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MAATALOUSTUOTTEIDEN TUONTITODISTUKSET 

Tuontitodistusten hallinnoinnista vastaa Ruokavirasto. Ajantasaiset ohjeet löytyvät osoitteesta Ruokavirasto  

Lisätietoa saa myös osoitteesta tuovi@ruokavirasto.fi 

MAATALOUSTUOTTEIDEN KIINTIÖT 

1. Yleistä 

Maataloustuotteiden tuonnissa kolmansista maista sovelletaan eräissä tapauksissa tullietuusjärjestelmää, joka on 
useimmiten sidottu tiettyyn enimmäismäärään, ns. tariffikiintiöön. Tariffikiintiöillä saadaan helpotuksia tullista ja 
maksuista tuotaessa tavaroita unionin alueelle. Kun kiintiömäärät täyttyvät, tavaroita voi edelleen tuoda 
kolmansista maista, mutta niistä on maksettava täydet tullit ja maksut. Tariffikiintiöt perustuvat monenvälisiin tai 
kahdenkeskisiin sopimuksiin tai yksipuolisiin myönnytyksiin. 

2. Sopimuskiintiöt ja autonomiset kiintiöt 

Tariffikiintiöt voidaan jakaa sopimuksiin perustuviin konventionaalisiin kiintiöihin ja yksipuolisiin eli 
autonomisiin kiintiöihin. Sopimuskiintiöt perustuvat EU:n ja muiden maiden välisiin etuuskohtelusopimuksiin. 
Näitä ovat esimerkiksi Norjan, Länsi-Balkanin maiden ja Välimeren maiden sopimuksiin liittyvät kiintiöt. WTO-
kiintiöt (ent. GATT-kiintiöt) ovat myös sopimukseen perustuvia kiintiöitä, jotka muodostavat oman ryhmänsä 
tariffikiintiöjärjestelmässä. 

Autonomiset kiintiöt ovat EU:n yksipuolisia myönnytyksiä, jotka mahdollistavat osittaisen tai täydellisen 
tullittomuuden sellaisille tuotteille, joita ei riittävästi tuoteta EU:n alueella. 

3. Kiintiöiden erilaiset jakotavat 

Kiintiöihin hakemisessa ja määrien jakamisessa tuojien kesken noudatetaan erilaisia menetelmiä. 
Maataloustuotteiden kiintiöt ovat joko hakemusmenettelyn kautta tai tulli-ilmoitusten vastaanottamisjärjestyksen 
mukaisesti jaettavia tariffikiintiöitä. 

3.1 Hakemusmenettelyn kautta jaettavat tuontitodistuksilla hallinnoitavat kiintiöt 

Suurin osa hakemusmenettelyn kautta jaettavista kiintiöistä koskee perusmaataloustuotteita tai puolivalmisteita ja 
ne voidaan erottaa muista tariffikiintiöistä kiintiön järjestysnumeron perusteella, joka on 094-alkuinen. Näillä 
kiintiöillä on yleensä tietyt hakuajat, joista on säädetty kyseistä kiintiötä koskevissa asetuksissa.  

3.2 Tulli-ilmoitusten vastaanottamisjärjestyksen mukaan jaettavat "first come first served"-
kiintiöt 

Näitä tariffikiintiöitä haetaan tuonnissa tullauksen yhteydessä. Kiintiön soveltamisen edellytyksenä on, että 
tavaranhaltija ilmoittaa haluavansa tavaralle etuuskohtelua ja lisäksi hakijan on ilmoitusta tehdessään liitettävä 
oheen kulloinkin vaadittava selvitys tavaran kelpoisuudesta tullietukohteluun. Vaatimus kiintiön soveltamisesta 
voidaan ensimmäisen kerran tehdä tavaran vapaaseen liikkeeseen luovuttamisen yhteydessä. Tullausilmoituksen 
(SAD-lomake) kohdassa 39 ilmoitetaan sen kiintiön järjestysnumero, jota halutaan tuotavalle tavaralle 
sovellettavaksi. Jos kiintiön käyttö edellyttää esimerkiksi tavaratodistus EUR 1:n esittämistä, se on esitettävä 
alkuperäisenä kiintiöpyynnön yhteydessä. 

Kiintiöpyyntö voidaan tehdä ainoastaan sellaisille tuontierille, joiden luovuttaminen vapaaseen liikkeeseen 
tapahtuu kiintiön voimassaoloaikana. Kiintiöpyyntö voidaan tehdä myös myöhemmin hakemuksella, joka on 
esitettävä Tullille kolmen vuoden kuluessa tullien tiedoksiantopäivästä. Kiintiöetu voidaan myöntää, mikäli kiintiö 
ei ole vielä oikaisupyyntöä tehtäessä täyttynyt. 

Tulli-ilmoitusten vastaanottamisjärjestyksen mukaisesti jaettavien tariffikiintiöiden lähettämisestä komissiolle 
vastaa ulkomaankauppa- ja verotusosaston tullausyksikön Tariffijärjestelmät–ryhmä. Päivittäin lähetettyihin 
kiintiö-pyyntöihin saadaan komissiosta vastaukset yleensä kahden päivän kuluttua. Tällöin myös tavaranhaltija, 
joka on pyytänyt kiintiön soveltamista tuomalleen tavaraerälle, saa tiedon siitä, onko tavaraerä mahtunut kiintiöön. 

Koska ensimmäinen mahdollisuus hakea tulli-ilmoituksen jättöajankohdan mukaan jaettaviin kiintiöihin on silloin, 
kun tavaraerää ollaan tuomassa EU-alueelle, ei kiintiöpyyntöä tehtäessä voi olla täyttä varmuutta siitä, mahtuuko 
tuotava erä kiintiöön. Kiintiön täyttyessä viimeisenä jakopäivänä käytettävissä oleva kiintiömäärä jaetaan kaikkien 
sinä päivänä käsittelyssä olevien pyyntöjen kesken. Suomessa ennen kello 13 Tullille jätetyt kiintiöpyynnöt ovat 
mukana sinä päivänä komissioon lähetettävässä pyyntötiedostossa. Myöhemmin iltapäivällä jätetyt kiintiöpyynnöt 
lähetetään komissioon seuraavana työpäivänä. 
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