
 

Lupaohje 
Valtuutettu viejä 
 

tulli.fi 1/2019, 5.3.2019 
Uusi ohje 

 

Ohje valtuutetulle viejälle 
 
Euroopan unionin tullietuussopimuksissa ja -järjestelyissä tarkoitettu valtuutettu viejä voi antaa 
etuuskohteluun oikeuttavia kauppalaskuilmoituksia, alkuperäilmoituksia sekä EUR-MED-
kauppalaskuilmoituksia ja EUR-MED-alkuperäilmoituksia alkuperätuotteiden arvosta riippumatta. 
Luvanhaltija voi soveltaa valtuutetun viejän lupaa myös EU-tasolla ja laatia valtuutetun viejän 
alkuperäilmoituksia lupanumerolla sellaisista EU:n etuuskohtelualkuperätuotteista, jotka viedään muusta EU-
maasta kuin Suomesta. Lisäksi luvanhaltija voi vahvistaa itse erikoisleimalla A.TR.-tavaratodistuksia 
tulliliittotuotteiden viennissä Suomesta Turkkiin ja viennissä muusta EU-maasta Turkkiin edellyttäen, että 
tuotteet ovat EU:ssa vapaassa liikkeessä. Viennin jälkeen annettavat A.TR-tavaratodistukset vahvistaa aina 
Tulli. 
 
Tulli.fi –sivustolla on Luettelo tullietuussopimusmaista ja -järjestelyistä, joihin valtuutetun viejän menettelyä 
sovelletaan. 
 
Valtuutetun viejän lupaa voidaan soveltaa myös luvanantohetken jälkeen voimaan tuleviin 
tullietuussopimuksiin ja -järjestelyihin sisältyviin vastaaviin valtuutetun viejän menettelyihin. 
 
Alkuperäilmoituksen (kauppalaskuilmoituksen) tekstimalli 
 
Englanninkielinen toisinto: 
 
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … ) declares that, 
except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin. 
 
Edellytykset valtuutetun viejän luvan myöntämiselle  

• Viejällä on toistuvaa vientiä EU:n sopimusmaihin, Turkkiin tai yksittäistä vientiä Etelä-Koreaan 
• Viejä antaa Tullille tarpeelliset tiedot tavaroiden alkuperäaseman tarkastamiseksi 
• Viejä takaa, että A.TR.-tavaratodistusten vahvistamiseksi tulliliittotuotteiden viennissä Turkkiin, 

tavaroiden tullioikeudellinen asema eli vapaassa liikkeessä olo pystytään osoittamaan ja 
tarkastamaan. 

 
Yleiset ohjeet 
 

1. Valtuutetun viejän on noudatettava kysymyksessä olevan tullietuussopimuksen tai -järjestelyn 
alkuperäsääntöjen määräyksiä ja Tullin antamia ohjeita laatiessaan alkuperäilmoituksia. 
Alkuperäilmoitukset on laadittava lähetyksen kaupalliseen asiakirjaan, jossa alkuperätuotteet on 
kuvattu riittävän yksityiskohtaisesti, jotta tuotteiden tunnistaminen on mahdollista. 
 

https://tulli.fi/yritysasiakkaat/vienti/valtuutettu-vieja
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2. Valtuutetun viejän ei tarvitse allekirjoittaa alkuperäilmoituksia. Viejä on sitoutunut ottamaan täyden 
vastuun jokaisesta laatimastaan alkuperäilmoituksesta, josta hänet voidaan tunnistaa ja kuten hän 
olisi allekirjoittanut sen. 
 

3. Viejän on noudatettava yhteisön ja Turkin tulliyhteistyökomitean asiaa koskevien päätösten 
määräyksiä ja Tullin antamia ohjeita vahvistaessaan A.TR.-tavaratodistuksia yrityskohtaisella 
erikoisleimalla. 

  
Erikoisleiman malli 
 

                                                           
 
     (1) Valtuutetun viejän luvan numero 
 

4. Viejä on velvollinen seuraamaan alkuperäsääntöjen muutoksia ja yrityksen vientituotteiden 
valmistuksessa tapahtuvien muutosten vaikutuksia tuotteiden alkuperäasemaan. 
 

5. Viejän on varmistettavasisäisen jalostuksen menettelyä käytettäessä, että ei-alkuperää olevien raaka-
aineiden tullit on maksettu, jos vientituotteelle laaditaan alkuperäilmoitus. Vaatimusta on 
noudatettava, jos sopimuksen alkuperäsääntöihin sisältyy säännös tullinpalautuksen tai tulleista 
vapauttamisen kieltämisestä. A.TR. -tavaratodistus voidaan vahvistaa aina vain silloin, jos tavaran 
valmistukseen käytetyistä kolmansista maista tuoduista aineksista on kannettu tullit tai 
vaikutukseltaan vastaavat maksut. 

 
6. Yritys- ja hakemuksessa annettujen muiden tietojen olennaisista muutoksista on ilmoitettava Tullin 

lupakeskukselle. 
 

7. Viejä sitoutuu pyydettäessä esittämään tarkastamista varten tulliviranomaisille Tullille kaikki 
tarvittavat asiakirjat tuotteiden alkuperäkelpoisuudesta ja A.TR. -tavaratodistusten vahvistamisen 
edellytysten täyttymisestä. Viejällä tulee olla sellainen liikekirjanpito ja materiaalin hallintajärjestelmä, 
jonka avulla se voi selvittää muusta EU-maasta sopimusmaihin vietävien tuotteiden etuuskohteluun 
oikeuttavan EU:n alkuperäaseman ja Turkkiin viennissä tuotteiden tullioikeudellisen aseman. Viejän 
on pystyttävä kohdentamaan muusta EU-maasta sopimusmaihin vietäville tuotteille Suomessa 
antamat alkuperäilmoitukset ja vastaavasti muusta EU-maasta Turkkiin vietäville tulliliittotuotteille 
itse erikoisleimalla vahvistamat A.TR.-tavaratodistukset niihin lähetyseriin jotka on viety. Viejän itse 
vahvistamien A.TR.-todistusten hakemusosat on arkistoitava yrityksessä kohdan kahdeksan 
mukaisesti. 

 
8. Tullietuussopimusten määräajoista riippumatta alkuperäaineiston säilyttämiseen sovelletaan 

kansallista Tullin 2.5.2016 antamaa määräystä 9/2016 asiakirjojen arkistoinnista annettaessa 
ilmoitukset sähköisesti. Määräyksen mukaisesti tavaranhaltijan/viejän on säilytettävä tullausasiakirjoja 
kuusi vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana päätös tavaroiden luovutuksesta 
johonkin tuonnissa/viennissä sovellettavaan tullimenettelyyn on tehty (kuluva vuosi + 6 vuotta). 

 
9. Lupa on voimassa toistaiseksi. Lupa voidaan kumota, jos sen myöntämisen edellytykset ovat 

muuttuneet tai jos luvanhaltija käyttää väärin luvassa myönnettyä oikeutta. 
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Sovellettavat säännökset 
Unionin tullikoodeksi (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 
952/2013), annettu 9.10.2013, 64 artiklan 1 kohta. 
 
Täytäntöönpanoasetus (Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2447/2015), 
annettu 24.11.2015, unionin tullikoodeksista annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 tiettyjen säännösten 
täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, 67 artikla. 

 
EY:n ja Turkin tulliyhteistyökomitean päätös N:o 1/2006, joka on  tehty 
26.7.2006, EY-Turkki-assosiaationeuvoston päätöksen N:o 1/95 soveltamista 
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (2006/646/EY) 11 ja 12 artikla. 

 
Lisätietoja yritysneuvonta(at)tulli.fi 
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