerkiksi SE123456789012T5432).
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TUONTI
•

Suomalainen luonnollinen henkilö: maakoodi FI + henkilötunnus (esimerkiksi FI110123234E).
Muuhun maahan sijoittautunut luonnollinen henkilö: maakoodi ja syntymäaika
(esimerkiksi SE230455).

•

Ei mikään näistä: maakoodi (esimerkiksi IS)

Jos vastaanottajalla ei ole suomalaista yritystunnusta eikä Tullin antamaa jatko-osaa,
ilmoitetaan lisäksi täydellinen osoite. Maatunnukset ilmoitetaan käyttämällä koodiluettelon
0058 koodeja.
Jos vastaanottajia on useita ilmoitetaan koodi 00200 ja luettelo vastaanottajista toimitetaan
Tulliin.
-------------------------------------------------------------14 Ilmoittaja/Asiamies

14

Nro

Sarakkeen alussa ilmoitetaan tavaranhaltijan koodi [1]. Jos tavaranhaltija on suomalainen
ilmoitetaan sarakkeen ensimmäisellä rivillä tämän nimi ja kohdassa Nro tunnus sarakkeessa
8 esitetyllä tavalla. Muusta yhteisöön sijoittautuneesta tavaranhaltijasta ilmoitetaan nimi,
osoite ja tunnus sarakkeessa 8 esitetyllä tavalla. Jos tavaranhaltija on sama kuin
vastaanottaja, voidaan merkitä myös "vastaanottaja".
Tullivarastointimenettelyyn asetettaessa ilmoitetaan tullivarastoonpanija, jos tämä on sama
kuin tavaranhaltija. Jos tullivarastoonpanija on eri kuin tavaranhaltija, ilmoitetaan
tavaranhaltijan tiedot.
Jos tavaranhaltija käyttää edustajaa, ilmoitetaan sarakkeen kahdella seuraavalla rivillä
edustuksen laatu (2=suora / 3=välillinen), edustajan nimi ja yritystunnus sekä siihen
liittyvä Tullin antama jatko-osa. Koodi 2 tai 3 kirjoitetaan hakasulkuihin, esim. [2].
Sarakkeessa voi myös ilmoittaa mahdollisen lisäviitteen.

-------------------------------------------------------------15

a|

15

Lähetys/Vientimaan

b|

Ilmoitetaan a)-osassa sen maan koodi (koodiluettelo 0058), josta tavara on alunperin
lähetetty vietäväksi Suomeen, joko suoraan tai toisen maan kautta. b)-osa jätetään
tyhjäksi.
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TUONTI
18 Kuljetusvälineen tunnus ja kansallisuus saavuttaessa

18

Ilmoitetaan sen kulkuneuvon tunnus, johon tavarat on välittömästi lastattu silloin, kun ne
esitetään tullitoimipaikassa, jossa määräpaikkamuodollisuudet suoritetaan. Merialuksesta
ilmoitetaan nimi, lentoliikenteessä lennon numero ja päivämäärä, maantiekuljetuksissa
rekisterikilven tunnus ja rautatievaunusta numero. Jos käytetään veto- ja perävaunua,
ilmoitetaan molempien tunnukset (vetoauton rekisterinumeron perään merkitään väli
kauttaviiva väli ja perävaunun rekisteritunnus). Kulkuneuvon kansallisuutta ei ilmoiteta.
Postitse tai kiinteitä laitteita käyttäen tapahtuvien lähetysten osalta (sarakkeessa 25
kuljetusmuotokoodi on 5 tai 7) ja asetettaessa tavaroita tullivarastointimenettelyyn tietoja
ei ilmoiteta.

-------------------------------------------------------------19 Kontti

19

Ilmoitetaan 1, mikäli tavara on tai sen oletetaan olevan/olleen kontissa yhteisön ulkorajaa
ylitettäessä. Muussa tapauksessa ilmoitetaan 0 (koodiluettelo 0038).

-------------------------------------------------------------20 Toimitusehto

20

Kun tulli-ilmoituksen liitteenä ei tarvitse antaa D.V.1-tullausarvoilmoituslomaketta,
ilmoitetaan kauppalaskun mukainen toimitusehto sarakkeen ensimmäisessä osassa
Incoterms-koodina (koodiluettelo 0124) tai jos toimitusehto ei ole Incoterms-lauseke,
sanallisessa muodossa sarakkeen toisessa osassa. Myös toimitusehtoon liittyvä paikka
ilmoitetaan sarakkeen toisessa osassa. Sarakkeen kolmas osa jätetään tyhjäksi. Tietoja ei
ilmoiteta asetettaessa tavaroita tullivarastointimenettelyyn.

-------------------------------------------------------------21 Aktiivisen kuljetusvälineen tunnus ja kansallisuus rajalla

21

Ilmoitetaan sarakkeen toisessa osassa sen aktiivisen kulkuneuvon kansallisuus
(koodiluettelo 0058), sellaisena kuin se on tiedossa, jolla kuljetus ylittää Suomen rajan.
Aktiivinen kulkuväline on se, joka mahdollistaa kokonaisuuden liikkumisen (esimerkiksi
laiva, jos kuorma-auto on lastattu merialukseen). Postilähetyksissä, rautatiekuljetuksissa,
kuljetettaessa kiinteillä kuljetuslaitteilla (sarakkeessa 25 kuljetusmuotokoodi 2, 5 tai 7) tai
asetettaessa tavaroita tullivarastointimenettelyyn tietoja ei ilmoiteta.
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TUONTI
22 Val. laji ja laskutettu kokonaissumma

22

EPÄTÄYD.

TÄYDENTÄVÄ

TÄYDELLINEN

vapaaehtoinen

ehdollinen

ehdollinen

Kun tullauksen liitteenä ei esitetä D.V.1-tullausarvoilmoituslomaketta, ilmoitetaan
täydentävässä ja täydellisessä ilmoituksessa sarakkeen ensimmäisessä osassa käytetty
valuuttalaji (koodiluettelo 0145) sekä toisessa osassa tulliselvitettävän erän kokonaishinta
laskutusvaluutassa desimaalit mukaan lukien. Hinnalla tarkoitetaan tavarasta tosiasiallisesti
maksettua tai maksettavaa hintaa, jossa on tullausarvoa määritettäessä otettu huomioon
hyväksyttävät kassa-, paljous- ja muut alennukset.
Mikäli valuuttamääräinen hinta koostuu useammasta valuuttalajista, merkitään tähän
arvoltaan suurin ja loput eriteltynä suuruusjärjestyksessä sarakkeeseen 44, lisätietoja.
Suositeltavampaa on kuitenkin käyttää D.V.1-lomaketta.
Epätäydellisessä ilmoituksessa tietojen ilmoittaminen on vapaaehtoista. Asetettaessa
tavaroita tullivarastointimenettelyyn tietoja ei ilmoiteta.

-------------------------------------------------------------24 Kauppat.luonne

EPÄTÄYDELLINEN

24

TÄYDENTÄVÄ

TÄYDELLINEN

24/1 vapaaehtoinen

pakollinen

pakollinen

24/2 vapaaehtoinen

pakollinen

pakollinen

Kauppatapahtuman luonteen ilmoittaminen on vapaaehtoista epätäydellisessä ilmoituksessa
ja pakollista täydentävässä ja täydellisessä ilmoituksessa. Asetettaessa tavaroita
tullivarastointimenettelyyn tietoa ei ilmoiteta.
Sarakkeen ensimmäisessä ja toisessa osassa ilmoitetaan kauppatapahtuman luonne
(koodiluettelo 0034).

-------------------------------------------------------------24 Kauppat.luonne

25

Ilmoitetaan kuljetusmuoto (koodiluettelo 0041) sen mukaan, millä kulkuneuvolla tavara
tuodaan yhteisön tullialueelle. Kuljetustavan määrää aktiivinen kulkuneuvo. Asetettaessa
tavaroita tullivarastointimenettelyyn tietoa ei ilmoiteta.
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TUONTI
26 Sisämaan kuljetusmuoto

26

Kun tavaraa ei aseteta tullimenettelyyn yhteisön rajalla, vaan se siirretään selvitettäväksi
yhteisön alueella toiseen toimipaikkaan, ilmoitetaan sen kulkuneuvon kuljetusmuoto
(koodiluettelo 0041), jolla tavara tuodaan määrätoimipaikkaan. Kun tavara asetetaan
tullimenettelyyn
yhteisöön
saapumispaikassa
ja/tai
asetettaessa
tavaroita
tullivarastointimenettelyyn tietoa ei ilmoiteta.

-------------------------------------------------------------29 Saapumistoimipaikka

29

Ilmoitetaan yhteisöön saapumisen toimipaikka. Ilmoitetaan se yhteisömaa (koodiluettelo
0058), jonka kautta tavarat ovat saapuneet yhteisön tullialueelle. Saapumistoimipaikan
ollessa Suomessa, se ilmoitetaan koodiluettelossa 0129 mainittuja tullitoimi-paikkakoodeja
käyttäen. Asetettaessa tavaroita tullivarastointimenettelyyn tietoa ei ilmoiteta.

-------------------------------------------------------------30 Tavaran sijaintipaikka

30

Jos vastaanottajia on useita voidaan sarake jättää tyhjäksi, muuten se on pakollinen.
Asetettaessa tavaroita tullivarastointimenettelyyn tiedon ilmoittaminen on vapaaehtoista.
Merkitään ilmoittajan haluama tavaroiden tarkastuspaikka, esimerkiksi lopullinen
purkauspaikka ja paikan tarkenninkoodi (koodiluettelo 0114). Tulli tekee kuitenkin
päätöksen tarkastetaanko tavara saapumispaikassa, määräpaikassa tai mahdollisesti jossain
muualla.

-------------------------------------------------------------31 Kollit ja
tavaran
kuvaus

31

Merkit ja numerot - Konttien numerot - Lukumäärä ja laji

Mikäli tulliselvitettävä erä sisältää useita tavaraeriä voidaan alla a)-c) -kohdissa mainitut
tiedot ilmoittaa ensimmäisen tavaraerän kohdalla, mutta suositeltavampaa on ilmoittaa
tiedot tavaraerittäin.
Sarakkeessa ilmoitetaan:
a) kontin/konttien tunnus, jos tavara kuljetetaan kontissa. Kontin tunnus kirjoitetaan yhteen
ilman välilyöntejä: neljä kirjainta (jos on) + kuusi numeroa + väliviiva + tarkistusnumero.
Esim. ABCD123456-5
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b) tavaran tunnistamiseksi tarvittavat merkit ja numerot. Bulk-tavarasta (pakkauslajikoodit
VG, VL, VO, VQ, VR ja VY) ja pakkaamattomasta tavarasta (pakkauslajikoodit NE, NF ja
NG) tiedon ilmoittaminen on vapaaehtoista, muuten se on pakollista.
c) pakkausten lukumäärä tai pakkaamattoman tavaran kappalemäärä. Bulk-tavarasta tietoa
ei ilmoiteta.
d) tavarakollien kaikki pakkauslajit koodeilla (koodiluettelo 0075).
e) tavarankuvaus, jolla tarkoitetaan tavanomaista kauppanimitystä. Tämä nimitys on
ilmaistava riittävän täsmällisesti, jotta tavarat voidaan tunnistaa ja luokitella.
-------------------------------------------------------------32 T. eritt.
järj
nro

32

Jos lähetyksessä on vain yksi tavaraerä, sarake voidaan jättää tyhjäksi, muulloin
ilmoitetaan tavaraerän järjestysnumero. Tavaraerien numerointi aloitetaan numerosta 1.
Kokonaismäärän tulee vastata sarakkeessa 5 ilmoitettua tietoa.

-------------------------------------------------------------33 Tavaran koodi

33

Ilmoitetaan Taricin mukainen koodi. Koodin kahdeksan (8) ensimmäistä numeroa merkitään
sarakkeen ensimmäiseen ja seuraavat kaksi (2) merkkiä toiseen osaan peräkkäin, ilman
välimerkkejä.
Ilmoitetaan mahdolliset lisäkoodit sarakkeen seuraaviin osiin seuraavasti:
a) Taricin mukaiset lisäkoodit, jotka täydentävät 10-merkkistä koodia.
b) kansalliset lisäkoodit (koodiluettelo 0133), jotka liittyvät esim. valmisteveroihin ja
poikkeavaan arvonlisäverokantaan.
Mikäli kaikki nimikettä koskevat lisäkoodit eivät mahdu sarakkeeseen 33, ilmoitetaan muut
lisäkoodit sarakkeessa 44.
Asetettaessa tavaroita A-, B-, C-, E- tai F-luokan tullivarastoon tietoja ei ilmoiteta.
Asetettaessa tavaroita D-luokan tullivarastoon kansallisia lisäkoodeja ei ilmoiteta.

-------------------------------------------------------------34 Alkuperämaan
koodi
b|

a|

34

Ilmoitetaan sarakkeen a)-osaan tavaran
Sarakkeen b)-osa jätetään tyhjäksi.

alkuperämaan

koodi

(koodiluettelo
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TUONTI
35 Bruttopaino (kg)

35

Ilmoitetaan ensimmäisen tavaraerän kohdalla tulliselvitettävän erän bruttopaino (massa)
kilogrammoina. Mikäli bruttopaino on pienempi kuin 1 kilo, se on ilmoitettava muodossa
"0,xyz" (esim. 654 gramman bruttopaino ilmoitetaan 0,654). Jos veron laskeminen
edellyttää bruttopainon ilmoittamista tavaraeräkohtaisesti ilmoitetaan se sarakkeessa 47.

-------------------------------------------------------------36 Etuuskoht.

36

Ilmoitetaan etuus- eli tullikohtelukoodi (koodiluettelo 0017) myös silloin kun etuutta ei
sovelleta. Asetettaessa tavaroita tullivarastointimenettelyyn tietoa ei ilmoiteta.

-------------------------------------------------------------37 MENETTELY

37

Ilmoitetaan sarakkeen ensimmäisessä osassa se tullimenettely (koodiluettelo 0128), johon
tavarat asetetaan. Koodi on kaksiosainen, josta ensimmäinen 2-numeroinen koodi osoittaa
tällä ilmoituksella pyydetyn menettelyn ja toinen 2-numeroinen osa tätä ilmoitusta
edeltäneen menettelyn.
Sarakkeen
toisessa
(koodiluettelo 0027).

osassa

ilmoitetaan

tarvittaessa

kansallinen

menettelykoodi

-------------------------------------------------------------38 Nettopaino (kg)

38

Ilmoitetaan Taricin mukainen puhdas nettopaino eli massa ilman pakkauspäällyksiä
kilogrammoina ilman desimaaleja.

-------------------------------------------------------------39 Kiintiö

39

Ilmoitetaan sen kiintiön tai tuontikaton
luettavaksi.

numero, johon tavara on luettu tai esitetään
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40 Yleisilmoitus/Edeltävä asiakirja

40

Edeltävän asiakirjan / yleisilmoituksen ilmoittaminen liittyy tavaran tullatuksitulemisen
valvontaan tullialueelle tuotaessa. Jotta Tullin antamalle luovutuspäätökselle saataisiin esim.
terminaalinpitäjien tarvitsemat tiedot, niitä ilmoitetaan seuraavasti:
Jos tulli-ilmoitus annetaan kolmannen maan rajalla, eikä edeltävää asiakirjaa ole olemassa,
ilmoitetaan vain tulopäivä.
Tullivarastosta otettaessa ilmoitetaan:
•

lähetyskohtainen varastoonpanonumero

•

varastoonpanopäivä

Muulloin ilmoitetaan:
•

asiakirjan koodi (koodiluettelo 0006)

•

asiakirjan tunniste

•

tulopäivä (yleisilmoituksen hyväksymispäivä)

Ilmoittamisessa käytetään seuraavia asiakirjoja ja tietoja:
NCTS-PASSITUS
ERILLINEN
PASSITUSASIAKIRJA

TAI •
•

MERIKULJETUS
Jos tavaraa ei ole purettu
satamassa
olevaan
väliaikaiseen varastoon
Jos tavara on purettu
satamassa
olevaan
väliaikaiseen varastoon

•

edeltävän asiakirjan koodi
passituksen numero / NCTS:ssä MRN (Movement Reference
Number)
tulopäivä

•
•
•
•
•
•
•

PortNet-asiakirjakoodi
PortNet-numero
tulopäivä
PortNet-asiakirjakoodi
PortNet-numero
väliaikaisen vaastonpitäjän antama lähetyskohtainen tulonumero
tulopäivä

MAANTIEKULJETUS
Jos tavaraa ei ole purettu •
väliaikaiseen varastoon
•
•
Jos tavara on purettu •
väliaikaiseen varastoon
•
•
•
LENTOKULJETUS
•
•
•
RAUTATIEKULJETUS
Jos tavaraa ei ole purettu •
väliaikaiseen varastoon
•
•
Jos tavara on purettu •
väliaikaiseen varastoon
•
•
•

edeltävän asiakirjan koodi
asiakirjan numero
tulopäivä
edeltävän asiakirjan koodi
asiakirjan numero
väliaikaisen varastonpitäjän antama lähetyskohtainen tulonumero
tulopäivä
päälentorahtiasiakirjan koodi
päälentorahtiasiakirjan numero
tulopäivä
junaluetteloasiakirjan koodi
asiakirjan numero
tulopäivä
junaluetteloasiakirjan koodi
asiakirjan numero
väliaikaisen varastonpitäjän antama lähetyskohtainen tulonumero
tulopäivä
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TUONTI
Päivämäärät ilmoitetaan ilman välimerkkejä muodossa ppkkvvvv. Jos tila ei riitä, tulopäivä
ilmoitetaan sarakkeessa 44.
-------------------------------------------------------------41 Muu paljous

41

Ilmoitetaan Taricin mukainen esim. tariffikiintiöpyyntöihin liittyvä muu paljous kuin puhdas
nettopaino, esimerkiksi litra, kappale, pari jne., sekä paljousyksikkö (koodiluettelo 0079).
Tarvittaessa ilmoitetaan paljousyksikön tarkennin (koodiluettelo 0177). Pelkästään verojen
laskemiseen tarvittavat lisäpaljoudet ilmoitetaan sarakkeessa 47 Verolaskelma/
Veroperuste.

-------------------------------------------------------------42 Tavaran hinta

42

Jos D.V.1-ilmoitusta ei anneta, ilmoitetaan tavaraeräkohtainen kauppahinta siinä
valuutassa, joka on ilmoitettu sarakkeessa 22. Jos valuuttoja on useita, merkitään myös
valuuttalaji. Tarvittaessa käytetään useammassa valuutassa olevan kauppahinnan
ilmoittamisessa saraketta 44. Asetettaessa tavaroita A-, B-, C-, E- tai F-luokan
tullivarastoon tietoa ei ilmoiteta.

-------------------------------------------------------------44 Lisätietoja
Esitetyt
asiakirjat/
Todistukset ja
luvat

ltkoodi
_________________
|

|

44

Ilmoitetaan tullauksessa tarvittavien asiakirjojen tiedot: sarakkeen vasempaan laitaan koodi
(neljä merkkiä, koodiluettelo 0006), sen jälkeen asiakirjan numero ja tarvittaessa
päivämäärä. Liiteasiakirjoja voivat olla esimerkiksi alalentorahtikirja (vrt. sarake 40) ja
jaksotullauksessa luvan numero.
Ilmoitetaan myös tullausta koskevat lisätiedot esimerkiksi tullipiirin mahdollisesti antama
projektikoodi ja muut vaatimukset (esimerkkejä koodiluetteloissa 0015). Jaetussa
ilmoituksessa ilmoitetaan alkuperäisen tulli-ilmoituksen tullausnumero. Taloudellisesti
vaikuttavien tullimenettelyjen osalta ilmoitetaan määräaika. Jaksotullauksessa ilmoitetaan
jakson pituus (viikko/kuukausi). Asetettaessa tavaroita tullivarastointimenettelyyn voidaan
ilmoittaa myös:
•

maininta kauttakulkutavarasta

•

ilmoitus tavaran siirrosta saapumistoimipaikasta luvanhaltijan tai toimijan tiloihin taikka
käyttöpaikkaan menettelyyn asettamista koskevalla ilmoituksella (SovA 512 art.)
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TUONTI
Käteisasiakkaan, joka valmisteverojen osalta on rekisteröity asiakas, tullatessa
valmisteverolain-säädännön alaista tavaraa ilmoittaa kullakin tavaraerällä erikseen:
joko
a) luvassa mainitun yhteisilmoitustunnuksen
tai
b) luvassa mainitun valmisteverotustunnuksen
Jos käteisasiakkaan antama yksittäisvakuus on perustettu ennen tullaustapahtumaa,
ilmoitetaan vakuuden viitenumero.
Kun tullausarvoilmoitusta D.V.1 ei tarvitse käyttää ja kun ostaja ja myyjä ovat
etuyhteydessä toisiinsa, ilmoitetaan täydentävässä ja täydellisessä ilmoituksessa
ensimmäisen tavaraerän kohdalla, onko etuyhteys vaikuttanut hintaan.
Eräät menettelyt edellyttävät vakiotekstin kirjoittamista. Nämä tekstit korvataan erikseen
mainituilla koodeilla (viisi numeroa), jotka on lueteltu koodiluettelossa 0015.
Tarvittaessa käytetään erillistä liitettä.
Sarakkeen lt-koodi ja pisteviivalla erotettu osa jätetään tyhjiksi.
-------------------------------------------------------------45 Arvonoikaisu

45

EPÄTÄYDELLINEN

TÄYDENTÄVÄ

TÄYDELLINEN

vapaaehtoinen

ehdollinen

ehdollinen

Kun tullausarvoilmoitusta D.V1 ei tarvitse täyttää mutta tavaraerään kohdistuu tullausarvon
oikaisuer(i)ä, ilmoitetaan tämä yhtenä summana. Vähennettävän erän eteen merkitään
miinusmerkki (-). Asetettaessa tavaroita A-, B-, C-, E- tai F-luokan tullivarastoon tietoa ei
ilmoiteta.

-------------------------------------------------------------46 Tilastoarvo

46

Epätäydellisellä
ilmoituksella
ja
asetettaessa
tavaroita
tullivarastointimenettelyyn
sarakkeessa ilmoitetaan tilastoarvo sellaisena kuin se on tiedossa. Täydentävässä ja
täydellisessä ilmoituksessa ilmoitetaan tavaraerän tilastoarvo. Jos kyseessä on
kauttakulkutavara (ks. sarake 44), tiedon ilmoittaminen on vapaaehtoista.
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TUONTI
47

Vero- Laji
laskelma

Veron peruste

Verokanta

Määrä

MT

Yhteensä

47/1

Laji

EPÄTÄYDELLINEN

TÄYDENTÄVÄ

TÄYDELLINEN

vapaaehtoinen

ehdollinen

ehdollinen

Alla mainittujen tietojen ilmoittaminen on pakollista täydentävässä tai täydellisessä
ilmoituksessa. Epätäydellisessä ilmoituksessa tietojen ilmoittaminen on vapaaehtoista.
Asettaessa tavaroita A-, B-, C-, D-, E- tai F-luokan tullivarastoihin tietoja ei ilmoiteta.
Ilmoitetaan:
a) sovellettava tullijärjestelmäkoodi (koodiluettelo 0127), joka kattaa kaikki Euroopan
Yhteisön veloittamat verot ja maksut. Jos tullijärjestelmän mukaista kohtelua ei ole
osoitettu maaryhmälle, vaan yksittäiselle maalle, ilmoitetaan tieto maakoodilla
(koodiluettelo 0058). Tieto kirjoitetaan sarakkeen ensimmäiselle riville.
ja
b) sellaisen Taricin mukaisen veloitettavan veron tai maksun verolajikoodi (koodiluettelo
0151), johon liittyy poikkeava veron peruste.
47/2

Veron peruste
Epätäydellisessä ilmoituksessa ilmoitetaan tullausarvo, jos se ei poikkeuksellisesti ole sama
kuin sarakkeessa 46 ilmoitettu tilastoarvo. Muulloin sarake jätetään tyhjäksi.
Täydentävässä ja täydellisessä ilmoituksessa ilmoitetaan laskennassa käytettävä poikkeava
veron peruste, esimerkiksi tullausarvo ja arvonlisäveroperuste (ilman tuontiveroja) ellei
laskentaperusteena poikkeuksellisesti käytetä sarakkeessa 46 ilmoittua tilastoarvoa.
Asettaessa tavaroita A-, B-, C-, D-, E- tai F-luokan tullivarastoihin tietoja ei ilmoiteta.
Tullausarvo kirjoitetaan ensimmäiselle riville (samalle kuin tullijärjestelmäkoodi) ja
arvonlisäveroperuste samalle riville kuin arvonlisäveron verolajikoodi. Verolaskennassa
mahdollisesti tarvittavan paljouden yksikkö ilmoitetaan Taricin koodeja (koodiluettelot 0079
ja 0177) käyttäen, jos tätä paljoutta ei ole ilmoitettu sarakkeissa 38 (nettopaino) tai 41
(muu paljous).

47/3

Verokanta
Verokantaa ei tarvitse ilmoittaa. (Poikkeava arvonlisäverokanta ilmoitetaan käyttämällä
kansallisia lisäkoodia, ks. sarake 33).
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47/5

MT
Mikäli suora edustaja toimii takaajan vastuulla, ilmoitetaan koodi R.

-------------------------------------------------------------48 Maksunlykkäys

48

Ilmoitetaan joko tavaranhaltijan, edustajan tai mahdollisesti muun osoitteen Y-tunnus ja
siihen liittyvä Tullin antama jatko-osa sen mukaan mihin jaksoerittely halutaan
postitettavaksi. Asetettaessa tavaroita tullivarastointimenettelyyn tietoa ei ilmoiteta. Myös
käteisasiakas jättää sarakkeen tyhjäksi.

-------------------------------------------------------------49 Varaston tunnistetiedot

49

Asetettaessa tavaroita tullivarastointimenettelyyn ilmoitetaan kyseisen tulli- tai
vapaavaraston koodi. Muissa tuonnin tullimenettelyissä ilmoitetaan sen varaston koodi,
jonka kirjanpidossa tavara on tulli-ilmoitusta jätettäessä. Koodia ei ilmoiteta, jos tavara ei
ole varastokirjanpidossa.
Koodin ensimmäisenä osana ilmoitetaan varastolaji (koodiluettelo 0147):
A-E

Tullivaraston tyyppi (tullikoodeksin soveltamisasetuksen artikla 525)

Y

Muu
kuin
tullivarasto
valmisteverovarastot)

Z

Vapaavarasto

(väliaikaiset

varastot,

alv-,

muonitus-

ja

Koodin toinen osa on Tullin varastolle antama numero, jossa on yritystunnus ja jatko-osa.
Jos varasto on muu kuin tullivarasto, ilmoitetaan yritystunnuksen ja jatko-osan jälkeen
koodi (koodiluettelo 0150):
L

Arvonlisäverovarasto

M

Muonitusvarasto

T

Väliaikainen varasto

V

Valmisteverovarasto

P

Asiakkaan varasto

Koodin kolmanteen osaan merkitään yhteisön jäsenvaltion maatunnus (koodiluettelo 0058).
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TUONTI
54 Paikka ja päiväys
Ilmoittajan/asiamiehen allekirjoitus ja nimi

54

Tullausilmoituksen allekirjoittaa tavaranhaltija tai hänen valtuuttamansa edustaja, joka on
ilmoitettu sarakkeessa 14. Merkitään paikka ja päiväys, sekä asianomaisen omakätinen
allekirjoitus ja sen jälkeen etu- ja sukunimi. Oikeushenkilön kohdalla on myös
allekirjoittajan asema yrityksessä merkittävä allekirjoituksen yhteyteen. Sarakkeessa
ilmoitetaan myös allekirjoittajan puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite.

6

SARAKE, JONKA VIRANOMAINEN TÄYTTÄÄ TUONTI-ILMOITUKSIIN
A MÄÄRÄTOIMIPAIKKA

A

Ensimmäiselle riville merkitään asiakirjan vastaanottopaikka tullitoimipaikkarekisterin
mukaisesti. Vastaanottopäivä merkitään muodossa ppkkvvvv. Kolmannelle riville merkitään
tullausnumero.
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PASSITUS

7

SARAKKEET, JOTKA PASSITUKSESTA VASTAAVA TÄYTTÄÄ

Päälomakkeella täytettävät sarakkeet ovat: 1 oikeanpuoleinen osa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 17, 18,
19, 21, 25, 26, 30, 31, 32, 33 ensimmäinen alajako, 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 ja 56
(tarvittaessa C).
Jos passituksessa on useampi kuin yksi tavaraerä, suositellaan käytettäväksi tavaraluetteloa. Jos
kuitenkin käytetään lisälomaketta, tulee vastaavat tiedot sisällyttää sille. Mikäli tavaraeriä on
useita, suljetaan päälomakkeen sarakkeet 15, 32, 33, 38, 40 ja 44 viivaamalla ristiin ja
sarakkeisiin 2 ja 8 kirjoitetaan teksti
"useita". Sarakkeeseen 31 tulee merkitä viittaus
tavaraluetteloiden tai lisälomakkeiden lukumäärään (esim. 'ks. tavaraluettelot 1-5').
1 ILMOITUS

1

Sarakkeen oikeanpuoleiseen osaan ilmoitetaan passituksen ilmoitustyyppi eli status
(koodiluettelo 0081: T1, T2 tai T2F). Jos ilmoituksella on eri statuksen tavaroita, merkitään
tähän kohtaan T-. Tällöin ilmoitustyyppien T1 ja T2 tavarat on ilmoitettava omilla
tavaraluetteloilla erikseen. Jos ilmoitustyyppi päälomakkeella on muu kuin
T-,
ei
tavaraluettelossa tietoa ilmoiteta.

-------------------------------------------------------------2 Lähettäjä/Viejä

2

Nro

Jos kyseessä on jo vientimenettelyyn asetettun tavaran passittaminen, ilmoitetaan viejän
nimi- ja osoitetiedot. Jos kyseessä ei ole vienti, ilmoitetaan lähettäjä, jonka toimeksiannosta
passitus tehdään.
Tarvittaessa voidaan ilmoittaa lähettäjän/viejän tunnistenumero (Y-tunnus) ja tunnukseen
liittyvä, myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana käyttöönotettava Tullin antama jatko-osa.
Mikäli tavaraeriä on useita kirjoitetaan päälomakkeelle teksti "useita" ja lähettäjä/viejä
ilmoitetaan tavaraluettelossa.

-------------------------------------------------------------3 Lomakenro

3

Jos tavaraeriä on useita, suositellaan käytettäväksi tavaraluetteloa. Jos kuitenkin käytetään
lisälomakkeita, sarakkeen ensimmäiseen osaan ilmoitetaan lomakesarjan järjestysnumero
ja toiseen osaan käytettävien lomakesarjojen kokonaismäärä. Jos käytössä on pelkkä
päälomake tiedon ilmoittaminen on vapaaehtoista.
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PASSITUS
4 Tavaraluett.
määrä

4

Sarake jätetään tyhjäksi, jos käytössä on vain päälomake. Kun käytetään tavaraluetteloita
ilmoitetaan käytettyjen tavaraluetteloiden lukumäärä.

-------------------------------------------------------------5 Tavaraeritt.
määrä

5

Ilmoitetaan passituksen kohteena olevien tavaraerien kokonaismäärä.

-------------------------------------------------------------6 Kollimäärä

6

Ilmoitetaan passitusilmoituksen pakkausten (tavarakollien) yhteismäärä.

-------------------------------------------------------------7 Viitenumero

7

Tarvittaessa ilmoitetaan passitusilmoituksen yksilöivä ilmoittajan viite.

-------------------------------------------------------------8 Vastaanottaja

8

Nro

Ilmoitetaan vastaanottajan nimi- ja osoitetiedot. Tarvittaessa voidaan ilmoittaa
vastaanottajan
tunnistenumero
(Y-tunnus)
ja
tunnukseen
liittyvä,
myöhemmin
ilmoitettavana ajankohtana käyttöönotettava Tullin antama jatko-osa. Vastaanottaja on
lähtökohtaisesti tavaroiden lopullinen vastaanottaja määrämaassa. Milloin tämä ei ole
tiedossa, ilmoitetaan viimeinen tunnettu vastaanottaja.
Mikäli tavaraeriä on useita, kirjoitetaan teksti "useita" ja ilmoitetaan vastaanottajat
tavaraluettelossa.
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PASSITUS
15 Lähetys-/Vientimaa

15

Ilmoitetaan sen maan nimi, josta tavara on alunperin lähetetty tai lähetetään. Jos tavarat
kulkevat yhteisön läpi puhtaassa kauttakulussa ilman esimerkiksi varastointimenettelyyn
asettamista, ilmoitetaan tavaroiden alkuperäinen kolmannessa maassa sijaitseva
lähetysmaa.
Mikäli tavaraeriä
tavaraluettelossa.

on

useita,

viivataan

sarake

ristiin

ja

lähetysmaa

ilmoitetaan

-------------------------------------------------------------17 Määrämaa

17

Ilmoitetaan tavaran lopullisen määrämaan nimi. Mikäli tavaraeriä on useita, jätetään sarake
tyhjäksi ja ilmoitetaan määrämaa tavaraluettelossa.

-------------------------------------------------------------18 Kuljetusvälineen tunnus ja kansallisuus saavuttaessa

18

Ilmoitetaan sen kulkuneuvon tunnistetieto, johon tavarat on välittömästi lastattu silloin,
kun passitusta aloitetaan. Merialuksesta ilmoitetaan nimi, lentokuljetuksissa lennon numero
ja maantiekuljetuksissa rekisterikilven tunnus. Jos käytetään veto- ja perävaunua,
ilmoitetaan molempien tunnukset. Tällöin vetoauton rekisterinumeron jälkeen merkitään
väli kauttaviiva väli ja perävaunun rekisteritunnus (esimerkiksi ABB-789 / PBB-56). Postitse
tai kiinteitä laitteita käyttäen tapahtuvien lähetysten osalta, (sarakkeessa 26 sisämaan
kuljetusmuotokoodi 5 tai 7), tietoa ei ilmoiteta.
Ilmoitetun kulkuneuvon kansallisuus ilmoitetaan maakoodilla (koodiluettelo 0058). Tietoa ei
ilmoiteta, jos sisämaan kuljetusmuotokoodi sarakkeessa 26 on 2, 5 tai 7 (rautatie, posti tai
kiinteä kuljetuslaite).

-------------------------------------------------------------19 Kontti

19

Ilmoitetaan 1, jos tavara on kontissa yhteisön ulkorajalla (oletettu tilanne sen mukaan kuin
passitusmenettelyyn asetettaessa on tiedossa). Muussa tapauksessa ilmoitetaan 0
(koodiluettelo 0038). Kontin numero ilmoitetaan sarakkeessa 31, mikäli on ilmoitettu 1
tässä kohdassa.
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21 Aktiivisen kuljetusvälineen tunnus ja kansallisuus rajalla

21

Ilmoitetaan sen aktiivisen kulkuneuvon (= koko yhdistelmää kuljettava kulkuneuvo) tunnus
ja kansallisuus (koodiluettelo 0058), jolla kuljetus ylittää yhteisön ulkorajan sellaisena kuin
se on passitusta aloitettaessa tiedossa. Ilmoittaminen on vapaaehtoista. Merialuksesta
ilmoitetaan nimi, lentokuljetuksesta lennon numero ja maantie-kuljetuksissa rekisterikilven
tunnus. Postilähetyksissä, rautatiekuljetuksissa tai kuljetettaessa kiinteillä kuljetuslaitteilla,
(sarakkeessa 26 kuljetusmuotokoodi on 2, 5 tai 7), ei tunnusta eikä kansallisuutta ilmoiteta.

-------------------------------------------------------------25

25

Kuljetusmuoto
rajalla

Ilmoitetaan kuljetusmuoto (koodiluettelo 0041) sen mukaan millä aktiivisella kulkuneuvolla
tavara viedään yhteisön tullialueelta. Tiedon ilmoittaminen on vapaaehtoista.

-------------------------------------------------------------26 Sisämaan kuljetusmuoto

26

Ilmoitetaan lähdettäessä käytettävä kuljetusmuoto (koodiluettelo 0041).

-------------------------------------------------------------30 Tavaran sijaintipaikka

30

Ilmoitetaan sijaintipaikka, jossa tavara on tarkastettavissa. Tiedon ilmoittaminen on
vapaaehtoista.
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PASSITUS
31 Kollit ja
tavaran
kuvaus

31

Merkit ja numerot - Konttien numerot - Lukumäärä ja laji

Sarakkeessa ilmoitetaan:
a) kontin/konttien tunnus, jos tavara kuljetetaan kontissa (vrt. sarake 19). Kontin numero
kirjoitetaan yhteen ilman välimerkkejä: neljä kirjainta (jos on) + kuusi numeroa +
väliviiva + tarkistusnumero.
b) tavaran tunnistamiseksi tarvittavat merkit ja numerot. Bulk-tavarasta (pakkauslajikoodit
VG, VL, VO, VQ, VR ja VY) tai pakkaamattomasta tavarasta (pakkauslajikoodit NE, NF ja
NG) tiedon ilmoittaminen on vapaaehtoista, muuten se on pakollista.
c) tavaraerän pakkausten lukumäärä tai pakkaamattoman tavaran kappalemäärä. Bulktavarasta tietoa ei ilmoiteta.
d) tavarakollien kaikki pakkauslajit koodeilla (koodiluettelo 0075).
e) tavarankuvaus, jolla tarkoitetaan tavanomaista kauppanimitystä. Tämä nimitys on
ilmaistava riittävän täsmällisesti, jotta tavarat voidaan tunnistaa ja luokitella mahdollista
verottamista varten.
Jos tavaraerä sisältää sensitiivisiä (= petosriskille alttiita) tavaroita (tullikoodeksin
soveltamisasetuksen (ETY) N:o 2454/93 liite 44c), mutta kuuden numeron tarkkuudella
ilmoitettu nimike sisältää myös ei-sensitiivisiä tavaroita, ilmoitetaan sensitiivisyyskoodi, jolla
yksilöidään
tavaran
sensitiivisyys.
Sensitiivisen
tavaran
paljous
ilmoitetaan
soveltamisasetuksen liitteessä 44c kullekin tavaralle määritetyllä paljousyksiköllä.
Mikäli tavaraeriä on useita, tähän sarakkeeseen merkitään viittaus tavaraluetteloiden tai
lisälomakkeiden lukumäärään (esim. 'ks. tavaraluettelot 1-5') eikä tätä saraketta muutoin
täytetä.

-------------------------------------------------------------32 T. eritt.
järj
nro

32

Jos lähetyksessä on vain yksi tavaraerä, sarake voidaan jättää tyhjäksi, muulloin merkitään
tavaraerän järjestysnumero. Niiden kokonaismäärän tulee vastata sarakkeessa 5 ilmoitettua
tietoa. Jos käytetään tavaraluetteloita, tätä saraketta ei käytetä, vaan se viivataan ristiin.
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33 Tavaran koodi

33

Nimike on ilmoitettava, jos passitettava tavara on sensitiivistä (=petosriskeille altista) tai
sama toimija on aiemmin tehnyt samasta tavarasta ilmoituksen, joka sisältää
tullinimikkeen. Muuten nimikkeen ilmoittaminen on vapaaehtoista. Nimike on ilmoitettava
vähintään kuuden numeron ja enintään kymmenen numeron tarkkuudella.
Jos tavaraerään kuuluu usean nimikkeen tavaroita, ilmoitetaan tavaraerän luonnetta
parhaiten kuvaava tai kauppahinnaltaan suurin nimike. Jos tavaraerä sisältää sensitiivisiä
tavaroita, ilmoitetaan näiden nimike. Jos tavaraeriä on useita, suljetaan sarake viivamalla
se ristiin ja nimike ilmoitetaan tavaraluettelossa.

-------------------------------------------------------------35 Bruttopaino (kg)

35

Ilmoitetaan koko passituksen tavaraerien bruttopaino kiloina. Mikäli bruttopaino on
pienempi kuin 1 kilo, se on ilmoitettava muodossa "0,xyz" (esim. 654 gramman bruttopaino
ilmoitetaan 0,654). Jos käytössä on tavaraluettelo, ilmoitetaan tavaraeräkohtaiset
bruttopainot tavaraluettelossa.

-------------------------------------------------------------38 Nettopaino (kg)

38

Ilmoitetaan nettopaino kiloina. Nettopaino on massa ilman pakkauspäällyksiä. Jos
tavaraeriä on useita viivataan sarake ristiin ja nettopainot ilmoitetaan tavaraluettelossa.
Tiedon ilmoittaminen on vapaaehtoista.

-------------------------------------------------------------40 Yleisilmoitus/Edeltävä asiakirja

40

Ilmoitetaan edeltävän toiminnon (esim. passitus, vienti, väliaikainen varastointi) tyyppi
(koodiluettelo 0012).
Ilmoitetaan tavaraan liittyvien edellisten tulliselvitys- tai valvonta-asiakirjojen viitetiedot,
kuten tulonumero. Tiedot saadaan vastaavasta tuonti- tai vientiasiakirjasta. Tullivarastosta
vietävästä tavarasta ilmoitetaan varastoonpanonumero. Jos edeltävän toiminnon koodi on
00 (ei edeltävää menettelyä), viitenumeroa ei ilmoiteta, muuten se on pakollinen.
Edeltävän toiminnon koodi ja viitenumero erotetaan toisistaan väliviivalla (-). Esimerkiksi
väliaikaisesta varastosta otto numerolla P123 ilmoitetaan VV-P123.
Passitettaessa tavaraa väliaikaisesta varastosta sarakkeeessa voidaan ilmoittaa myös
tulopäivä (muodossa ppkkvvvv).
Mikäli edeltäviä viitetietoja on useita, voidaan sarakkeeseen kirjoittaa teksti "useita" ja
liittää ilmoitukseen erillinen luettelo viitetiedoista. Jos tavaraeriä on useita, ilmoitetaan tieto
tavaraluettelossa ja viivataan sarake päälomakkeessa ristiin.

Hallinnollisen yhtenäisasiakirjan (SAD-lomake) täyttöohje 1.1.2005 alkaen / päivitys 4.7.2008

40/51

PASSITUS
44 Lisätietoja
Esitetyt
asiakirjat/
Todistukset ja
luvat

ltkoodi
_________________
|

|

44

Ilmoitetaan tarvittaessa menettelyn edellyttämän asiakirjan nimi tai koodi (koodiluettelo
0006) ja numero. Näitä asiakirjoja voivat olla esimerkiksi vientilupa, terveystodistus tai T5asiakirja.
Ilmoitetaan tarvittaessa erityismaininnan koodi (koodiluettelo 0055) ja teksti:
DG0

Vienti EY:stä on rajoituksen alaista

DG1

Vienti EY:stä on vientimaksun alaista

DG2

Vienti EY:stä (koodi korvaa punaisen vienti/export-leiman)

Mikäli tavaraeriä on useita, asiakirjat ja erityismainintakoodi ilmoitetaan tavaraluettelolla.
Ilmoitetaan sitova kuljetusreitti soveltamisasetuksen liitteen 44c sensitiivisille tavaroille tai
muutoin mikäli tulliviranomainen tai passituksesta vastaava pitää sitä tarpeellisena. Mikäli
ilmoittajalle on myönnetty vapautus sitovan reitin ilmoittamisesta, merkitään tähän kohtaan
teksti "vapautettu sitovan kuljetusreitin noudattamisesta". Tämä tieto ilmoitetaan aina
päälomakkeella.
Jos käytetään tavaraluetteloita ja päälomakkeella tässä sarakkeessa ei ole ilmoitettavia
tietoja, viivataan sarake ristiin.
-------------------------------------------------------------50 Passituksesta vastaava

Nro

Allekirjoitus

Valtuutettu edustaja:

50
•

Kohdassa Passituksesta
osoitetiedot.

vastaava

ilmoitetaan

passituksesta

vastaavan

•

Kohdassa Nro ilmoitetaan passituksesta vastaavan
tunnukseen liittyvä Tullin antama jatko-osa.

•

Kohdassa valtuutettu edustaja on lähtötullitoimipaikkaan jäävässä kappaleessa oltava
passituksesta vastaavan tai hänen valtuuttamansa nimenselvennys ja puhelinnumero
Kohdassa Paikka ja aika ilmoitetaan ilmoituksen antopaikka ja päivämäärä päiväkuukausi-vuosi -järjestyksessä (ppkkvvvv).

•

Kohdassa Allekirjoitus on oltava passituksesta vastaavan tai hänen valtuuttamansa
allekirjoitus. Jos valtuutettu lähettäjä on vapautettu ilmoituksen allekirjoittamisesta,
merkitään teksti "vapautettu allekirjoituksesta".

tunnistenumero

nimi-

ja

(Y-tunnus)

ja
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51

Aiotut
rajatoimipaikat
(ja maat)

51

Ilmoitetaan aiotun saapumisrajatoimipaikan koodi (CSRD-rekisteri) ja nimi jokaisessa EFTAmaassa, jonka aluetta aiotaan käyttää sekä saapumisrajatoimipaikka, jonka kautta tavarat
jälleen tuodaan yhteisön tullialueelle sen jälkeen, kun niitä on kuljetettu EFTA-maan
alueella. Jos kuljetuksessa on käytettävä muuta kuin yhteisön tai EFTA-maan aluetta
(=passitusalueen maata), ilmoitetaan sen poistumisrajatoimipaikan koodi, jonka kautta
kuljetus lähtee passitusalueelta ja sen saapumisrajatoimipaikan koodi, jonka kautta se
jälleen saapuu passitusalueelle.

-------------------------------------------------------------52 Vakuus

Koodi

ei voimassa

52

Ilmoitetaan Tullin antama vakuuden viitenumero ja tarvittaessa ne maat (koodiluettelo
0058), joissa vakuus ei ole voimassa. Sarakkeen oikeanpuolisessa osassa ilmoitetaan
vakuustyyppi (koodiluettelo 0187).

-------------------------------------------------------------53 Määrätoimipaikka (ja maa)

53

Ilmoitetaan sen määrätoimipaikan koodi (CSRD-rekisteri)
ja nimi, jossa tavarat on
esitettävä niiden luovuttamiseksi pois passitusmenettelystä. Lisäksi ilmoitetaan valtuutetun
vastaanottajan tunniste, jos se on tiedossa.

-------------------------------------------------------------55 Uudel-

Paikka ja maa

Paikka ja maa

leen

Uuden kulkuneuvon tunnus ja kansallisuus

Uuden kulkuneuvon tunnus ja kansallisuus

lastaus

Kontti

(1) Uuden kontin tunnus

Kontti

(1) Konttia käytettäessä merkitään 1, muuten 0
F TOIMIVAL- Uudet sinetit:Lukumäärä
TAISTEN
Allekirjoitus:
VIRANOMAISTEN
VAHVISTU
S

55

tunnus
Leima

(1) Uuden kontin tunnus

(1) Konttia käytettäessä merkitään 1, muuten 0
Uudet sinetit:Lukumäärä
tunnus
Allekirjoitus:

Leima

Mikäli tavara passituksen aikana lastataan toiseen kulkuneuvoon tai konttiin, on tästä
tehtävä merkinnät tähän sarakkeeseen (ylimmät kolme riviä). Merkinnät voidaan tehdä
selvästi luettavalla tavalla käsin. Tällöin on käytettävä mustekynää ja isoja kirjaimia. On
huomattava, että kun tavarat uudelleenlastataan, kuljettajan on otettava yhteys
toimivaltaiseen viranomaiseen vanhojen sinettien poistamiseksi, passitusasiakirjan
vahvistamiseksi ja uusien sinettien kiinnittämiseksi.
Passituksen aikana tapahtuvaan uudelleenlastaukseen tulee aina ennalta hakea Tullilta lupa
ja tehdyt muutokset (esim. uudet sinetit tai rekisterinumerot) tulee jälkikäteen vahvistaa
Tullissa passitusilmoituksen 4 ja 5 kappaleisiin.
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Jos tulliviranomainen on antanut luvan uudelleenlastaukseen ilman valvontaa, kuljettajan
on itsensä tehtävä asianmukaiset merkinnät passitusasiakirjaan ja ilmoitettava niistä
vahvistusta varten sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa uudelleenlastaus
on tapahtunut.
-------------------------------------------------------------56 Muut tapahtumat kuljetuksen aikana
Yksityiskohdat ja toimenpiteet, joihin on ryhdytty

56

G TOIMIVALTAISTEN VIRANOMAISTEN VAHVISTUS

Tätä saraketta käytetään passituksessa mm. onnettomuustapauksissa. Saraketta käytetään
myös siinä tapauksessa, että tavara on lastattu perävaunuun ja ainoastaan vetoauto
vaihdetaan kuljetuksen aikana (ilman tavaran käsittelyä tai uudelleenlastausta). Uuden
vetoauton rekisterinumero ja kansallisuus merkitään sarakkeeseen. Tässä tapauksessa
toimivaltaisen viranomaisen vahvistusta ei tarvita.
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8

SARAKKEET, JOTKA VIRANOMAINEN TAI YKSINKERTAISTETUSSA
MENETTELYSSÄ VALTUUTETTU LÄHETTÄJÄ TÄYTTÄÄ
C LÄHTÖTOIMIPAIKKA

C

Normaalimenettelyssä viranomainen täyttää sarakkeen. Yksinkertaistetussa menettelyssä
annetaan luvassa määritelty leima (soveltamisasetuksen liite 62).

-------------------------------------------------------------Leima:
D LÄHTÖTOIMIPAIKAN TARKASTUS
Tarkastuksen tulos:
Kiinnitetyt sinetit:lukumäärä
tunnus:
Määräaika (päivämäärä):
Allekirjoitus:

D

Normaalimenettelyssä viranomainen täyttää sarakkeen.
Yksinkertaistetussa menettelyssä ilmoitetaan seuraavasti:
•

Tarkastuksen tulos - kohdassa ilmoitetaan teksti "valtuutettu lähettäjä"

•

Kiinnitetyt sinetit: lukumäärä - kohdassa ilmoitetaan sinettien lukumäärä tai jos Tulli on
antanut vapautuksen sinetöinnistä, kirjoitetaan teksti "vapautettu"

•

tunnus - kohdassa ilmoitetaan sinetin/sinettien numerot

•

Määräaika (päivämäärä): - kohdassa ilmoitetaan päiväys (ppkkvvvv), jolloin passitus on
viimeistään esitettävä määräpaikassa

•

Allekirjoitus - kohta jätetään tyhjäksi.
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T2L/T2LF

9

TAVAROIDEN
ASIAKIRJALLA:
TÄYTTÄÄ

YHTEISÖASEMAN
TAVARANHALTIJA

TODISTAMIEN
T2L/T2LFTAI HÄNEN EDUSTAJANSA

Päälomakkeella käytettävät sarakkeet ovat: 1-5, 14, 31-33, 35, 38, 40, 44 ja 54 (tarvittaessa C
ja D). Lisälehdillä/tavaraluetteloilla käytössä olevat sarakkeet ovat: 1-3, 31-33, 35, 38, 40 ja 44.
1 ILMOITUS

1

Sarakkeen oikeanpuoleiseen osaan ilmoitetaan asiakirjan ilmoitustyyppi:
T2L

Tavaroiden yhteisöaseman todistava asiakirja.

T2LF
Tavaroiden yhteisöaseman todistava asiakirja, kun kyse on tavaroista, jotka
lähetetään yhteisön tullialueen osaan tai osasta, jossa ei sovelleta neuvoston direktiivin
77/388/ETY säännöksiä.
Lisälehtiä käytettäessä
T2L bis / T2LF bis.

sarakkeen

oikeanpuoleisessa

osassa

ilmoitetaan

vastaavasti

-------------------------------------------------------------2 Lähettäjä/Viejä

2

Nro

Ilmoitetaan lähettäjän/viejän nimi- ja osoitetiedot sekä tunnistenumero seuraavasti:
•

Suomalaisen oikeushenkilön yritys- ja yhteisötunnus (Y-tunnus) ja tähän mahdollisesti
liittyvä
Tullin
antama
jatko-osa
(esimerkiksi
FI8765432-1T2345).
Muuhun yhteisömaahan sijoittautuneen oikeushenkilön arvonlisäverotunnus, jonka
edessä on maakoodi sekä tunnukseen mahdollisesti liittyvä Tullin antama jatko-osa
(esimerkiksi SE123456789012T5432).

•

Suomalainen luonnollinen henkilö: maakoodi FI + henkilötunnus (esimerkiksi FI110123234E).
Muuhun maahan sijoittautunut luonnollinen henkilö: maakoodi ja syntymäaika
(esimerkiksi SE230455).

•

Ei mikään näistä: maakoodi (esimerkiksi IS)

Mikäli tavaraeriä on useita kirjoitetaan päälomakkeelle teksti "useita" ja lähettäjä/viejä
ilmoitetaan tavaraluettelossa.
Jos lähettäjällä/viejällä ei ole suomalaista yritystunnusta eikä Tullin antamaa jatko-osaa,
ilmoitetaan lisäksi täydellinen osoite. Maatunnukset ilmoitetaan käyttämällä koodiluettelon
0058 koodeja.
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3 Lomakenro

3

Sarakkeen ensimmäiseen osaan ilmoitetaan lomakesarjan järjestysnumero ja toiseen osaan
käytettävien lomakesarjojen kokonaismäärä. Jos käytössä on pelkkä päälomake tiedon
ilmoittaminen on vapaaehtoista.

-------------------------------------------------------------4 Tavaraluett.
määrä

4

Kun käytetään tavaraluetteloita, ilmoitetaan käytettyjen tavaraluetteloiden lukumäärä.

-------------------------------------------------------------5 Tavaraeritt.
määrä

5

Ilmoitetaan ilmoituksen kohteena olevien tavaraerien
vastata sarakkeiden 31 kokonaismäärää.

kokonaismäärä. Lukumäärän tulee

-------------------------------------------------------------14 Ilmoittaja/Asiamies

14

Nro

Jos viejä/lähettäjä käyttää asiamiestä, ilmoitetaan asiamiehen nimi ja yritystunnus (ja
siihen mahdollisesti liittyvä Tullin antama jatko-osa) sekä mahdollinen lisäviite.

-------------------------------------------------------------31 Kollit ja
tavaran
kuvaus

31

Merkit ja numerot - Konttien numerot - Lukumäärä ja laji

Mikäli tulliselvitettävä erä sisältää useita tavaraeriä voidaan alla a)-c) -kohdissa mainitut
tiedot ilmoittaa ensimmäisen tavaraerän kohdalla, mutta suositeltavampaa on ilmoittaa
tiedot tavaraerittäin.
Sarakkeessa ilmoitetaan:
a) kontin/konttien tunnus, jos tavara kuljetetaan kontissa. Kontin tunnus kirjoitetaan yhteen
ilman välilyöntejä: neljä kirjainta (jos on) + kuusi numeroa + väliviiva + tarkistusnumero.
Esim. ABCD123456-5
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b) tavaran tunnistamiseksi tarvittavat merkit ja numerot. Bulk-tavarasta (pakkauslajikoodit
VG, VL, VO, VQ, VR ja VY) ja pakkaamattomasta tavarasta (pakkauslajikoodit NE, NF ja
NG) tiedon ilmoittaminen on vapaaehtoista, muuten se on pakollista.
c) pakkausten lukumäärä tai pakkaamattoman tavaran kappalemäärä. Bulk-tavarasta tietoa
ei ilmoiteta.
d) tavarakollien kaikki pakkauslajit koodeilla (koodiluettelo 0075).
e) tavarankuvaus, jolla tarkoitetaan tavanomaista kauppanimitystä. Tämä nimitys on
ilmaistava riittävän täsmällisesti, jotta tavarat voidaan tunnistaa ja luokitella.
Mikäli tavaraeriä on useita, tähän sarakkeeseen merkitään viittaus tavaraluetteloiden tai
lisälomakkeiden lukumäärään (esim. 'ks. tavaraluettelot 1-5'), muu osa sarakkeesta 31
viivataan päälomakkeella yli.
-------------------------------------------------------------32 T. eritt.
järj
nro

32

Jos lähetyksessä on vain yksi tavaraerä, sarake voidaan jättää tyhjäksi, muulloin merkitään
tavaraerän
järjestysnumero. Tavaraerien numerointi aloitetaan numerosta 1.
Kokonaismäärän tulee vastata sarakkeessa 5 ilmoitettua tietoa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 33 Tavaran koodi

33

Sarakkeessa voidaan ilmoittaa Taric-koodin mukaiset kahdeksan ensimmäistä numeroa
ensimmäisessä osassa. Tiedon ilmoittaminen on vapaaehtoista. Sarakkeen muut osat
jätetään tyhjiksi.

-------------------------------------------------------------35 Bruttopaino (kg)

35

Ilmoitetaan ensimmäisen tavaraerän kohdalla ilmoitettavan erän bruttopaino (massa)
kilogrammoina. Mikäli bruttopaino on pienempi kuin 1 kilo, se on ilmoitettava muodossa
"0,xyz" (esim. 654 gramman bruttopaino ilmoitetaan 0,654). Bruttopainon voi ilmottaa
myös tavaraerittäin.

-------------------------------------------------------------38 Nettopaino (kg)

38

Ilmoitetaan nettopaino kiloina. Nettopaino on massa ilman pakkauspäällyksiä. Jos
tavaraeriä on useita, voi nettopainot ilmoittaa tavaraluettelossa. Tiedon ilmoittaminen on
vapaaehtoista.
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40 Yleisilmoitus/Edeltävä asiakirja

40

Ilmoitetaan tarvittaessa edeltävän asiakirjan (esim. TIR-/ATA-carnet, rahtikirja,
lähetysluettelo) koodi (koodiluettelo 0006), asiakirjan numero sekä päivämäärä muodossa
ppkkvvvv.

-------------------------------------------------------------44 Lisätietoja
Esitetyt
asiakirjat/
Todistukset ja
luvat

ltkoodi
_________________
|

|

44

Ilmoitetaan tarvittaessa ilmoitukseen liittyvien asiakirjojen tunniste- tai yksilöintitiedot sekä
lisätiedot ja vaatimukset (esimerkkejä koodiluetteloissa 0006 ja 0015).
Mikäli tavaraeriä on useita, tiedot ilmoitetaan lisälehdellä tai tavaraluettelolla. Tarvittaessa
käytetään erillistä liitettä.
Sarakkeen lt-koodi ja pisteviivalla erotettu osa jätetään tyhjiksi.

-------------------------------------------------------------54 Paikka ja päiväys
Ilmoittajan/asiamiehen allekirjoitus ja nimi

54

Ilmoituksen allekirjoittaa tavaranhaltija tai hänen valtuuttamansa edustaja, joka on
ilmoitettu sarakkeessa 14. Merkitään paikka ja päiväys, sekä asianomaisen omakätinen
allekirjoitus ja sen jälkeen etu- ja sukunimi. Oikeushenkilön kohdalla on myös
allekirjoittajan asema yrityksessä merkittävä allekirjoituksen yhteyteen. Sarakkeessa
voidaan ilmoittaa myös allekirjoittajan puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite.
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10

TAVAROIDEN
ASIAKIRJALLA:
TÄYTTÄÄ

YHTEISÖASEMAN
TODISTAMIEN
VIRANOMAINEN TAI VALTUUTETTU

T2L/T2LFLÄHETTÄJÄ

C LÄHTÖTOIMIPAIKKA

C

Viranomainen merkitsee lähtötoimipaikan nimen ja leiman, allekirjoituksen, päiväyksen ja
rekisteröintinumeron.
Valtuutettu
lähettäjä
antaa
luvassa
määritellyn
leiman
(soveltamisasetuksen liite 62).

-------------------------------------------------------------Leima:
D LÄHTÖTOIMIPAIKAN TARKASTUS
Tarkastuksen tulos:
Kiinnitetyt sinetit:lukumäärä
tunnus:
Määräaika (päivämäärä):
Allekirjoitus:

D

Valtuutettu lähettäjä ilmoittaa:
•

Tarkastuksen tulos - kohdassa ilmoitetaan teksti "Valtuutettu lähettäjä" ja toimivaltaisen
toimipaikan nimi

•

Kiinnitetyt sinetit: lukumäärä - kohta jätetään tyhjäksi

•

tunnus - kohta jätetään tyhjäksi

•

Määräaika (päivämäärä): - kohdassa ilmoitetaan asiakirjan laatimispäivä (ppkkvvvv)

•

Allekirjoitus - kohta jätetään tyhjäksi.
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11

TAVARALUETTELO

Passitusmenettelyssä lähetyksessä, joka koostuu useista tavaraeristä käytetään tavaraluetteloja
(tullikoodeksin soveltamisasetuksen liitteet 44A, 44B ja 45). Tällöin on yhteisön passitusta varten
käytettävän lomakkeen sarake 15 Lähetys-/Vientimaa, sarake 33 Tullinimike, sarake 38
Nettopaino (kg) ja tarvittaessa sarake 44 Lisätietoja; Esitetyt asiakirjat, todistukset ja luvat
viivattava ristiin, eikä tämän lomakkeen sarakkeeseen 31 Kollit ja tavaran kuvaus saa merkitä
kollien merkkejä, numeroita, lukumäärää ja lajia eikä tavaran kuvausta. Sarakkeeseen 31 on
merkittävä viittaus tavaraluetteloiden lukumäärään. Tavaraluetteloa ei voida täydentää
lisälomakkeilla.
Vastaavia
tavaraluetteloita
lisälomakkeen tilalla.

voidaan

tarvittaessa

käyttää

myös

T2L/T2LF-ilmoituksen

Tavaraluettelossa on oltava:
a) yläotsikko "TAVARALUETTELO"
b) ylhäällä oikealla sarake, jonka koko on 70 x 55 mm, ja joka on jaettu kahtia siten, että
ylempi osa on kooltaan 70 x 15 mm ja alempi osa 70 x 40 mm. Ylempään osaan
merkitään tunnus T1 tai T2 ja alempaan osaan passituksen numero ja lähtötoimipaikan
leima. Yksinkertaistetussa menettelyssä valtuutettu lähettäjä
merkitsee tiedot
sarakkeeseen ja normaalimenettelyssä viranomainen.
Käytettäessä tavaraluetteloa T2L/T2LF-ilmoituksen liitteenä, ylhäällä oikealla olevassa
sarakkeessa ilmoitetaan tunnus T2L tai T2LF, ei muita tietoja. Passituksesta vastaavan
antamaa järjestysnumeroa ei ilmoiteta T2L/T2LF-tavaraluettelossa.
c) Tavaraluettelossa on ilmoittava tarpeen mukaan seuraavat tiedot:
-

Lähettäjä/viejä (sarake 2)

-

Vastaanottaja (sarake 8). Tietoa ei ilmoiteta T2L/T2LF-tavaraluettelossa.

-

Lähetys/vientimaa (sarake 15, tieto voidaan ilmoittaa myös koodiluettelon 0058
maakoodilla). Tietoa ei ilmoiteta T2L/T2LF-tavaraluettelossa.

-

Määrämaa (sarake 17, tieto voidaan ilmoittaa myös koodiluettelon 0058 maakoodilla).
Tietoa ei ilmoiteta T2L/T2LF-tavaraluettelossa.

-

Merkit/numerot (sarake 31)

-

Lukumäärä ja laji (sarake 31)

-

Konttien numerot (sarake 31)

-

Tavaran kuvaus (sarake 31)

-

Sensitiivisyyskoodi (sarake 31). Tietoa ei ilmoiteta T2L/T2LF-tavaraluettelossa.

-

Sensitiivinen määrä (sarake 31). Tietoa ei ilmoiteta T2L/T2LF-tavaraluettelossa.

-

Tavaraerän järjestysnumero (sarake 32)

-

Tavaran koodi (sarake 33)

-

Yleisilmoitus/Edeltävä asiakirja (sarake 40)

-

Bruttopaino (kg) (sarake 35)

-

Nettopaino (kg) (sarake 38)

-

Lisätietoja/Esitetyt asiakirjat/Todistukset ja luvat (sarake 44)

-

Allekirjoitus

-

Riittävä tila viranomaismerkinnöille, sarakkeen leveys vähintään 30 mm
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TAVARALUETTELO
Tavaraluettelon täyttäminen:
Tavaraluettelo on laadittava yhtä monena kappaleena kuin yhteisön passitusta varten käytettävä
päälomake, johon se liittyy. Jos lähetykseen sisältyy sekä T1- että T2-tavaroita, on kumpaakin
statusta varten laadittava erilliset tavaraluettelot (kts. SAD-lomakkeen sarakkeen 1 täyttöohje).
T2L/T2LF-tavaraluettelo laadittaan yhtenä kappaleena.
Ainoastaan lomakkeen etupuolta saa käyttää.
Tavaraerät on numeroitava juoksevalla numerojärjestyksellä.
Kun passituslomakkeeseen oheistetaan kaksi tai useampi tavaraluettelo, on kussakin oltava
passituksesta vastaavan antama järjestysnumero. Passituksesta vastaavan antamaa
järjestysnumeroa ei ilmoiteta T2L/T2LF-tavaraluettelossa. Tavara-luetteloiden lukumäärä on
merkittävä passituslomakkeen / T2L-/T2LF-ilmoituksen sarakkeeseen 4.
Mikäli tavaraluetteloon jää käyttämätöntä tilaa, on viimeisen tavaraerän jälkeen vedettävä
vaakasuora viiva ja lomakkeen käyttämätön tila siten suljettava, ettei siihen myöhemmin voida
lisätä muita tavaraeriä.
Tavaraluettelot allekirjoittaa sama henkilö, joka allekirjoittaa passituslomakkeen (=passituksesta
vastaava tai hänen edustajansa) / T2L/T2LF-ilmoituksen (tavaranhaltija tai hänen edustajansa).
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