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Tullihallituksen päätös yhteisöön saapuvia ja yhteisöstä poistuvia tavaroita koskevan  
sähköisen ilmoitusmenettelyn käyttöönotosta alkaen 14.12.2009 vapaaehtoisena ja 
viimeistään 1.1.2011 pakollisena  
 

Liite 1 Sähköinen ilmoitusmenettely 

1 Yleistä 

Ilmoitusmenettely ja vastuu kustannuksista 

Sähköinen ilmoitusmenettely on menettely, jossa ilmoituksen tekemisestä vastaava tai hänen 
asiamiehenään (AREX:ssa vain suorana edustajana) toimiva edustajansa antaa kaikki tarvittavat 
ilmoitustiedot tulliviranomaiselle lähettämällä ilmoitussanoman tulliviranomaisen käsiteltäväksi tai antaa 
ilmoitustiedot käyttäen tullin Internet-palvelua. Menettelyssä noudatetaan tulliviranomaisen antamia 
säännöksiä, määräyksiä ja ohjeita, jollei tässä päätöksessä toisin määrätä. 

Ilmoituksen tekemisestä vastaava tai hänen asiamiehenään toimiva edustajansa lähettää ilmoitussanomia 
omalla kustannuksellaan sekä vastaa käyttämässään tietojärjestelmässä sanomien testauksesta, 
käyttöönotosta ja ylläpidosta aiheutuvista kustannuksista. 

AREX:in käyttöönoton aiheuttamat asiakkaan tietojärjestelmien muutostyöhön tarvittavat määrittelyt 
(sanomakuvaukset, ilmoituksen tietosisällöt, jne.) on julkaistu Tullin Internet-sivuilla. 

2 Sanomaliikenteeseen perustuva ilmoittaminen 

2.1 Käytettävä sanomamuoto 

Tiedot annetaan tullille käyttäen kansainvälisen XML-standardin mukaisia Tullihallituksen vahvistamia 
sanomia. Sähköisen ilmoittamisen teknisessä menettelyssä on noudatettava Tullihallituksen 
Tullausyksikön antamia määräyksiä ja ohjeita (Sanomapohjaisen asioinnin opas, AREX-
sanomaliikenneopas, AREX-sanomakuvaus, muut AREX:ia koskevat määräykset ja ohjeet. ’Saapuminen 
poistumispaikalle’- ilmoituksen osalta ks. vastaavat ELEX-julkaisut). 

2.2 Ilmoitussanoman saapumisajankohta 

Ilmoitussanoma katsotaan saapuneeksi silloin, kun se on saapunut Tullin käyttämään tietojärjestelmään. 
Jollei tätä ajankohtaa voida selvittää, ilmoitussanoman katsotaan tulleen Tulliin samana ajankohtana kuin 
se on lähetetty. 
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2.3 Vastaussanoman tiedoksisaannin ajankohta 

Vastaussanoman katsotaan tulleen vastaanottajan tietoon silloin, kun vastaussanoma on saapunut tämän 
käyttämään tietojärjestelmään. Jollei tätä ajankohtaa voida selvittää, sanoman katsotaan tulleen 
vastaanottajalle samana ajankohtana kuin se on lähetetty. 

2.4 Ilmoitussanoman lähettäminen 

Ilmoitussanoma on lähetettävä tulliviranomaisen määräämässä muodossa. Tiedon toimittaminen 
tulliviranomaiselle ilmoitussanomana tapahtuu lähettäjän vastuulla. 

Ilmoitussanomaa käsittelevä tullitoimipaikka huolehtii toimenpiteistä, jotka johtuvat ilmoitussanoman 
myöhästymisestä, sen sisällön virheellisyydestä tai muusta sellaisesta syystä. 

Tulli voi tarvittaessa vaatia ilmoituksella esitettävän tiedon esitettäväksi kirjallisena tai ilmoituksella 
viitatut asiakirjat esitettävänä alkuperäisenä.  

2.5. Lupa sanomaliikenteen käyttöön 

Luvan saannin edellytykset 

Sanomaliikenteeseen perustuva ilmoittaminen edellyttää erillistä ilmoittajalle annettua lupaa. Tulli voi 
määräämillään ehdoilla antaa asiakkaan hakemuksesta päätöksen hyväksymisestä EDI-lähettäjäksi 
hyväksytysti suoritettujen testausten jälkeen. Tullihallitus pitää EDI-lähettäjistä rekisteriä, joka on 
julkinen. 

AREX:in EDI-lähettäjän luvan saannin edellytyksenä on aina se, että asiakkaalla on myös EORI-tunnus. 
AREX:in asiakashakemus (EDI-asiakashakemus, saapuminen ja poistuminen (AREX)) löytyy Tullin 
internet-sivuilta. 

Mikäli edellytykset EDI- lähettäjäksi eivät täyty, Sähköinen tullauskeskus lähettää yritykselle hylkäävän 
päätöksen. EDI-asiointiin liittyvät päätökset ovat maksuttomia. 

Luvan muuttaminen tai peruuttaminen 

AREX-sanomien EDI-lähettäjän lupa on voimassa toistaiseksi. Jos EDI-lähettäjän käyttämään ilmoituksia 
muodostavaan ohjelmaan tehdään muutoksia tai ohjelma vaihtuu, tai vaihdetaan sanomanvälityksessä 
käytetty rajapinta, EDI-lähettäjän on otettava yhteys Sähköiseen tullauskeskukseen. Muutettua tai uutta 
ohjelmaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin Tulli on hyväksynyt kaikki asiakkaalle määrätyt 
testaussanomat. 

Mikäli asiakas haluaa luopua EDI-lähettäjän asemasta, hänen on lähetettävä asiasta kirjallinen ilmoitus 
käyttäen EDI-asiakkaan muutosilmoituslomaketta. 

3. Nettipalveluun perustuva ilmoittaminen 

Tiedot voidaan antaa AREX -järjestelmään Tullin Internet-sivuillaan ylläpitämän web-sovellusohjelman 
kautta. Tulli voi tarvittaessa vaatia ilmoituksella viitattujen asiakirjojen esittämistä alkuperäisenä.  
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Tullin ylläpitämän web-sovelluksen käyttö ei edellytä erillistä lupaa. AREX:in nettipalvelun 
käyttämiseksi toimijan tulee kuitenkin hankkia Katso -tunniste. Lisätietoa Katso -palvelusta ja 
tunnistautumisesta Tullin nettipalveluissa löytyy Tullin Internet-sivuilta.  

Nettipalvelun käyttäminen tunnistautumattomana ilman Katso -tunnistetta on mahdollista vain, kun 
tehdään maantiekuljetuksia koskevia saapumisen yleisilmoituksia. 

4. EORI -tunnuksen ja kansallisen jatko-osan käyttö 

EORI -tunnus tulee olla toimijalla, joka vastaa ilmoituksen teosta (kuljetuksesta vastaava tai muu 
toimija), väliaikaisen varaston pitäjällä ja edustajalla, jos sellaista on käytetty. 

EDI -lähettäjän on ilmoitettava sanomassa EORI -tunnuksen lisäksi Tullihallituksen antama 5-merkkinen 
tunnuksen jatko-osa, joka muodostuu yhdestä kirjaimesta ja neljästä numerosta, esim. T0001.  

5. Arkistointi 

Sähköiseen ilmoitusmenettelyyn liittyvät sanomat ja niitä tukevat dokumentit tulee arkistoida kuluvan 
vuoden lisäksi kolme vuotta. 

6. Ilmoituksen mitätöinti 

Tulliviranomainen mitätöi järjestelmään annetut saapumisen yleisilmoitukset 200 päivän kuluttua ja 
poistumisen yleisilmoitukset 150 päivän kuluttua ilmoituksen hyväksymisestä, jos ilmoituksessa 
tarkoitettuja tavaroita ei ole esitetty tullille. Muiden AREX -järjestelmään tehtyjen ilmoituksien 
mitätöinnissä ei tarvitse noudattaa 200 tai 150 päivän aikarajaa.  

Tulli voi mitätöidä ilmoituksia myös teknisistä tai muista syistä. Näissä tilanteissa ei myöskään tarvitse 
noudattaa em. aikarajoja. Mitätöinnistä ilmoitetaan ilmoituksen jättäneelle toimijalle sähköisesti joko 
sanomalla tai tullin AREX- nettipalvelun avulla.  

7. Seuraamukset rikkomuksista 

Jos ED I-lähettäjän luvan haltija ei noudata Tullihallituksen antamaa päätöstä sähköisen ilmoittamisen 
menettelystä tai sähköisen ilmoittamisen lupaehtoja, Tulli voi antaa huomautuksen väärästä 
toimintatavasta tai määrätä kansallisen lainsäädännön mukaisesti virhemaksua. Tulli voi myös peruuttaa 
ED I-luvan joko määräajaksi tai kokonaan. 

 
 

 

 

 

 


