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Valtuutetun lähettäjän ohje
Valtuutettu lähettäjä on unionin passituksen yksinkertaistetun luvan saanut yritys, joka voi aloittaa Tpassituksia mistä tahansa Tullin hyväksymästä paikasta Suomessa. Tavaroita ei tarvitse esittää tullissa.
Luvan saanti edellyttää:
• hakija käyttää säännöllisesti unionin passitusmenettelyä ja on sijoittautunut unionin tullialueelle
• voimassa olevaa yleisvakuutta
• ettei yritys ole syyllistynyt tulli- tai verolain vakavaan rikkomiseen
• kuljetustietojen hallintajärjestelmää
• passitusmenettelyyn liittyvää käytännön- tai ammattipätevyyttä yrityksen tulliasioista vastaavalta
henkilöltä
• että valtuutettu lähettäjä antaa passitusilmoituksen tiedot sähköisesti tullin järjestelmään
Valtuutetun lähettäjän passituksen aloittaminen
Luvanhaltija voi aloittaa T-passituksia kaikilta Suomessa sijaitsevilta Tullin hyväksymiltä varastoilta. Luettelo
varastoista on saatavilla Tullin Internet-sivuilla
Luvanhaltijan on lähetettävä passitusilmoituksensa Tullin sähköiseen passitusjärjestelmään ennen tavaroiden
kuljetuksen aloittamista. Tullin järjestelmä lähettää luvanhaltijalle saateasiakirjan sähköisesti. Saateasiakirja
kulkee tavaroiden mukana määrätullitoimipaikkaan tai valtuutetulle vastaanottajalle.
Jos luvanhaltija on saanut Tullin sähköisestä passitusjärjestelmästä ’kontrollisanoman’ (CONTRL) ja/tai
’hyväksymissanoman’ (FITACC), on passitusilmoitussanoma vastaanotettu ja se on Tullissa vireillä. Uutta,
aiemman passitusilmoituksen, korvaavaa passitusilmoitussanomaa ei saa lähettää samoista tavaroista ilman
Tullin suostumusta.
Passitukselle annettava määräaika
Suomen sisällä voidaan antaa enintään kolmen vuorokauden määräaika ja muuhun kuin Suomessa sijaitsevaan
määrätoimipaikkaan enintään kymmenen vuorokauden määräaika. Määräaikaan ei lasketa kuluvaa päivää,
vaan yksi vuorokausi on aina seuraava päivä.
Vuorokausiksi lasketaan vain suomalaiset arkipäivät. Näin esim. viikonloppua tai juhlapyhiä ei lueta
määräaikaan. Perjantaina aloitettavalle, Suomen sisäiselle passituskuljetukselle voidaan antaa määräaikaa
keskiviikkoon asti eli kolme vuorokautta, minkä kuluessa tavarat on esitettävä määräpaikassa.
Yli kolmen vuorokauden määräajan antaminen Suomen sisäiselle passitukselle on mahdollista ainoastaan
perustellusta syystä. Jos yritys antaa pidemmän määräajan, on sen arkistoitava kirjallinen perustelu
kuljetustietojen hallintajärjestelmään.
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Passituksen tavarankuvaus
Tavarankuvaus on annettava kauppanimityksen tarkkuudella. Jokainen kauppanimitys on ilmoitettava omana
tavaraeränään. Yleisilmauksia kuten varaosia tai elektroniikkaa ei saa käyttää. Nimikkeen ilmoittaminen ei
korvaa tarkkaa tavarankuvausta.
Tavaroiden tunnistaminen ja sinetöinti
Luvanhaltijan on merkittävä sinettien lukumäärä ja tunnisteet passitusilmoitukseen ja kiinnitettävä sinetit
lastitilaan tai tavaroihin viimeistään silloin, kun tavarat on luovutettu passitusmenettelyyn. Sinetöinti voidaan
korvata antamalla riittävän tarkka ja yksityiskohtainen tavarankuvaus tavaroiden tunnistamiseksi helposti,
mukaan lukien tavaroiden paljous, luonne ja sarjanumeron kaltaiset erityispiirteet. Sinetöinti ei poista
velvoitetta yksityiskohtaisen tavarankuvauksen ilmoittamiseen.
Lupa erityismallisten sinettien käyttöön
Erityismallisten sinettien käyttö on luvanvaraista. Sinettien tulee täyttää ISO-standardi 17712:2013 tai niiden
tulee täyttää unionin tullikoodeksin täytäntöönpanoasetuksen 301 artiklan 1. kohdan vaatimukset.
Sinetöintilupaa haetaan valtuutetun lähettäjän luvan tavoin Tullin lupakeskuksesta. Sineteissä tulee olla
seuraavat merkinnät:
• EORI-numero (esimerkiksi: FI1234567-8)
• sinetin yksilöivä tunnistenumero
Passitusmenettelyyn asetettavien tavaroiden kuljetus
Kaupallisten tavaroiden kuljetus on mahdollista valtuutettuna lähettäjänä ainoastaan kuorma- ja
pakettiautolla, kun tavarat poistuvat passitusmenettelyssä unionista Suomen kautta muualle kuin ETAmaahan. Jos tavaroita halutaan passittaa henkilöautolla, on passitus aloitettava lähtötullitoimipaikalla
vakiomuotoisessa menettelyssä.
Passituksen peruuttaminen
Passitusilmoitukset, joista ei ole tullut tullista ”kontrollisanomaa”, on peruutettava, jos kyseisten tavaroiden
passittaminen on jo aloitettu varamenettelyssä.
Varamenettely
Varamenettelystä on erilliset ohjeet Tullin Internet-sivuilla

