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Ohje yksinkertaistetun ilmoitusmenettelyn käyttöön 
 
Kun sinulla on lupa yksinkertaistetun ilmoitusmenettelyn käyttöön (SDE-lupa), voit asettaa tavarat 
tullimenettelyyn yksinkertaistetulla tulli-ilmoituksella, josta voi puuttua tietoja tai täydentäviä 
asiakirjoja. Puuttuva asiakirja voi olla esimerkiksi etuuskohteluun oikeuttava asiakirja 
(alkuperätodistus) tai tullausarvoon vaikuttava asiakirja (kauppalasku). 
 
Yksinkertaistettuja ilmoituksia voi antaa Tulliselvityspalvelussa, Vienti-ilmoituspalvelussa tai 
sanomalla. 
 
Mihin lupaa voi käyttää? 
 
Luvassa on ilmoitettu, mihin seuraavista yksinkertaistetuista ilmoitusmenettelyistä sitä voidaan 
soveltaa: 

• viennin kaksivaiheinen ilmoitusmenettely 
• tuonnin kaksivaiheinen ilmoitusmenettely 
• tulli-ilmoituksesta puuttuvien asiakirjojen esittäminen 
• kokoava jaksolta annettava täydentävä ilmoitus. 

 
Edustajan käyttö 
 
Ilmoituksen antaa joko luvanhaltija tai edustaja. Kun ilmoituksen tekee edustaja, lupa myönnetään 
asiakkaan käyttämän edustusmuodon mukaan: 

• Suorassa edustuksessa lupa pitää olla etukäteen ilmoittajalla (tavaranhaltijalla). 
• Välillisessä edustuksessa lupa pitää olla etukäteen edustajalla (huolintaliikkeellä). 

 
 
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 vakavaan rikkomiseen.   
• Hakijalla on tarvittaessa käytössään menettelyt, joilla tämä voi käsitellä 

kauppapoliittisten toimenpiteiden mukaisesti myönnettyjä tai 
maataloustuotteiden kauppaan liittyviä lupia ja todistuksia. 

• Hakijalla on työohjeet, joilla   työntekijöitä   ohjeistetaan   ilmoittamaan   
tulliviranomaisille   kaikista   vaatimusten   noudattamiseen liittyvistä 
vaikeuksista. Hakija ottaa käyttöön menettelyt, joilla tällaisista vaikeuksista 
ilmoitetaan tulliviranomaisille. 
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• Hakijalla on käytössään menettelyt kieltoja ja rajoituksia sisältävien tuonti-  ja 
vientilupien käsittelemiseksi. Tämä sisältää myös toimenpiteet, joilla kieltojen 
tai rajoitusten alaiset tavarat erotetaan muista tavaroista ja joilla kieltojen ja 
rajoitusten noudattaminen varmistetaan. 

 
 
Viennin yksinkertaistettu ilmoitusmenettely 
 
Viennin yksinkertaistettu ilmoitusmenettely etenee näin: 
 
Viennin yksinkertaistettua ilmoitusta käytetään tilanteessa, jossa vientierien tarkat määrät selviävät 
vasta kuljetusvälineen lastaushetkellä poistumispaikalla. 

 
Yksinkertaistetun ilmoituksen menettelyä voi käyttää ainoastaan Tullin vientiasiakkaaksi 
rekisteröitynyt viejä tai tämän edustaja. 

 
Täydentävä ilmoitus on annettava kymmenen päivän kuluessa tavaran luovuttamisesta 
vientimenettelyyn. 

 
Lue ohjeet kaksivaiheiseen vienti-ilmoittamiseen Yksinkertaista vientimenettelyitä -sivulta. 
 
 
Tuonnin yksinkertaistettu ilmoitusmenettely 
 
Tuonnin yksinkertaistettu ilmoitusmenettely etenee näin: 
 
Luvanhaltijan tai tämän edustaja antaa Tullille yksinkertaistetun tulli-ilmoituksen. Yksinkertaistetun 
tulli-ilmoituksen voi antaa enintään 30 päivää ennen tavaran saapumista.   
 
Kymmenen päivän kuluessa luovutuspäätöksen laatimispäivästä luvanhaltijan tai tämän edustajan 
on annettava Tullille täydentävä tulli-ilmoitus. Joitakin yksinkertaistetussa ilmoituksessa annettuja 
tietoja voi lisätä tai muuttaa täydentävällä tulli-ilmoituksella. 

 
Lue ohjeet siitä, miten yksinkertaistettu tuonti-ilmoitus tehdään ja mitkä tiedot voivat muuttua 
täydentävällä tulli-ilmoituksella Tuonti-ilmoituksen korjaaminen -sivulta. 
 
 
Tulli-ilmoituksesta puuttuvien asiakirjojen esittäminen 
 
Lue ohjeet tulli-ilmoituksesta puuttuvien asiakirjojen esittämiseen Lupa puuttuvien asiakirjojen 
esittämiseen -sivulta. 
 
 
Jaksolta annettava täydentävä ilmoitus 
 
Lue ohjeet jaksolta annettavaan täydentävään ilmoitukseen Kokoava jaksolta annettava 
täydentävä tuonti-ilmoitus -sivulta. 
 
 
Tee tarvittaessa lupaan muutos muutoshakemuksella 
 
Tullille pitää ilmoittaa kaikista muutoksista, jotka voivat vaikuttaa yksinkertaistetun 
ilmoitusmenettelyn käyttöön tai yleisten edellytysten täyttymiseen. 
 

https://tulli.fi/yritysasiakkaat/vienti/yksinkertaista-vientimenettelyita
https://tulli.fi/yritysasiakkaat/tuonti/tuonti-ilmoituksen-korjaaminen
https://tulli.fi/yritysasiakkaat/tuonti/lupa-puuttuvien-asiakirjojen-esittamiseen
https://tulli.fi/yritysasiakkaat/tuonti/lupa-puuttuvien-asiakirjojen-esittamiseen
https://tulli.fi/yritysasiakkaat/tuonti/jaksolta-annettava-taydentava-tuonti-ilmoitus
https://tulli.fi/yritysasiakkaat/tuonti/jaksolta-annettava-taydentava-tuonti-ilmoitus
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Jos luvanhaltija haluaa lupaansa muutoksia, luvanhaltijan on lähetettävä muutoshakemus Tullin 
lupakeskukselle. Tarvittaessa luvanhaltija voi myös pyytää luvan voimassaolon keskeyttämistä 
määräajaksi tai luvan kumoamista.  
 
 
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 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(at)tulli.fi 
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