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Täyttöohjeet
Ilmoitus tavaran tullaamiseksi EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolelta Tullilomake 1106_20
Kaikki kohdat ovat pakollisia täytettäviä, jos tieto on olemassa.

1. Omat tiedot
Kirjoita etunimi ja sukunimi.
Ilmoita henkilötunnus.
Kirjoita katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka.
Ilmoita puhelinnumero, johon Tulli voi tarvittaessa ottaa yhteyttä.
Ilmoita sähköpostiosoite, johon Tulli voi tarvittaessa ottaa yhteyttä.
2. Haluan tullata
Ilmoita mitä haluat tullata. Valitse yksi vaihtoehto.
3. Lähetyksen tiedot
Kirjoita lähettäjän nimi. Jos olet ostanut tavaran, ilmoita myyjän nimi.
Lähetysmaana ilmoita maa, josta tavara on lähetetty.
Ilmoita lähetyksen saapumis- tai lähetystunnus, jonka löydät kuljetusyrityksen saapumisilmoitukselta.
Kirjoita saapumispäivä, jonka löydät saapumisilmoituksesta.
Valitse kuljetusyritys, jolta sait saapumisilmoituksen.
Ilmoita lähetyksen kuljetuskulut, jos ne eivät sisälly tavaran hintaan. Ilmoita kuljetuskulujen valuutta.
Ilmoita Postin käsittelymaksu, koska käsittelymaksusta kannetaan arvonlisävero. Huom. Maksu ei koske Åland
Postin asiakkaita.
4. Tullattavien tavaroiden tiedot
Ilmoita tavaran tiedot. Samanlaiset tavarat (esimerkiksi viisi samanlaista t-paitaa) ilmoitetaan kaikki yhdessä
kohdassa. Erilaiset tavarat ilmoitetaan omina tavaroinaan: tavara 1, tavara 2 jne.
Ilmoita tavaran tullinimike (sisältää kymmenen numeroa). Tullinimikettä ei ilmoiteta, jos tavara toimitetaan
Kanariansaarilta tai Kanaalisaarilta Manner-Suomeen.
Jos tarvitset tullinimikkeen, voit kysyä sitä tullineuvonnasta, p. 0295 5201 tai etsiä Tullinimikepalvelu Fintaricista
https://asiointi.tulli.fi/asiointipalvelu.
Kirjoita tavarankuvauksessa mikä tavara on, ja mistä se on valmistettu.
Ilmoita alkuperämaa-kohdassa tavaran valmistusmaa. Jos et tiedä valmistusmaata, ilmoita lähetysmaa.
Ilmoita arvo-kohdassa tavaran hinta siinä valuutassa, jossa se on ilmoitettu tilausvahvistuksella tai muulla
asiakirjalla. Jos sinulla on esimerkiksi viisi t-paitaa, ilmoita niiden kaikkien yhteishinta.
Ilmoita valuutta, joka on ilmoitettu tilausvahvistuksella tai muulla asiakirjalla.
Ilmoita tavaran kappalemäärä tai parien lukumäärä.
Valitse arvonlisäverokanta
Yleinen arvonlisäverokanta on 24 %. Alennettua alv-kantaa sovelletaan muun muassa elintarvikkeissa (14 %) ja
kirjoissa (10 %).
5. Lisätietoa
Jos tavaroita on enemmän, ilmoita niistä tässä kohdassa. Ilmoita tavaroista samat tiedot kuin kohdassa 4.
Tässä kohdassa voit halutessasi kirjoittaa myös lisäselvitystä tullivirkailijoille.
Päivämäärä ja allekirjoitus
Ilmoita päivämäärä ja allekirjoita lomake. Lisää myös nimenselvennys.
Liitteet
Liitä tullaukseen vähintään saapumisilmoitus ja tilausvahvistus. Merkitse ne ja liitä mahdolliset muut liitteet.
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