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1

Varamenettelylomakkeen (SSD) käyttö AREX-ilmoituksissa
Kun Tullin tai asiakkaan sähköinen järjestelmä ei toimi ja Tullin sähköinen palvelukeskus,
SPAKE, on antanut luvan siirtyä varamenettelyn käyttöön, tulee turvatietoilmoitus tehdä
dokumenttimuotoisena erikseen annetun asiakasohjeen mukaisesti. Tällöin käytetään
tullilomaketta 890, ”vaarattomuutta ja turvallisuutta koskeva asiakirja - SSD”, tai muuta
asiakirjaa, josta käyvät ilmi vastaavat tiedot.
SSD-lomakkeessa on melkein kaikki samat tiedot, kuin vastaavassa sähköisessä AREXilmoituksessa. Lomake koostuu kahdesta osasta: perustiedot ja tavaraerät. Ilmoitettaessa
useita tavaraeriä, käytetään tullilomaketta 891, ”tavaraerittely”. Poikkeustilanteiden
varamenettelylomakkeet ovat tulostettavissa Tullin Internet-sivulta:
http://www.tulli.fi/fi/yrityksille/sahkoinenasiointi/lomakkeet/poikkeustilannelomakkeet/index.j
sp
SSD-lomaketta voi käyttää ilmoitusten IE 315 Saapumisen yleisilmoitus, IE 344
Yleisilmoitus väliaikaista varastointia varten sekä IE 615 Poistumisen yleisilmoitus
antamisessa, kun käytössä on varamenettely.

1.1

Tietosisältö
Varamenettelylomaketta täyttäessä käytetään samaa tietosisältöä, kuin vastaavissa
sähköisissäkin ilmoituksissa. Sähköisten ilmoitusten tietosisältökuvauksessa kerrotaan
tietojen pakollisuudet, muoto ja ilmoittamisen ehdot. Tuoreimmat tietosisältökuvaukset
löydät tullin internetsivuilta:
http://www.tulli.fi/fi/yrityksille/sahkoinenasiointi/edi/Sanomakuvaukset/index.jsp
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1.2

Perustiedot

Lomakkeen yläosa on varattu koko ilmoitusta koskeviksi tiedoiksi. Se vastaa
yleisilmoitusten perustietoja.
Täytä mielellään kaikki kohdat, mutta vähintään kaikki pakolliset kohdat.
Samoja tietoja esiintyy perustiedoissa ja tavaraerillä. Jos tieto on sama kaikilla tavaraerillä,
niin tiedon voi antaa perustiedoissa koko ilmoitusta koskevana. Jos yksikin tieto jollain
erällä on eri kuin muilla erillä, niin tulee tieto ilmoittaa tavaraerätiedoissa jokaisella erällä.
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1.2.1

Ilmoitustyyppi

Kentän ensimmäisessä osassa ilmoitetaan koodi ”IM” tai ”EX” sen mukaan, sisältääkö
asiakirja saapumisen yleisilmoituksen tai yleisilmoituksen (= IM) vai poistumisen
yleisilmoituksen (=EX) tiedot.
Kentän toisessa osassa (Muu SCI (S32)) ilmoitetaan koodiluettelon 0402 (Muu
erityisolosuhde) mukainen koodi. Koodi ilmoitetaan vain, jos ilmoituksen jättävä henkilö
pyytää jonkin erityisolosuhteen huomioon ottamista.

1.2.2

MRN

1.2.3

Tämä kohta täytetään vain, jos kyseessä on aiemmin annetun ilmoituksen korjaava
ilmoitus. Tällöin aiemmin sähköisesti annetun ilmoituksen Tullilta saama viitenumero
MRN (Movement Reference Number) ilmoitetaan tässä kohdassa.Liikenteenharjoittaja
(Kuljetusliike)

Ilmoitetaan ilmoituksesta vastuullisen kuljetusliikkeen nimi, osoitetiedot ja EORI-tunnus.
Jos ilmoituksesta vastuullisella toimijalla on Suomen Tullin antama AREX EDI-asiakkuuden
jatko-osa, (muotoa T0001), sekin on ilmoitettava. Annettaessa poistumisen yleisilmoitusta,
ilmoituksesta vastuullisena voi olla muukin toimija, kuin kuljetusliike.

1.2.4

Lomakkeet

Ensimmäinen ruutu kertoo, monesko lomake on kyseessä ja jälkimmäinen lomakkeiden
kokonaismäärän.
(esim. 001/010, jos kyse on 10-lomakkeisen ilmoituksen ensimmäisestä lomakkeesta).

1.2.5

Tav.eritt.määrä (Tavaraerien kokonaismäärä)

Ilmoituksella olevien tavaraerien kokonaismäärä.
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1.2.6

Annettu (pvm) ja tullitoimipaikka

Tullivirkailija täyttää kohtaan, päivän ja paikan, johon ilmoitus on jätetty.

1.2.7

Viitenumero (Ilmoituksen viite (LRN))

Ilmoittajan oma ilmoituksen yksilöivä viitenumero LRN (Local Reference Number).
Viitenumeron tulee olla joka ilmoituksella erilainen. Tätä viitenumeroa on käytettävä myös
käyttökatkon päättymisen jälkeen annettavalla sähköisellä ilmoituksella.

1.2.8

Aktiivisen kuljetusvälineen tunnus ja kansallisuus rajalla

Ilmoitetaan saapuvan kuljetusvälineen tunnus ensimmäisellä yhteisön rajalla ja sen peränä
kansallisuus kaksi-merkkisellä koodilla (koodiluettelo 0058). Laivasta sen IMO-numero,
junakuljetuksesta vaunun numero, maantiekuljetuksista ao. rekisterinumerot.
Lentokuljetuksesta tätä tietoa ei voi ilmoittaa. Annettaessa poistumisen yleisilmoitusta
tietoa ei ole pakko antaa.

1.2.9

Kuljetusmuoto (Kuljetusmuoto rajalla)

Ilmoitetaan kuljetusmuodon koodi (koodiluettelo 0041) numerona. Kuljetusmuotona on
annettava se kuljetusmuoto, missä tavara on ylitettäessä ensimmäistä yhteisön rajaa.
Annettaessa poistumisen yleisilmoitusta tietoa ei ole pakko antaa.

1.2.10 Kuljetuksen viitenumero (Kuljetuksen viite)

Ilmoitetaan kuljetuksen viitenumero esim. lennon numero, junan numero tai matkan
numero. Kuljetuksen viitenumero on annettava, jos ”Aktiivisen kuljetusvälineen tunnus ja
kansallisuus rajalla” – tietoa ei ole annettu. Annettaessa poistumisen yleisilmoitusta tietoa
ei ole pakko antaa.

1.2.11 Pvm/aika ens.saapumis.yht.tullia. (Arvioitu saapumispäivä- ja aika)
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Ilmoitetaan kuljetusvälineen arvioitu saapumispäivämäärä ja aika. Ajan on oltava
ensimmäisen saapumispaikan paikallinen päivämäärä ja aika. Annettaessa poistumisen
yleisilmoitusta tämä kohta jätetään tyhjäksi.

1.2.12 Kauttakulkumaiden koodit (Reittimaat)

Ilmoitetaan niiden maiden koodit (koodiluettelo 0058), joiden kautta tavarat kuljetetaan.
Maat tulee luetella järjestyksessä niin, että todellinen alkuperäinen lähetysmaa tulee ensin,
todellinen lopullinen määrämaa tulee viimeisenä ja läpikulkumaat niiden välissä. Tieto
ilmoitetaan sen mukaan mitä on tiedossa, mutta lopullinen määrämaa on aina ilmoitettava.
Jos on ilmoitettu joku muu ”Erityisolosuhdekoodi” kuin 'A', on lisäksi ilmoitettava ainakin
alkuperäinen lähtömaa.

1.2.13 Poistumispaikka

Ilmoitetaan sen tullitoimipaikan koodi, jonka alueelta poistuminen tapahtuu. Annettaessa
saapuvan tavaran ilmoitusta tämä kohta jätetään tyhjäksi.
Tullin koodiluettelossa 0129 on mainittu valvova tullitoimipaikka koodeineen myös niille
satamille, lentokentille ja maarajan ylityspaikoille, joissa ei ole tullitoimipaikkaa. Nämä
satamat, lentokentät ja maarajanylityspaikat löytyvät kentästä ”Mukaan lukien” ko.
tullitoimipaikan kohdalta.

1.2.14 Tavaran sijaintipaikka

Ilmoitetaan mahdollinen varaston tunnus ja tarkka sijaintipaikka, jossa tavarat ovat Tullin
tarkastettavissa, jos Tulli haluaa tarkastaa tavarat. Annettaessa saapuvan tavaran
ilmoitusta tämä kohta jätetään tyhjäksi.

1.2.15 Ens.saapumisp.k. (Ensimmäisen saapumistullitoimipaikan koodi)

Ilmoitetaan sen tullitoimipaikan koodi, jonka kautta tavarat saapuvat EU:n alueelle.
Tullin koodiluettelossa 0129 on mainittu valvova tullitoimipaikka koodeineen myös niille
satamille, lentokentille ja maarajan ylityspaikoille, joissa ei ole tullitoimipaikkaa. Nämä
satamat, lentokentät ja maarajan ylityspaikat löytyvät kentästä ”Mukaan lukien” ko.
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tullitoimipaikan kohdalta. Jos tavara tulee maahan tällaisen sataman, lentokentän tai
maarajanylityspaikan kautta, tulee ilmoituksella antaa saapumispaikkana ko. valvova
tullitoimipaikka ja purkauspaikkana ko. satama, lentokenttä tai maarajan ylityspaikka.
Ei täytetä annettaessa poistumisen yleisilmoitusta.

1.2.16 Seuraavat saapumistoimipaikat

Tämä kohta täytetään vain, jos annetaan saapumisen yleisilmoitus, ja meritse tai
lentoteitse saapuneesta aluksesta ei pureta kaikkea tavaraa ensimmäiseen
saapumispaikkaan, vaan kuljetusväline jatkaa seuraaviin satamiin tai lentokentille
purkaakseen niissä loput tavaroista.

1.2.17 Ilmoitetaan seuraavaa satamaa tai lentokenttää valvovan tullitoimipaikan koodi
(koodiluettelo 0129).Lähetysmerkinnät

Saapuvasta tavarasta ilmoitetaan tässä kentässä, onko kyse saapumisen
yleisilmoituksesta IE 315 vai yleisilmoituksesta väliaikaista varastointia varten IE 344.

1.2.18 Vastaanottaja

Ilmoitetaan lähetyksen vastaanottajan nimi ja osoitetiedot, Myös EORI-tunnus sekä
mahdollinen Suomen Tullilta saatu AREX-asiakkuuden jatko-osa ilmoitetaan, jos
vastaanottajalla on nämä tunnisteet ja ne ovat ilmoituksen tekijällä tiedossa.
Jos ilmoituksen kaikilla tavaraerillä on sama vastaanottaja, tulee vastaanottajatiedot antaa
ilmoituksen perustiedoissa. Muuten vastaanottajatiedot tulee antaa tavaraerittäin.

Täyttöohje
SSD

7 (26)

16.12.2013

1.2.19 Osapuoli, jolle tiedot on annettava (Tiedoksisaaja)

Jos tavaran saapumisesta tai poistumisesta avisoidaan jotakin toimijaa, ilmoitetaan tiedoksi
saajan nimi ja osoite. Myös EORI-tunnus ja mahdollinen Suomen Tullin antama AREXasiakkuuden jatko-osa ilmoitetaan, jos toimijalla on nämä tunnisteet ja ne ovat ilmoituksen
tekijällä tiedossa.

1.2.20 Lähettäjä

Ilmoitetaan tavaran lähettäjän nimi ja osoitetiedot. Myös EORI-tunnus ja mahdollinen
Suomen Tullin antama AREX-asiakkuuden jatko-osa ilmoitetaan, jos toimijalla on nämä
tunnisteet ja ne ovat ilmoituksen tekijällä tiedossa.
Jos ilmoituksen kaikilla tavaraerillä on sama lähettäjä, tulee lähettäjätiedot antaa
ilmoituksen perustiedoissa. Muuten lähettäjätiedot tulee antaa tavaraerittäin.

1.2.21 Lastauspaikka

Ilmoitetaan sen sataman, lentokentän, rahtiterminaalin, rautatieaseman tai muun paikan
nimi, jossa saapuvat tavarat on lastattu kuljetuksessa käytettyyn kuljetusvälineeseen.
Maantie- ja rautatiekuljetuksissatämä voi olla paikka, jossa tavarat on luovutettu
kuljetussopimuksen perusteella tai TIR-carnet'n lähtötoimipaikka.
Lastauspaikan kaksi ensimmäistä merkkiä tulee koostua maakoodista (koodiluettelo 0129)
(isot kirjaimet) esim. US Bostonin satama
Jos kaikki tavarat on lastattu samassa paikassa, ilmoitetaan tiedot perustiedoissa. Jos
lastauspaikkoja on useita, niin tiedot annetaan tavaraerittäin.
Annettaessa poistumisen yleisilmoitusta tietoa ei ole pakko ilmoittaa.
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1.2.22 Purkauspaikka

Ilmoitetaan sen sataman, lentokentän, rahtiterminaalin, rautatieaseman tai muun paikan
nimi, jossa tavarat puretaan kuljetuksessa käytetystä kuljetusvälineestä. Jos kyseessä on
kuitenkin maantieliikenteessä tilapäisen rajanylityspaikan kautta saapuva kuljetus, tulee
ensimmäinen saapumistoimipaikka -kohtaan antaa valvova tulli (koodiluettelo 129) ja
purkauspaikaksi kyseinen tilapäinen rajanylityspaikka.
Purkauspaikan kaksi ensimmäistä merkkiä tulee koostua maakoodista (isot kirjaimet) esim.
FI Mussalon satama
Annettaessa poistumisen yleisilmoitusta tietoa ei ole pakko ilmoittaa.

1.2.23 Lähetyksen/kuljetuksen ainutkertainen viitenro (UCR)

Ainutkertainen ja lähetyksen yksilöivä viitenumero, joka on muodostettu Maailman
tullijärjestön WCO:n suosittamien standardien mukaisesti. Jos tällaista numeroa ei ole
muodostettu, tämä kohta voidaan jättää tyhjäksi. Lähetyksen ja kuljetuksen yksilöiviin
tietoihin viitataan silloin ilmoittamalla tavaraeräkohtaisena liiteasiakirjatietona
kuljetusasiakirjan (rahtikirja) numero.

1.2.24 Konttien numerot (kontin tunnus)

Jos tavara on lastattu konttiin, ilmoitetaan kontin tunnus.

1.2.25 Sinetin numero

Ilmoitetaan kuljetusvälineeseen tai kontteihin kiinnitettyjen sinettien numerot tai tunnisteet,
jos sinettejä on käytetty.
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1.2.26 Bruttopaino (Kokonaisbruttopaino)

Ilmoitetaan kaikkien tavaraerien yhteenlaskettu kokonaisbruttopaino.

1.2.27 Kulj. maksutav.koodi (Rahdinmaksutapa)

Ilmoitetaan koodiluettelo 0327 mukaisella koodilla, millä tavalla kuljetus on maksettu, jos
tämä on tiedossa. Annetaan joko perustietotasolla tai tavaraerittäin.

1.3

Tavaraerät

Lomakkeen alaosa on varattu tavaraeriä koskeviksi tiedoiksi. Se vastaa AREX-ilmoitusten
tavaraerätietoja. Alimmilla riveillä on vielä koko ilmoitusta koskevia täytettäviä kenttiä
ilmoituksen tekijän ja mahdollisesti käytetyn edustajan eli asiamiehen tietoja varten.
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Samoja tietoja esiintyy perustiedoissa ja tavaraerillä. Jos tieto on sama kaikilla erillä, niin
tiedon voi antaa perustiedoissa. Jos yksikin tieto jollain erällä on erilainen kuin muilla erillä,
tulee tieto ilmoittaa jokaisella erällä.

1.3.1

Vastaanottaja

Ilmoitetaan lähetyksen vastaanottajan nimi ja osoitetiedot, Myös EORI-tunnus sekä
mahdollinen Suomen Tullilta saama AREX-asiakkuuden jatko-osa ilmoitetaan, jos
vastaanottajalla on nämä tunnisteet ja ne ovat ilmoituksen tekijällä tiedossa.
Jos ilmoituksen kaikilla tavaraerillä on sama vastaanottaja, tulee vastasanottajatiedot antaa
ilmoituksen perustiedoissa. Muuten vastaanottajatiedot tulee antaa tavaraerittäin.

1.3.2

Osapuoli, jolle tiedot on annettava (Tiedoksisaaja)

Ilmoitetaan lähetyksen tiedoksisaajan nimi ja osoitetiedot. Myös EORI-tunnus ja
mahdollinen Suomen Tullin antama AREX-asiakkuuden jatko-osa ilmoitetaan, jos
tiedoksisaajalla on nämä tunnisteet ja ne ovat ilmoituksen tekijällä tiedossa.

1.3.3

Lähettäjä

Ilmoitetaan tavaran lähettäjän nimi ja osoitetiedot. Myös EORI-tunnus ja mahdollinen
Suomen Tullin antama AREX-asiakkuuden jatko-osa ilmoitetaan, jos lähettäjällä on nämä
tunnisteet ja ne ovat ilmoituksen tekijällä tiedossa.
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Jos ilmoituksen kaikilla tavaraerillä on sama lähettäjä, tulee lähettäjätiedot antaa
ilmoituksen perustiedoissa. Muuten lähettäjätiedot tulee antaa tavaraerittäin.

1.3.4

Lastauspaikka

Ilmoitetaan sen sataman, lentokentän, rahtiterminaalin, rautatieaseman tai muun paikan
nimi, jossa saapuvat tavarat on lastattu kuljetuksessa käytettyyn kuljetusvälineeseen.
Maantie- ja rautatiekuljetuksissa tämä voi olla paikka jossa tavarat on luovutettu
kuljetussopimuksen perusteella tai TIR-carnet'n lähtötoimipaikka.
Lastauspaikan kaksi ensimmäistä merkkiä tulee koostua maakoodista (isot kirjaimet) esim.
US Bostonin satama.
Jos kaikki tavarat on lastattu samassa paikassa, ilmoitetaan tiedot perustiedoissa. Jos
lastauspaikkoja on useita, niin tiedot annetaan tavaraerittäin.
Annettaessa poistumisen yleisilmoitusta tietoa ei ole pakko ilmoittaa.

1.3.5

Purkauspaikka

Ilmoitetaan sen sataman, lentokentän, rahtiterminaalin, rautatieaseman tai muun paikan
nimi, jossa tavarat puretaan kuljetuksessa käytetystä kuljetusvälineestä. Jos kyseessä on
kuitenkin maantieliikenteessä tilapäisen rajanylityspaikan kautta saapuva kuljetus, tulee
ensimmäinen saapumistoimipaikka -kohtaan antaa valvova tulli (koodiluettelo 129) ja
purkauspaikaksi kyseinen tilapäinen rajanylityspaikka.
Purkauspaikan kaksi ensimmäistä merkkiä tulee koostua maakoodista (isot kirjaimet) esim.
FI Mussalon satama.
Annettaessa poistumisen yleisilmoitusta tietoa ei ole pakko ilmoittaa.

1.3.6

Lähetyksen/kuljetuksen ainutkertainen viitenro (UCR)
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1.3.7

Ainutkertainen ja lähetyksen yksilöivä viitenumero, joka on muodostettu Maailman
tullijärjestön WCO:n suosittamien standardien mukaisesti. Jos tällaista numeroa ei ole
muodostettu, tämä kohta voidaan jättää tyhjäksi ja viitata lähetyksen ja kuljetuksen
yksilöiviin tietoihin ilmoittamalla tavaraeräkohtaisena liiteasiakirjatietona
kuljetusasiakirjan (rahtikirja) numero. Konttien numerot (kontin tunnus)

Jos tavara on lastattu konttiin, ilmoitetaan kontin tunnus.

1.3.8

Sinetin numero

Ilmoitetaan kuljetusvälineeseen tai kontteihin kiinnitettyjen sinettien numerot tai tunnisteet,
jos sinettejä on käytetty.

1.3.9

Bruttopaino

Ilmoitetaan ao. tavaraerän bruttopaino, jos se on tiedossa.

1.3.10 Kulj. maksutav.koodi (Rahdinmaksutapa)

Ilmoitetaan koodiluettelo 0327 mukaisella koodilla, millä tavalla kuljetus on maksettu.
Annetaan perustietotasolla, jos kyseessä saapumisen yleisilmoitus. Annetaan
tavaraerittäin, jos kyseessä yleisilmoitus.
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1.3.11 Kollien lukumäärä ja laji, kappalemäärä, kollien merkit ja numerot

Ilmoitetaan pakkauslaji kaksimerkkisellä koodilla (koodiluettelo 0075) ja niiden yksittäisten
pakattujen tavaroiden lukumäärä, joita ei voida erottaa purkamatta ensin pakkauksia.
Jos pakkauslaji on pakkaamaton VQ, VG, VL, VY, VR, VS tai VO niin ilmoitetaan
irtotavaran kappalemäärä.
Ilmoitetaan pakkauksissa käytetyt merkit ja numerot

1.3.12 Aktiivisen kuljetusvälineen tunnus ja kansallisuus rajalla

Tätä kohtaa ei täytetä, sillä kuljetusvälineen tiedot on annettava ilmoituksen perustietojen
osiossa.

1.3.13 Erityismaininnat

Ilmoitetaan koodiluettelon 0015 mukainen erityismaininnan koodi ja mahdollinen selite, jos
sitä halutaan käyttää (esimerkiksi tavaroiden kuljettaminen meritse siirrettävällä
konossementilla).

1.3.14 Tavaran kuvaus
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Ilmoitetaan tavaran kuvaus. Kuvaus on ilmaistava mahdollisimman täsmällisesti, jotta
tavarat voidaan tunnistaa ja luokitella. Yleisiä termejä (kuten ”yhdistettyä”, ”yleisiä tavaroita”
tai ”osia”) ei voida hyväksyä. Tavarasta on aina ilmoitettava ainakin jompikumpi (tai
molemmat): kuvaus tai nimike.
Jos saapumisen tai poistumisen yleisilmoitus tehdään EU:n rajan ylittävästä toisen
omistamasta tyhjästä kontista tai muusta tyhjästä kuljetusvälineestä, jonka kuljettamisesta
on tehty kuljetussopimus, ilmoitetaan tavarankuvauksessa ”tyhjä kontti” (tms.).

1.3.15 Tavaroiden koodi (Nimike)

Ilmoitetaan tullinimike vähintään neljän numeron tarkkuudella. Tavarasta on aina
ilmoitettava ainakin jompikumpi (tai molemmat): kuvaus tai nimike.

1.3.16 UNDG (YK:n vaarallisten aineiden koodi)

Yhdistyneiden kansakuntien eli YK:n vaarallisten aineiden listauksen mukainen koodi on
ilmoitettava, jos tavara kuuluu UNDG-listattuihin tuotteisiin.

1.3.17 T.järj.nro (Tavaraerän järjestysnumero)

Ilmoitetaan tavaraerän järjestysnumero. Ensimmäisessä tavaraerässä on jo valmiiksi
ilmoitettu 001.

1.4
1.4.1

Ilmoituksen antajaa koskevat tiedot
Saap./poist-yleisilm.antava henkilö (Ilmoituksen yhdyshenkilö)

Ilmoitetaan yhdyshenkilön eli ilmoituksen täyttäjän nimi, puhelinnumero ja
sähköpostiosoite. Tulli ottaa tarvittaessa yhteyden tässä ilmoitettuun henkilöön ilmoitusta
tai kuljetusta koskevien lisätietojen saamiseksi.

1.4.2

Yleisilm.antavan henkilön asiamies (Edustaja)
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Mikäli ilmoituksesta vastuullinen kuljetusliike tai muu toimija käyttää edustajaa, tässä
ilmoitetaan edustajan EORI-tunnus ja mahdollinen Suomen tullin antama AREXasiakkuuden jatko-osa (esim. FI1234567-8 T0001). Anna myös nimi ja osoitetiedot.
Ilmoituksesta vastuullinen voi nimetä itselleen edustajan suorittamaan tullilainsäädännössä
säädettyjä toimia ja menettelyjä. AREX:iin ilmoituksia tekevä edustaja voi toimia ainoastaan
suorana edustajana (toimii toisen nimissä ja lukuun)

1.4.3

Paikka ja aika (Laatimispäivä ja aika)

Ilmoitetaan päivämäärä ja – aika, jolloin ilmoitus laaditaan, muodossa pp.kk.vvvv VÄLI
tt:mm (esim. 21.02.2010 12:55).

1.4.4

Allekirjoitus ja nimi

Ilmoituksen täyttäjän nimikirjoitus ja nimenselvennys
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2

Viennin/vaarattomuuden hallinnollinen yhtenäisasiakirja (ESS)
täyttöohje
Kun Tullin tai asiakkaan sähköinen järjestelmä ei toimi ja Tullin sähköinen palvelukeskus,
SPAKE, on antanut luvan siirtyä varamenettelyn käyttöön, tulee vienti-ilmoitus tehdä
dokumenttimuotoisena erikseen annetun asiakasohjeen mukaisesti. Tällöin käytetään
tullilomaketta 892, ”viennin/vaarattomuuden hallinnollinen yhtenäisasiakirja – ESS”.

Lomake sisältää kaikki viennin ja poistumisen kannalta tarvittavat tiedot, kun vienti- ja
turvatiedot toimitetaan yhdessä. Lomake sisältää otsikkotasolla tulliselvitettävää erää
koskevat tiedot. Yksi tulliselvitettävä erä eli yksi ilmoitus voi sisältää yhden tai useita
tavaraeriä. Ilmoitettaessa useampia tavaraeriä ilmoituksen lisälehtinä käytetään
vientiartikkeliluetteloa eli tullilomaketta 895, joka sisältää ilmoituksessa mainittuja
tavaraeriä koskevat tiedot.
Viennin/vaarattomuuden hallinnollinen yhtenäisasiakirja muodostuu kolmesta erillisestä
kappaleesta:


Kappaleen 1 säilyttävät sen jäsenvaltion viranomaiset, jossa vienti on tapahtunut.



Kappaletta 2 käytetään viejäjäsenvaltiossa tilastollisiin tarkoituksiin. Tämä ei ole
käytössä Suomessa.



Kappale 3 palautetaan viejälle sen jälkeen, kun tulliviranomaiset ovat leimanneet
sen. Kappale 3 seuraa tavaran mukana yhteisön poistumispaikalle.

Varamenettelylomakkeena voidaan vaihtoehtoisesti käyttää SAD-lomaketta (eli
hallinnollista saateasiakirjaa), jota täydennetään tullilomakkeella 890, viralliselta nimeltään
”Vaarattomuutta ja turvallisuutta koskevalla asiakirjalla - SSD”. Ilmoitettaessa useampia
tavaraeriä lisälehtenä käytetään tullilomaketta 891, viralliselta nimeltään ”tavaraerittelyl
(vaarattomuus/turvallisuus) ”.
Käytettäessä lomakeparia SAD+SSD, SSD-lomakkeeseen täytetään vienti-ilmoittamiseen
liittyvät turvatiedot: kauttakulkumaiden koodit (S13), UNDG – YK:n vaarallisten aineiden
koodi (S27), kuljetuksen maksutavan koodi (S29), sinetin numero (S28) ja muut
erityisolosuhteet (S32).
Viennin varamenettelyn käytöstä löytyy ohjeita Tullin internetsivuilta:
http://www.tulli.fi/fi/yrityksille/sahkoinenasiointi/edi/varamenettelyohjeet/ELEX_varamenettel
yohjeet/index.jspTietosisältö ja koodit
Varamenettelylomaketta täytettäessä käytetään samaa tietosisältöä kuin vastaavissa
sähköisissä ilmoituksissa. Tullin sähköisten ilmoitusten sanomakuvaukset eli mm.
tietosisällöt ja koodit löytyvät Tullin internet-sivuilta:
http://www.tulli.fi/fi/yrityksille/sahkoinenasiointi/edi/Sanomakuvaukset/index.jsp
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2.1
2.1.1

Kentät, jotka VIENTI-ILMOITTAJA täyttää
1 Ilmoitus

Ensimmäisessä osassa ilmoitetaan koodiluettelon 0024 (ilmoitustyyppi) mukainen koodi ja
kentän toisessa osassa koodiluettelon 0023 (ilmoitus) mukainen koodi.
Kentän kolmannessa osassa ilmoitetaan koodiluettelon 0402 (Muu erityisolosuhde)
mukainen koodi. Tämä tieto ilmoitetaan ainoastaan silloin, kun ilmoituksen jättävä henkilö
pyytää jonkin erityisolosuhteen huomioon ottamista.

2.1.2

2 Lähettäjä/Viejä

Ilmoitetaan sen osapuolen nimi, joka tekee vienti-ilmoituksen tai jonka puolesta vientiilmoitus tehdään ja joka on tavaroiden omistaja tai jolla on vastaava oikeus määrätä niistä
silloin, kun ilmoitus vastaanotetaan. Viejän nimi- ja osoitetiedot sekä tunnistenumero
ilmoitetaan seuraavasti:
-

Suomalaisen oikeushenkilön EORI-tunnistenumero (Y-tunnus) ja tähän mahdollisesti
liittyvä Tullin antama viennin jatko-osa (esimerkiksi FI8765432-1T0001).

-

Muuhun yhteisömaahan sijoittautuneen oikeushenkilön EORI-tunnistenumero, jonka
edessä on maatunnus.

-

Suomalainen luonnollinen henkilö: maakoodi FI + henkilötunnus (esimerkiksi FI110123234E).

-

Muuhun maahan sijoittautunut luonnollinen henkilö: maakoodi ja syntymäaika
(esimerkiksi SE230455).

-

Muuhun EY-maahan sijoittanut luonnollinen henkilö: maatunnus ja syntymäaika
muodossa PPKKVV.

-

Ei mikään näistä: maatunnus, jonka perässä syntymäpäivä tai yritystunnus.

Maakoodit ilmoitetaan käyttämällä koodiluettelon 0058 koodeja.

2.1.3

3 Lomakenumero
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Kentän ensimmäiseen osaan ilmoitetaan lomakesarjan järjestysnumero ja toiseen osaan
käytettävien lomakesarjojen kokonaismäärä.

2.1.4

4 Tavaraluetteloiden määrä

Tietoa ei tarvitse ilmoittaa vienti-ilmoituksella.

2.1.5

5 Tavaraerittelyjen määrä

Ilmoitetaan tulliselvityksen kohteena olevien tavaraerien kokonaismäärä.

2.1.6

6 Kollimäärä

Ilmoitetaan tulli-ilmoituksen pakkausten (tavarakollien) yhteismäärä. Pakkausten
kokonaismäärä on tavaraerillä ilmoitettujen pakkausten lukumäärä tai kappalemäärä
yhteensä tai arvo 1 jokaisesta irtotavarasta eli bulk-tavarasta (pakkauslajikoodit VG, VL,
VO, VQ, VR, VS ja VY).

2.1.7

7 Viitenumerot

Ilmoitetaan tulli-ilmoituksen yksilöivä ilmoittajan viite. Jos käytössä on yhtenäisviite (UCR,
ISO-standardi 15459), ilmoitetaan yhtenäisviite tässä kohdassa. Kentässä saa käyttää vain
ns, ASCII-merkistön tulostettavia merkkejä, eli esimerkkejä kirjaimia å, ä, ö, Å, Ä tai Ö ei
saa käyttää.

2.1.8

8 Vastaanottaja

Ilmoitetaan vastaanottajan nimi- ja osoitetiedot. Vastaanottaja on lähtökohtaisesti
tavaroiden lopullinen vastaanottaja määrämaassa. Milloin tämä ei ole tiedossa, ilmoitetaan
viimeinen tunnettu vastaanottaja.
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Kohdassa Nro voidaan ilmoittaa vastaanottajan tunniste, mikäli se on tiedossa. Jos
vastaanottajan tunniste on ilmoitettu, niin koodiluettelon ylläpitäjä on ilmoitettava
(koodiluettelo 9998). Vastaanottajan tunnistetiedon ilmoittaminen on vapaaehtoista.
Mikäli vastaanottajia on useita, kirjoitetaan tähän kenttään ”Useita” ja vastaanottajat
ilmoitetaan tavaraerän vastaanottaja-tiedoissa.

2.1.9

Sinetin numero (S28)

Mikäli kuljetusvälineeseen on kiinnitetty kaupallisia sinettejä, ilmoitetaan sinettien numerot
tässä kentässä.

2.1.10 14 Ilmoittaja/Asiamies

Mikäli ilmoituksesta vastuullinen viejä käyttää edustajaa eli asiamiestä, tässä ilmoitetaan
asiamiehen EORI-tunnus ja mahdollinen Suomen tullin antama vientiasiakkuuden jatko-osa
(esim. FI1234567-8 T0001). Tässä ilmoitetaan myös edustuksen laatu (2=suora /
3=välillinen). Asiamiehen osoitetiedot on myös ilmoitettava.

2.1.11 Kuljetuksen maksutavan koodi (S29)

Ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan kuljetuksen maksutavan koodi (koodiluettelo 0327).

2.1.12 15 Lähetys-/Vientimaan koodi

Ilmoitetaan a)-osassa sen maan koodi (koodiluettelo 0058), josta tavarat alun perin viedään
tai lähetetään. Jos tavara toimitetaan jostain muusta jäsenvaltiosta vientitullattavaksi
Suomessa, ilmoitetaan sen jäsenvaltion maakoodi, josta tavarat on lähetetty.
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2.1.13 17 Määrämaan koodi

llmoitetaan a)-osassa sen lopullisen määrämaan koodi (koodiluettelo 0058), tai se
määrämaa, joka vientihetkellä on tiedossa.

2.1.14 Kauttakulkumaiden koodit eli reittimaat (S13)

Ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan kronologisessa järjestyksessä niiden maiden koodit
(koodiluettelo 0058), joiden kautta tavarat kuljetetaan alkuperäisen lähtömaan ja lopullisen
määrämaan välillä.

2.1.14.1 18 Kuljetusvälineen tunnus ja kansallisuus lähdettäessä

Ilmoitetaan sen mukaan kuin on tiedossa, sen kulkuneuvon tunnus, johon tavarat on
välittömästi lastattu tai aiotaan lastata silloin, kun ne esitetään tullitoimipaikassa, jossa
lähtöpaikkamuodollisuudet suoritetaan. Merialuksesta ilmoitetaan nimi, lentokuljetuksissa
lennon numero ja päivämäärä muodossa lennon numero isoin kirjaimin kauttaviiva
päivämäärä muodossa PP.KK.VVVV, 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 (kentässä 25 kuljetusmuotokoodi on 5 tai 7) kuljetusvälineen tunnusta lähdettäessä
ei ilmoiteta. Jälleenvietäessä tavaroita tullivarastosta tai valvontatyypin II mukaiselta vapaaalueelta (tullimenettelykoodin kaksi viimeistä numeroa ovat 71 tai 78) kuljetusvälineen
tunnusta ei tarvitse ilmoittaa. Kulkuneuvon kansallisuutta lähdettäessä ei ilmoiteta missään
edellä mainituista tapauksista.

2.1.15 19 Kontti

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

2.1.16 20 Toimitusehto

Ilmoitetaan kauppalaskun mukainen toimitusehto kentän ensimmäisessä osassa
Incoterms-lausekkeena (koodiluettelo 0124) tai jos toimitusehto ei ole Incoterms-lauseke,
sanallisessa muodossa kentän toisessa osassa. Myös toimitusehtoon liittyvä paikka
ilmoitetaan kentän toisessa osassa. Kentän kolmas osa jätetään tyhjäksi. Jälleenvietäessä
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tavaroita tullivarastosta tai valvontatyypin II mukaiselta vapaa-alueelta (tullimenettelykoodin
kaksi viimeistä numeroa ovat 71 tai 78) tietoa ei tarvitse ilmoittaa.

2.1.17 21 Aktiivisen kuljetusvälineen tunnus ja kansallisuus rajalla

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 muodossa
lennon numero isoin kirjaimin kauttaviiva päivämäärä muodossa PP.KK.VVVV,
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.
Alustoimituksissa ilmoitetaan aluksen nimi ja IMO-numero tai lentokoneen
rekisteröintinumero.
Jos kyse on jälleenviennistä sisäisen jalostuksen, väliaikaisen maahantuonnin tai
tullivalvonnassa tapahtuvan valmistuksen jälkeen tai asettamisesta ulkoiseen jalostukseen,
tietoa ei ilmoiteta.
Jos aktiivinen kuljetusväline on sama kuin se, johon tavarat on välittömästi lastattu
esittämishetkellä (ks. kenttä 18), tietoa ei tarvitse toistaa.
Kuljetusvälineen kansallisuus ilmoitetaan, sellaisena kuin se on tiedossa, kentän toiseen
osaan koodiluettelossa 0058 olevia maakoodeja käyttäen. Postilähetyksissä,
rautatiekuljetuksissa, kuljetettaessa kiinteillä kuljetuslaitteilla (kentässä 25
kuljetusmuotokoodi 2, 5 tai 7) ei kansallisuutta ilmoiteta.
Jälleenvietäessä tavaroita tullivarastosta tai valvontatyypin II mukaiselta vapaa-alueelta
(tullimenettelykoodin kaksi viimeistä numeroa ovat 71 tai 78) aktiivisen kuljetusvälineen
tunnusta ja kansallisuutta rajalla ei tarvitse ilmoittaa.

2.1.18 22 Valuuttalaji ja laskutettu kokonaissumma

Tietoa ei viennissä ilmoiteta.

2.1.19 23 Muuntokurssi

Tietoa ei viennissä ilmoiteta.
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2.1.20 24 Kauppatapahtuman luonne

Ilmoitetaan kauppatapahtuman luonne koodiluettelossa 0034 olevia koodeja käyttäen.
Jälleenvietäessä tavaroita tullivarastosta tai valvontatyypin II mukaiselta vapaa-alueelta
(tullimenettelykoodin kaksi viimeistä numeroa ovat 71 tai 78) tietoa ei tarvitse ilmoittaa.

2.1.21 25 Kuljetusmuoto rajalla

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

2.1.22 26 Sisämaan kuljetusmuoto

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 kenttä tyhjäksi.

2.1.23 29 Poistumispaikka

Ilmoitetaan oletettu poistumistoimipaikka yhteisön tullialueelta CSRD-rekisterin mukaisella
koodilla. CSRD-rekisteri on EU:n komission ylläpitämä toimipaikkaluettelo Internetosoitteessa:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_consultation_location.jsp?Lang=fi
. Viennin poistumispaikat ovat rooleilla EXT ja EIN.
Suomen tullitoimipaikkakoodit ovat myös koodiluettelossa 0129.

2.1.24 30 Tavaran sijaintipaikka

Ilmoitetaan paikka, jossa tavarat ovat ilmoitusta jätettäessä tarkastettavissa ennen tavaran
lastausta kulkuneuvoon tai kulkuneuvoon lastauksen jälkeen koodiluettelon 0114 (paikan
tarkennin) koodien avulla. Paikan tarkentimen lisäksi ilmoitetaan tarkempi tavaran
tarkastuspaikka (esimerkiksi O Tullaajantie 7).
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2.1.25 31 Kollit ja tavaran kuvaus: Merkit ja numerot - Konttien numerot – Lukumäärä ja laji

Kentissä 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. Irto- eli bulk-tavarasta
(pakkauslajikoodit VG, VL, VO, VQ, VR, VS 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.)
Tähän kenttään merkitään tieto varamenettelystä lisäämällä teksti:
ECS FALLBACK PROCEDURE
NO DATA AVAILABLE IN THE SYSTEM
INITIATED ON ______________(varamenettelypäivä)

2.1.26 32 Tavaraerittelyjen järjestysnumero

Merkitään kyseisen tavaraerän järjestysnumero. Tavaraerien numerointi aloitetaan
numerosta 1. Kokonaismäärän tulee vastata kentässä 5 ilmoitettua tietoa.

2.1.27 33 Tavaran koodi
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Ilmoitetaan Taric-koodin mukaiset kahdeksan (8) ensimmäistä numeroa kentän
ensimmäiseen osaan. Nimikettä seuraava osa, joka on erotettu pienellä pystyviivalla,
jätetään tyhjäksi.
Kentän 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 tarvitse ilmoittaa, jos on kyse jälleenviennistä tai viennistä
ulkoiseen jalostukseen.

2.1.28 34 Alkuperämaan koodi

Tietoa ei viennissä ilmoiteta.

2.1.29 35 Bruttopaino (kg)

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).
Tavaraerän bruttopaino ilmoitetaan kun on kyse jälleenviennistä (tullimenettelykoodin kaksi
viimeistä numeroa ovat 71 tai 78).

2.1.30 37 Menettely

Ilmoitetaan kentän 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.
Kentän toisessa osassa ilmoitetaan tarvittaessa kansallinen menettelykoodi (koodiluettelo
0027).

2.1.31 38 Nettopaino (kg)

Ilmoitetaan Taricin mukainen puhdas nettopaino kiloina eli massa ilman pakkauspäällyksiä.

2.1.32 40 Yleisilmoitus / Edeltävä asiakirja
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Ilmoitetaan tarvittaessa yleisilmoituksen tai edeltävän asiakirjan koodi (koodiluettelo 0006)
ja siihen liittyvän asiakirjan numero.
Jälleenvietäessä tavaroita tullivarastosta tai valvontatyypin II mukaiselta vapaa-alueelta
(tullimenettelykoodin kaksi viimeistä numeroa ovat 71 tai 78) ilmoitetaan varastoon
panonumero.
Ilmoitetaan asiakirjaan/varastointinumeroon liittyvä päivämäärä muodossa ppkkvvvv.

2.1.33 41 Muu paljous

Ilmoitetaan Taricin mukainen muu paljous kuin puhdas nettopaino, esimerkiksi litra,
kappale, pari jne. sekä paljousyksikkö (koodiluettelo 0079). Tarvittaessa ilmoitetaan
paljousyksikön tarkennin.
Osalähetyksissä toimitettavien koneiden, laitteiden yms. kappalemäärä ilmoitetaan
viimeisen osatoimituksen yhteydessä. Muihin toimituksiin merkitään kappaleluvuksi nolla
(0).

2.1.34 Sinetin numero (S28)

Mikäli tavarakolleihin on kiinnitetty kaupallisia sinettejä, ilmoitetaan tavaraerään liittyvät
sinettien numerot tässä kentässä.

2.1.35 44 Lisätietoja/Esitetyt asiakirjat/Todistukset ja luvat

Ilmoitetaan tullauksessa tarvittavien liiteasiakirjojen koodit (koodiluettelo 0006). Tarvittavia
asiakirjoja/lupia voivat olla esimerkiksi kauppalasku tai taloudellisesti vaikuttaviin
tullimenettelyihin liittyvät luvat sekä kuljetusasiakirjat. Koodin lisäksi ilmoitetaan asiakirjan
numero ja tarvittaessa päivämäärä.
Tarvittaessa ilmoitetaan myös kuljetusasiakirjan numero.
Ilmoitetaan tullausta koskevat lisätiedot. Tarvittaessa ilmoitetaan asianomainen teksti tai
koodi ja sen jälkeen erityismaininnan lisäkoodi (viisi merkkiä, koodiluettelo 0015).
Jos kauppalaskun valuutta on muu kuin euro, tässä kohtaa on ilmoitettava
laskutusvaluutan koodi (FIXFQ = US Dollari, FIXFR = muu kuin euro tai dollari).
Jos ilmoituksella on YK:n UNDG-koodituksen (United Nations Dangerous Goods) mukaisia
vaarallisia aineita, ilmoitetaan kyseinen koodi.
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Jos ilmoittaja haluaa vahvistusmerkinnöin varustetun 3-sivun annettavaksi itselleen tai
edustajalleen poistumispaikalla, tehdään kenttään merkintä 30400.
Kohtaan 44 merkitään erityismaininnan koodi FIXEV (Varamenettely) sekä teksti ’EDIilmoitus’ tai ’Nettiviennin varamenettely’ riippuen mistä varamenettelytapauksesta on kyse.

2.1.36 46 Tilastoarvo

Ilmoitetaan tavaraerän tilastoarvo (EUR).

2.1.37 48 Maksun lykkäys

Tietoa ei ilmoiteta viennissä.

2.1.38 49 Varaston tunnistetiedot

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

Koodin toinen osa on Tullin varastolle antama numero, jossa on yritystunnus ja varaston Ralkuinen 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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2.1.39 50 Passituksesta vastaava

Viennin yhteydessä kentässä voidaan ilmoittaa poistumistoimipaikan alueelle
sijoittautuneen välittäjän nimi ja osoite, jolle poistumistoimipaikan vahvistama 3 kappale
voidaan luovuttaa.

2.1.40 54 Paikka ja päiväys

Tulli-ilmoituksen allekirjoittaa viejä tai hänen valtuuttamansa asiamies, joka on ilmoitettu
kentässä 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.

2.2
2.2.1

Kenttä, jonka VIRANOMAINEN tai YKSINKERTAISTETUSSA MENETTELYSSÄ
VALTUUTETTU VIEJÄ täyttää vienti-ilmoituksiin
A Lähetys-/vientitoimipaikka

Viranomainen täyttää tämän kentän. Merkitään vientitullitoimipaikan leima ja
tullausnumero.

