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Ohje EIR-luvan haltijalle tulliselvitykseen ilmoittajan 
kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä (tuonti) 
 
Kun sinulla on lupa tehdä tulliselvitys ilmoittajan kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä (EIR-lupa), voit 
asettaa tavaran tullimenettelyyn omissa tiloissasi tai muussa luvassa määritellyssä paikassa.  
 
Ensin sinun on lähetettävä Tullille esittämistiedonanto tavarasta. Kirjanpitomerkinnällä asetat 
tavaran tullimenettelyyn. Tulli luovuttaa tavaran tullimenettelyyn lähettämällä esittämistiedonannon 
luovutuspäätöksen. Sinun on vietävä tavaroiden tullimenettelyyn asettaminen loppuun myöhemmin 
täydentävällä ilmoituksella, jolla annat esittämistiedonannosta puuttuneet tiedot.  
 
Mitä luvan myöntäminen edellyttää? 
 
Jotta luvan voi saada, seuraavien edellytysten pitää täyttyä: 
 

• Hakija on sijoittautunut EU:n alueelle. 
• Hakija ei ole syyllistynyt tulli- tai verolainsäädännön toistuvaan tai vakavaan rikkomiseen. 
• Hakijalla on hyväksyttävä kaupallisten ja kuljetustietojen hallintajärjestelmä. 
• Hakijalla on käytännön pätevyys tai ammattipätevyys. 

 
Jos haluat käyttää EIR-lupaa tullivarastoinnissa, väliaikaisessa maahantuonnissa, tietyssä 
käyttötarkoituksessa tai sisäisessä tai ulkoisessa jalostuksessa, sinulla pitää olla myös Tullin 
lupakeskuksen myöntämä kirjallinen lupa näiden luvanvaraisten menettelyiden käyttämiseen. 
 
Vapautus esittämistiedonannon antamisesta 
 
Luvanhaltijalle voidaan myöntää vapautus esittämistiedonannon antamisesta. Jotta vapautuksen 
esittämistiedonannon antamisesta voi saada, seuraavien edellytysten pitää täyttyä: 
 

• Hakija on AEOC- tai AEOF-toimija. 
• Hakijan tavaravirrat ja tavaroiden luonne antavat siihen aihetta. 
• Valvovalla tullilla on pääsy kaikkiin tietoihin, jotta se voi halutessaan tarkastaa tavarat. 
• Tavarat eivät ole kieltojen tai rajoitusten alaisia. 

 
Lue ohjeet esittämistiedonannon antamisesta ja vapautuksen hakemisesta Tulliselvitys ilmoittajan 
kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä -sivulta. 
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Passituksella saapuvat tavarat 
 
Passitusmenettelyssä saapuvat tavarat on kuljetettava passitusmenettelyssä yrityksen varastoon 
noudattaen valtuutetun vastaanottajan luvan määräyksiä. Jos EIR-luvan haltijalla ei ole valtuutetun 
vastaanottajan lupaa, passitusmenettelyssä saapuvat tavarat on esitettävä Tullille 
tullitoimipaikassa. Passituksen päättämisen jälkeen tavarat voi Tullin suostumuksella purkaa 
luvanhaltijan tiloihin. 
 
Tee tarvittaessa lupaan muutos muutoshakemuksella 
 
Tullille pitää ilmoittaa kaikista muutoksista, jotka voivat vaikuttaa EIR-luvan käyttöön tai yleisten 
edellytysten täyttymiseen. 
 
Jos luvanhaltija haluaa lupaansa muutoksia, luvanhaltijan on tehtävä muutoshakemus Luvat ja 
päätökset -palvelussa. Tarvittaessa luvanhaltija voi myös pyytää voimassaolon keskeyttämistä 
määräajaksi tai luvan kumoamista.  
 
Yleiset ohjeet  
 
Lue tarkemmat ohjeet tulliselvittämisestä kirjanpitomerkinnällä Tulliselvitys ilmoittajan kirjanpitoon 
tehtävällä merkinnällä -sivulta. 
 
Voit lukea lisää täydentävästä tulli-ilmoituksesta Yksinkertaistetut tuonti-ilmoitukset -sivuilta. 
 
Muut lupaohjeet 
 
Luvanhaltija on velvollinen noudattamaan toiminnassaan EU:n tullilainsäädäntöä. Luvanhaltijan on 
myös seurattava tähän lupaohjeeseen mahdollisesti tehtäviä muutoksia. 
 
Tulli voi antaa tarkempia määräyksiä luvan soveltamisesta ja siihen liittyvien ehtojen ja määräysten 
valvonnasta. 
 
Jos luvanhaltija ei noudata tämän päätöksen ehtoja tai muita Tullin antamia ohjeita, Tulli voi 
määrätä virhemaksua (tullilaki 304/2016, 96 §), keskeyttää luvan voimassaolon määräajaksi tai 
kumota sen. 
 
Sovellettava lainsäädäntö: 

Unionin tullikoodeksi eli Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013, artiklat 23–28, 166–
167 ja 182 
Komission delegoitu asetus (EU) 2015/2446, artiklat 146 ja 
150 
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2447, artiklat 
15, 225 ja 233–235  
Tullilaki 304/2016, 96 § 
 

Lisätietoja:    yritysneuvonta(at)tulli.fi 
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