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Tulosta

Henkilöasiakkaan ilmoitus tavaran tullaamiseksi EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolelta
1.

Ilmoittajan omat tiedot

Jos tullaan tavaran toisen henkilön puolesta, ilmoita vastaanottajan tiedot kohdassa ”5.Lisätietoja”.
Etunimi

____________________

Sukunimi

______________________________

Henkilötunnus

____________________

tai

Ulkomaalaisen henkilön syntymäaika ja kansalaisuus

__________________________________________

Katuosoite

__________________________________________________________________________

Postinumero

______________

Postitoimipaikka

_______________________________

Puhelinnumero

_________________

Sähköpostiosoite

_______________________________

2. Haluan tullata
ostamani tavaran
yksityishenkilön lähettämän lahjan
maksua vastaan korjatun tavaran
maksutta takuukorjatun tavaran
maksutta takuuvaihdetun tavaran
tullaamattoman ostoksen, jonka olen jo saanut kotiin
muuta tavaraa, mitä?______________________________________________________________________

3. Lähetyksen tiedot
Lähettäjän tai myyjän nimi
Lähetysmaa

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Kuljetusyrityksen saapumistunnus tai muu viite

__________________________________________________

Kuljetusyrityksen nimi________________________________________________________
Lähetyksen saapumispäivä

_____________________

Lähetyksen kuljetuskulut

____________________

Kuljetuksen valuutta

_________________

Postin käsittelymaksu

_____________

EUR

4. Tullattavien tavaroiden tiedot
Tavara 1
Tavaran tullinimike (kts. lisätietoja täyttöohjeesta)
_________________________________________________________________________________________
Tavaran kuvaus
Alkuperämaa

_________________________________________________________________________
_____________________________________________

Tullilomake 1143s_22.11.2021

2 (3)

Tavaran hinta

_______________

Valuutta

______________

Kappaleiden/parien lukumäärä _______________
Arvonlisäverokanta
24 % (yleinen alv-kanta)
14 % (esim. elintarvikkeet ja lisäravinteet)
10 % (kirjat)
Tavara 2
Tavaran tullinimike ________________________________________________________________________
Tavaran kuvaus

_________________________________________________________________________

Alkuperämaa

_____________________________________________

Tavaran hinta

_______________

Valuutta

______________

Kappaleiden/parien lukumäärä _______________
Arvonlisäverokanta
24 % (yleinen alv-kanta)
14 % (esim. elintarvikkeet ja lisäravinteet)
10 % (esim. kirjat)
Jos tavaroita on enemmän, ilmoita samat tiedot muista tavaroista seuraavassa kohdassa ”5. Lisätietoja”.

5. Lisätietoja
Anna halutessasi lisätietoa lähetyksestä. Jos teet tullauksen toisen henkilön puolesta, ilmoita tässä edustamasi henkilön nimi,
osoite Suomessa, kansalaisuus sekä henkilötunnus. Jos edustettava henkilö on ulkomaalainen, ilmoita henkilötunnuksen sijaan
syntymäaika.
Jos tullaat alkoholia, kerro alkoholien litramäärät ja tilavuusprosentit. Jos tullaat ajoneuvoa, ilmoita sen valmistenumero (VIN) ja
liitä kopio ajoneuvon rekisteriotteesta.

Päivämäärä

___________________

Allekirjoitus ja nimenselvennys

____________________________________________________
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Liitteet
Liitä tullaukseen vähintään
1. saapumisilmoitus ja
2. tilausvahvistus, kuitti tai muu selvitys tavaran arvosta tai lahjasta ja sen arvosta.
Liitteet 1. ja 2. tarvitaan, jotta ilmoitus voidaan käsitellä.
Liitä mahdolliset muut asiakirjat:
korjauslasku tai selvitys takuukorjauksesta tai vaihdosta
selvitys tavaran viennistä korjattavaksi tai vaihdettavaksi
tullietuusasiakirja
muu selvitys tai lupa
Lähetä ilmoitus liitteineen turvapostilla sähköpostiosoitteeseen spake@tulli.fi. Lue ohjeet turvapostin lähettämisestä (pdf). Voit
lähettää ilmoituksen myös postitse osoitteeseen Tulli, Sähköinen palvelukeskus, PL 512, 00101 Helsinki.

Tullilomake 1143s_22.11.2021

