
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 

Ohje yksinkertaistetun ilmoitusmenettelyn luvanhaltijalle 
 
Tulli voi hakemuksesta myöntää luvan yksinkertaistettuun ilmoitusmenettelyyn, jos hakija täyttää luvan 
edellytykset. Luvanhaltija voi asettaa tavarat tullimenettelyyn yksinkertaistetulla ilmoituksella, josta voi 
puuttua tietoja tai täydentäviä asiakirjoja. Tällainen puuttuva asiakirja voi olla esimerkiksi etuuskohte-
luun oikeuttava asiakirja (alkuperätodistus) tai tullausarvoon vaikuttava asiakirja (kauppalasku).  
 
Lupa myönnetään asiakkaan käyttämän edustusmuodon mukaan: 
 
Suorassa edustuksessa, lupa pitää olla etukäteen ilmoittajalla (tavaranhaltijalla).  Välillisessä edustuk-
sessa lupa pitää olla etukäteen tulliedustajalla (huolintaliikkeellä). 
 
Tämä ohje korvaa aiemmin puuttuvan tiedon-, kaksivaiheisen vienti- ja tuonti-ilmoituksen- ja jakso-tul-
lausluvan liitteenä julkaistut lupaehdot. 
 
Luvan myöntäminen edellyttää: 
 

• hakijan sijoittautumista unionin alueelle; 
• ettei yritys ole syyllistynyt tulli- tai verolainsäädännön vakavaan rikkomiseen   
• hakijalla on tarvittaessa käytössään asianmukaiset menettelyt kauppapoliittisten 

toimenpiteiden mukaisesti myönnettyjen tai maataloustuotteiden kauppaan liitty-
vien lupien ja todistusten käsittelemiseksi; 

• hakija   varmistaa, että   asiaankuuluvia   työntekijöitä   on   ohjeistettu   ilmoitta-
maan   tulliviranomaisille   kaikista   vaatimusten   noudattamiseen liittyvistä vai-
keuksista, ja ottaa käyttöön menettelyt, joilla tällaisista vaikeuksista ilmoitetaan 
tulliviranomaisille; 

• hakijalla on tarvittaessa käytössään asianmukaiset menettelyt kieltoja ja rajoituksia 
sisältävien tuonti-  ja vientilupien käsittelemiseksi, mukaan lukien toimenpiteet, 
joilla kieltojen tai rajoitusten alaiset tavarat erotetaan muista tavaroista ja joilla 
varmistetaan kyseisten kieltojen ja rajoitusten noudattaminen. 

 
 
Viennin yksinkertaistettu ilmoitusmenettely 
 

1. Viennin yksinkertaistettua ilmoitusta käytetään tilanteessa, jossa vientierien tarkat määrät  
selviävät vasta kuljetusvälineen lastaushetkellä poistumispaikalla.   

 
2. Yksinkertaistetun ilmoituksen menettelyä voi käyttää ainoastaan Tullin vientiasiakkaaksi  

rekisteröitynyt viejä tai hänen kanssaan sopimuksen tehnyt asiamies.   
 

3. Yksinkertaistetulla ilmoituksella (ilmoitustyyppi F tai C) ilmoitetaan kaikki vienti- 
ilmoituksen pakolliset tiedot. Jos joitakin alla mainituista tiedoista ei ole saatavilla ilmoi-
tusta laadittaessa, se voidaan antaa arviotietona: 
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• sisämaan kuljetusmuoto 
• kuljetusvälineen tunnus lähdettäessä 
• kuljetusmuoto rajalla 
• aktiivisen kuljetusvälineen tunnus rajalla 
• aktiivisen kuljetusvälineen kansallisuus rajalla 
• pakkausten määrä (tulliselvitettävä erä ja tavaraerä) 
• tulliselvitettävän erän bruttopaino 
• tavaraerän bruttopaino 
• tavaraerän nettopaino 
• tavaraerän lisäpaljous 
• tilastoarvo 

 
4. Täydentävä ilmoitus (ilmoitustyyppi Y) on annettava viimeistään kymmenen päivän 

 kuluttua tavaran luovuttamisesta vientimenettelyyn yksinkertaistetulla ilmoituksella. Tulli voi 
pyynnöstä myöntää lisäaikaa täydentävän ilmoituksen antamiselle. 

 
5. Yksinkertaistetun ilmoituksen menettelyä sovellettaessa yksinkertaistetulla ilmoituksella on  

kunkin tulliselvitettävän erän osalta kohdassa erityismaininnat ilmoitettava lisäkoodina 30100 
(=yksinkertaistettu vienti, epätäydellinen ilmoitus) ja kohdassa liiteasiakirjat on viitattava yksin-
kertaistetun menettelyn lupaan seuraavasti: 

 
 

• asiakirjan koodi 7YML 
• asiakirjan numero = (yksinkertaistetun ilmoituksen luvan  

numero) 
• asiakirjan päiväys = (yksinkertaistetun ilmoituksen luvan myön-

tämisen päiväys) 
 
 
Tullin tai viejän sähköisen järjestelmän ollessa poissa toiminnasta noudatetaan viennin  
varamenettelystä annettuja ohjeita. 
 
Tuonnin yksinkertaistettu ilmoitusmenettely 
 

1. SAD: Luvanhaltijan tai hänen käyttämänsä edustajan on annettava SAD-lomakkeella menette-
lyyn asettavalle Tullille yksinkertaistettu tulli-ilmoitus.  
 

2. SANOMA: Luvanhaltijan tai hänen käyttämänsä edustajan on annettava sanomana Tullille yk-
sinkertaistettu tulli-ilmoitus.  
 

3. SAD: Seitsemän päivän kuluessa luovutuspäätöksen laatimispäivästä luvanhaltijan tai hänen 
käyttämänsä edustajan on annettava SAD-lomakkeella menettelyyn asettavalle Tullille täyden-
tävä tulli-ilmoitus. 

 
4. SANOMA: Kymmenen päivän kuluessa luovutuspäätöksen laatimispäivästä luvanhaltijan tai 

hänen käyttämänsä edustajan on annettava sanomana Tullille täydentävä tulli-ilmoitus. 
 

Mitä ilmoitustietoja voi korjata ennen tullauspäätöstä täydentävällä ilmoituksella  
(SAD/sanoma) 
 

• lisäviite  
• arvotiedot (toimitusehto, valuuttalaji ja tulliselvitettävän erän kokonaishinta,  

tavaraeräkohtainen kauppahinta, tavaraeräkohtaiset oikaisuerä(t), tilastoarvo)  
• vastaanottaja  
• tullikohtelu  
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• tavaran sijaintipaikka  
• jaksoerittelyn postitusosoite  
• varaston tunnistetiedot  
• kauppatapahtuman luonne  
• ostajan ja myyjän välinen etuyhteys  
• verolaskelman tiedot  

 
 tuonti-ilmoituksen korjaaminen 
 
Tulli-ilmoituksesta puuttuvien asiakirjojen esittäminen 
 

1. SAD-tullauksissa tulli-ilmoituksen kohdassa 44 on ilmoitettava teksti ”UTK 166 artiklan mukai-
nen lupa menettelyn käyttämiselle”, luvan numero ja luvan päivämäärä. 

 
2. Sanomissa ja luottoasiakkaan nettitullauksissa on ilmoitettava: 

-tavaraerän liiteasiakirjaksi koodi 7PTL (UTK 166 artiklan mukainen lupa menettelyn 
käyttämiselle), luvan numero ja luvan päivämäärä 
-asiakirjan koodi numerona, ”ei tiedossa” ja päiväyksenä käsittelypäivä 
-tavaraerän lisätiedoissa koodi XXX ja sille seliteteksti ”DA 147 artiklan mukainen mää-
räajan pidennyspyyntö”. 

 
3. Jos arvotiedot ovat muuttuneet, on lähetettävä oikaisupyyntö Tulliin. Muuten toimitaan, kuten 

tullauspäätöksellä on ohjeistettu. Jos arvotiedot eivät ole muuttuneet, manuaalitullauksissa kaup-
palasku on lähetettävä Tulliin arkistoitavaksi tai annettaessa tulli-ilmoitukset sähköisesti toimi-
taan Tullihallituksen 7.11.2011 antaman määräyksen dnro 182/010/11 mukaisesti. 

 
Jaksolta annettava täydentävä ilmoitus 
 

1. Jos maahan tuotavasta tavarasta kannetaan unionin tullikoodeksissa tarkoitettua tuontitullia, 
 jakson pituus on kalenteriviikko. Muutoin jakson pituus on kalenterikuukausi. 

 
2. Samalla tulli-ilmoituksella saa ilmoittaa tavarat, joiden myyjä, saapumispaikka ja kuljetustapa 

ovat samat. Täydentävä ilmoitus voi kattaa kuitenkin usean myyjän toimituksia, jos ilmoituksen 
liitteenä on luettelo myyjistä. Sanomailmoituksella myyjät ilmoitetaan tapahtuman lisätiedoissa 
koodilla XXX. 

 
3. Jakson ensimmäisenä päivänä voimassaolevaa valuuttakurssia sovelletaan koko jakson ajan, 

vaikka kurssi muuttuisi kesken jakson. 
 

4. Jakson aloittava ilmoitus pitää antaa ennen ensimmäisen lähetyksen saapumista. 
 

5. SAD: Ennen ensimmäisen lähetyksen saapumista on annettava SAD-lomakkeella menettelyyn 
asettavalle Tullille aloittava tulli-ilmoitus. Aloittavalla ilmoituksella on ilmoitettava jakson 
ensimmäinen päivä sarakkeessa A. Jakson pituus on ilmoitettava joko ilmoitustyyppikoodilla 
BPM (= kuukausittainen jaksotullaus, aloittava ilmoitus) tai BPW (= viikoittainen jaksotullaus, 
aloittava ilmoitus) ensimmäisen tavaraerän kohdassa 44 (lisätietoja). Kohdassa 44 on ilmoitettava 
myös luvan numero, päiväys ja jakson aika. Paljous- ja arvotiedot ilmoitetaan arvion perusteella.  

 
6. SANOMA: Ennen ensimmäisen lähetyksen saapumista on annettava sanomana Tullille aloittava 

tulli-ilmoitus. Aloittavalla ilmoituksella on ilmoitettava jakson ensimmäinen päivä kohdassa  
veronmääräytymispäivä. Jakson pituus on ilmoitettava joko ilmoitustyyppikoodilla BPM (= kuu-
kausittainen jaksotullaus, aloittava ilmoitus) tai BPW (= viikoittainen jaksotullaus, aloittava 

http://tulli.fi/yritysasiakkaat/tuonti/tuonti-ilmoituksen-korjaaminen
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ilmoitus).  Tavarankuvauksen jälkeen tai kohdassa merkit ja numerot on ilmoitettava teksti 'JAK-
SOTULLAUS', luvan numero ja jakson aika. Paljous- ja arvotiedot annetaan 
 arvion perusteella. 

 
7. Jokainen jakson aikana tuotava tavaraerä luovutetaan asiakkaalle asiakirjalla, joka jätetään  

menettelyyn asettavaan Tulliin. Tullausta varten tästä numeroidusta asiakirjasta tulee käydä 
ilmi: 

1. saapumisen yleisilmoituksen/ turvatiedot sisältävän passitusilmoituksen MRN-  
numero 

2. tullausnumero  
3. luvan numero; 
4. kuljetusvälineen tunnus ja kuljetuksesta vastaavan yrityksen nimi; 
5. tavaran kuvaus ja paljous; 
6. lähettäjä; 
7. vastaanottaja / purkauspaikka; 
8. päivämäärä; 
9. asiakirjan numero 

 
8. Asiakirja on osa tulli-ilmoitusta ja se on siten annettava yhteisön virallisella kielellä, pääsääntöi-

sesti suomeksi. 
 

9. SAD: Jokaisen jakson päättymisen jälkeen on annettava SAD-lomakkeella menettelyyn 
asettavalle Tullille täydentävä kokoava tulli-ilmoitus, jossa on ilmoitettava luvan numero. Jakson 
pituus on ilmoitettava joko ilmoitustyyppikoodilla XPM 
 (= kuukausittainen jaksotullaus, täydentävä ilmoitus) tai XPW (= viikoittainen jaksotullaus, 
 täydentävä ilmoitus) ensimmäisen tavaraerän kohdassa 44 (lisätietoja). Kohdassa 44 on koodilla 
XNX ilmoitettava myös jakson aikana tapahtuneiden luovutusten kokonaismäärä (kpl). SAD-lo-
makkeella annettavat ilmoitukset on annettava 7 vrk:n kuluessa jakson päättymisestä. Täydentä-
vään ilmoitukseen saa muuttaa/lisätä tietoja, joita ei ole lueteltu kohdassa 11. 

 
10. SANOMA: Jokaisen jakson päättymisen jälkeen on annettava sanomana Tullille täydentävä  

kokoava tulli-ilmoitus, jossa on ilmoitettava luvan numero. Jakson pituus on ilmoitettava joko 
ilmoitustyyppikoodilla XPM (= kuukausittainen jaksotullaus, täydentävä 
 ilmoitus) tai XPW (= viikoittainen jaksotullaus, täydentävä ilmoitus). Täydentävällä 
ilmoituksella pitää ilmoittaa ilmoituksen lisätiedoissa koodilla XNX jakson aikana tapahtuneiden 
luovutusten kokonaismäärä (kpl). Sanomina annettavat ilmoitukset tulee jättää 10 vrk:n 
 kuluessa jakson päättymisestä. Täydentävään ilmoitukseen saa muuttaa/lisätä tietoja, joita ei ole 
lueteltu kohdassa 11. 

 
11. Seuraavat tiedot eivät saa muuttua aloittavan ja täydentävän ilmoituksen välillä: 

 
Ilmoitustyyppi 
Lähetysmaan koodi 
Ilmoituksen viite 
Projektikoodi 
Toimijan rooli    Koskee tavaranhaltijaa (DT) ja asiamiestä (AE) 
Toimijan tunnus    Koskee tavaranhaltijaa (DT) ja asiamiestä (AE) 
Toimijan luonne    Koskee tavaranhaltijaa (DT) ja asiamiestä (AE) 
Toimijan maa    Koskee tavaranhaltijaa (DT) ja asiamiestä (AE) 
Toimijan tunnuksen jatko-osa   Koskee tavaranhaltijaa (DT) ja asiamiestä (AE) 
Toimijan edustuksen laatu   Koskee tavaranhaltijaa (DT) ja asiamiestä (AE) 
Asiakkaan käyttämä kieli 
Alkuperämaa 
Yhteisön menettelykoodi 
Kansallinen menettelykoodi 
Poikkeava veronmääräytymispäivä 
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Tulopäivä 
Maatunnus 
 
 

 
 
Muut lupaohjeet 
 
 
Luvanhaltija on velvollinen noudattamaan toiminnassaan unionin tullilainsäädäntöä. Luvanhaltijan tu-
lee myös seurata tähän lupaohjeeseen mahdollisesti tehtäviä muutoksia. 
 
Luvanhaltijan on lähetettävä muutoshakemus Tullin lupakeskukselle, jos luvanhaltija haluaa lupaan 
muutoksia.  
 
Luvanhaltijan on ilmoitettava luvan myöntäjälle kaikista muutoksista, jotka voivat vaikuttaa yksinker-
taistetun ilmoituksen käytön soveltamiseen tai yleisten edellytysten täyttymiseen. Tarvittaessa luvanhal-
tija voi pyytää luvan voimassaolon keskeyttämistä määräajaksi tai pyytää luvan kumoamista.  
 
Tulli voi määrätä virhemaksua (tullilaki 304/2016, 96 §), keskeyttää luvan voimassaolon määräajaksi tai 
kumota sen, jos luvanhaltija ei noudata tämän päätöksen ehtoja tai muita Tullin antamia ohjeita.  
 
 
Tulli voi antaa tarkempia määräyksiä luvan soveltamisesta ja siihen liittyvien ehtojen ja määräysten val-
vonnasta.  
 
 
 
 
Sovellettavat säännökset:         Unionin tullikoodeksi Euroopan Parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU)   N:o 952/2013 artiklat 22-28, 163, 166-167 
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2447 artiklat 15, 
224-225 

        Komission delegoitu asetus (EU) 2015/2446  
artiklat 15-18, 145-147  

        Komission siirtymäsäännös (EU) 2016/341 artikla 16 
        Tullilaki 304/2016 96 § 
 
 
 
 
Lisätietoja:       yritysneuvonta.lupa-asiakkat(at)tulli.fi 
 
 


