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Väliaikaisen varastoinnin yleiset ohjeet 
 
Kun kolmannen maan tavarat /ei-unionitavarat tuodaan Suomeen, ne on esitettävä Tullille. Sen jälkeen ne on 
laitettava väliaikaiseen varastoon, ellei niitä tulliselvitetä heti. Väliaikainen varastointi edellyttää Tullin 
myöntämää lupaa ja tavaroita voidaan varastoida ainoastaan luvassa nimetyissä tiloissa. 
 
Väliaikaisesti varastoidut tavarat on asetettava tullimenettelyyn tai jälleenvietävä 90 päivän kuluessa siitä, kun 
ne on esitetty Tullille. Jos tavarasta on sen saapuessa annettu Tullin Turvatietoilmoituspalveluun (AREX) 
saapumisen yleisilmoitus tai yleisilmoitus, alkaa 90 päivän määräajan laskeminen siitä päivästä, kun tavaran 
esittämisilmoitus on annettu, tai tavara on maarajalla esitetty Tullille. Jos tavara saapuu passituksella, 
väliaikaisen varastoinnin määräaika alkaa siitä päivästä, kun Tulli on antanut tavaroille purkausluvan 
passitusjärjestelmästä. 
 
Tämä ohje korvaa aiemmin varastoluvan liitteenä ja Tullin internetsivuilla julkaistut väliaikaisen varastoinnin 
lupaehdot. 
 
Luvanhaltijan vastuu 
 
Luvanhaltija (väliaikaisen varaston pitäjä) vastaa väliaikaisesti varastoitujen tavaroiden pysymisestä 
tullivalvonnassa ja varastoinnista johtuvien velvollisuuksien täyttämisestä. 
 
Väliaikaisesti varastoidut tavarat on asetettava tullimenettelyyn tai jälleenvietävä 90 päivän määräajassa.  
Luvanhaltijan vastuu päättyy, kun tavarat on asetettu tullimenettelyyn ja sitä koskevat merkinnät on tehty 
asianmukaisesti kirjanpitoon. Kun kyseessä on tavaroiden jälleenvienti, luvanhaltijan vastuu päättyy, kun 
poistumisen todentavat ilmoitukset on annettu ja tavaroiden poistuminen vahvistettu sekä merkinnät 
kirjanpitoon tehty.  
 
Luvanhaltijan on annettava Tullille luettelo tavaroista, joissa määräaika on ylittynyt. Jos määräaikaa ei ole 
noudatettu, tavarat voidaan luovuttaa valtiolle tai hävittää Tullin ohjeiden mukaisesti. Varastonpitäjän 
toimenpiteistä määräajan ylittyessä on erillinen ohje. 
 
Väliaikaisen varastoinnin ilmoitus 
 
Tullille esitetyistä tullaamattomista tavaroista on annettava väliaikaisen varastoinnin ilmoitus. Erillisen 
sähköisen ilmoituksen käyttöönottoon saakka hyväksytään seuraavat ilmoitukset: 

- saapumisen yleisilmoitus ja esittämisilmoitus, kun tavarat saapuvat suoraan unionin ulkopuolelta 
- yleisilmoitus tavaroiden väliaikaista varastointia varten ja esittämisilmoitus, kun tavarat saapuvat 

toisesta EU-maasta  
- saapumisen yleisilmoitus ja tavaran esittäminen, kun tavarat saapuvat maanteitse suoraan unionin 

ulkopuolelta 
- passitusilmoitus  
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- manifesti tai muu kuljetusasiakirja (esimerkiksi verorajan ylittävässä tuonnissa) 
 
Tavaran purkaminen ja purkaustulos 
 
Tavaroiden purkamisen kuljetusvälineestä saa aloittaa, kun Tulli on hyväksynyt esittämisilmoituksen tai 
saapumisilmoituksen. Varastonpitäjän ei tarvitse hakea erillistä purkauslupaa. Varastonpitäjän on verrattava 
väliaikaiseen varastoon purettavaa tavaraa väliaikaisen varastoinnin ilmoituksen tietoihin.  
 
Jos väliaikaisen varaston pitäjällä ei ole käytettävissään purettavia tavaroita koskevia tietoja, niitä voi pyytää 
Tullilta lähettämällä vastaanottoilmoitussanoman AREX-järjestelmään. Tulli ilmoittaa kyseiset tiedot 
purkaustulosolettamalla.  
 
Kun saapumisen esittämisilmoituksella ilmoitetut tai maanteitse saavuttaessa Tullille esitetyt tavarat on 
purettu ja merkitty väliaikaisen varaston kirjanpitoon, varastonpitäjä lähettää Tullille tavaroita koskevan 
sähköisen purkaustulosilmoituksen AREXiin. 
 
Passitusmenettelyssä saapuneille tavaroille haetaan purkauslupa ja annetaan purkaustulosilmoitus 
passitussäännösten mukaan. Valtuutettu vastaanottaja antaa purkaustuloksen Tullin passitusjärjestelmään. 
 
Väliaikaisen varaston kirjanpito 
 
Luvanhaltijan on pidettävä kirjanpitoa Tullin hyväksymässä muodossa ja säilytettävä sitä. Kirjanpidosta on 
käytävä selville vähintään seuraavat tiedot:  

- Päiväys ja viite väliaikaisen varastoinnin ilmoitukseen, jolla tavarat on otettu väliaikaiseen varastoon: 
(saapumisen) yleisilmoituksen ja esittämisilmoituksen MRN- ja tavaraeränumero tai passituksen 
MRN-numero  

- Päiväys ja viite väliaikaisen varastoinnin päättävään ilmoitukseen 
- Varastonpitäjän antama tulonumero tai muu viitetieto (vapaaehtoinen) 
- Mahdollisten muiden asiakirjojen päivämäärä ja tunnistetiedot 
- Pakkausten tiedot, tunnistenumerot, lukumäärä ja laji, tavaroiden paljous ja niiden tavanomainen 

kaupallinen tai tekninen kuvaus sekä tarvittaessa kontin tunnistetiedot 
- Tavaroiden sijainti (vähintään varaston osoite) ja tiedot mahdollisista siirroista 
- Tavaroiden tullioikeudellinen asema  
- Tiedot käsittelyistä tavaroiden kunnon säilyttämiseksi 

Kirjanpidosta on erillinen ohje. 
 
Siirrot väliaikaisesti varastoituna 
 
Lainsäädäntö mahdollistaa tavaroiden siirtämisen väliaikaisesti varastoituna väliaikaisten varastojen välillä. 
Tämä edellyttää lupaa Tullin lupakeskukselta. Siirroista annetaan erillinen ohje. 
 
Väliaikaisen varastoinnin päättäminen 
 
Väliaikaisesti varastoidut tavarat on asetettava tullimenettelyyn tai jälleenvietävä 90 päivän kuluessa siitä, kun 
ne on esitetty Tullille.  
 
Jos tavarat poistuvat kauttakuljetuksena väliaikaisesta varastosta suoraan unionin ulkopuolelle tai toiseen 
unionimaahan, on noudatettava tavaroiden poistumisesta annettuja kuljetusmuotokohtaisia säännöksiä. 
Kuljetuksesta vastaavan tai tämän edustajan on annettava vaaditut ilmoitukset, ja varastonpitäjän on 
kirjattava ilmoitusten MRN- ja tavaraeränumerot ja päiväys väliaikaisen varaston kirjanpitoon.  
 
Jos tavaroista on annettu poistumisen yleisilmoitus, se toimii lastauslupana väliaikaisesta varastosta.  
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Jos väliaikainen varastointi on kestänyt enintään 14 vuorokautta eikä poistumisen yleisilmoitusta vaadita tai 
jos tavara lähtee edelleen toiseen unionimaahan, on haettava Tullista manuaalinen lastauslupa. Lastausluvalla 
viitataan edeltävän ilmoituksen MRN- ja mahdolliseen tavaraerän numeroon. Lentoliikenteessä lastauslupana 
toimii varastonpitäjän tekemä kirjanpitomerkintä. 
 
Väliaikaisessa varastossa huomioitavaa 
 
Väliaikaisesti varastoituja tavaroita voidaan käsitellä ainoastaan niiden kunnon säilyttämiseksi, muuttamatta 
niiden ulkonäköä tai teknisiä ominaisuuksia. Käsittelyistä on tehtävä merkintä kirjanpitoon. Tavaran 
käsittelystä ja tarkastamisesta on erillinen ohje. 
 
Väliaikaista varastoa ei saa käyttää vähittäismyyntiin.  
 
Jos tavarat aiheuttavat vaaraa tai pilaavat muita tavaroita tai muusta syystä edellyttävät erityisiä tiloja, 
varastojen oltava erityisvarusteltuja. Esimerkiksi vaarallisten aineiden varastointi edellyttää Palo- ja 
pelastusviranomaisen hyväksyntää. 
 
Väliaikaisen varastoinnin ilmoituksen oikaiseminen ja tietojen korjaaminen kirjanpitoon  
 
Väliaikaisen varastoinnin ilmoituksena toimii (saapumisen) yleisilmoitus ja esittämisilmoitus tai 
passitusilmoitus. Siirtymäaikana ilmoituksen oikaisemisessa noudatetaan soveltuvin osin edellä mainittujen 
ilmoitusten oikaisemisesta annettuja ohjeita.  
 
Jos tavaroiden saapumista tai väliaikaista varastointia koskevat tiedot on annettu AREX-järjestelmään ja 
varaston pitäjä havaitsee tai saa tietoonsa virheen varastoon purettujen tavaroiden osalta silloin, kun 
purkaustulosilmoitusta ei ole vielä annettu, poikkeamasta ilmoitetaan AREXiin annettavalla 
purkaustulosilmoituksella.  
 
Jos virhe havaitaan purkaustulosilmoituksen antamisen jälkeen, varastonpitäjä ilmoittaa poikkeamasta tullille 
sähköpostilla (spake.arex(at)tulli.fi). Varastonpitäjä kirjaa muuttuneet tiedot väliaikaisen varaston 
kirjanpitoon. Viesti on otsikoitava esimerkiksi ”AREX purkaustulosilmoituksen korjaus”, ja sillä ilmoitetaan, 
mitä MRN- ja tavaraeränumeroa muuttunut tieto koskee. Sähköposti liitetään kirjanpidon tositteeksi.  
Jos kyseessä on kokonaan ilmoittamatonta tavaraa tai jos määrä poikkeaa merkittävästi ilmoitetusta, on 
ilmoittamattomasta tavarasta annettava saapumisen ilmoitukset AREXiin. Väliaikaisen varaston pitäjä kirjaa 
muuttuneet tiedot kirjanpitoon. 
 
Kun tavara on saapunut passituksella, purkaustulos annetaan passitusjärjestelmään ja passitus päätetään. Jos 
väliaikaisen varaston pitäjä saa tämän jälkeen tiedon, että kirjanpitoon merkityt tiedot poikkeavat 
passitusilmoituksella ilmoitetusta, on varastonpitäjän oltava yhteydessä valvovaan tulliin. Kirjanpitoon 
merkittyjen tietojen korjaaminen on sallittua ainoastaan Tullin luvalla. 
 
 
Lisätietoja:  
 
Väliaikainen varastointi  
 
Saapuminen ja poistuminen: 
 
Ilmoitusten korjaaminen ja mitätöinti  
Poistuvan tavaran ilmoittaminen  
Passitus 
 

http://tulli.fi/yritysasiakkaat/kuljetus-ja-varastointi/valiaikainen-varastointi
http://tulli.fi/yritysasiakkaat/saapuminen-ja-poistuminen/ilmoitusten-korjaaminen-ja-mitatointi
http://tulli.fi/yritysasiakkaat/saapuminen-ja-poistuminen/poistuvan-tavaran-ilmoitukset
http://tulli.fi/yritysasiakkaat/kuljetus-ja-varastointi/passitus
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