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INTRASTAT SUOMESSA VUONNA 2006

Euroopan unionin jäsenmaiden välisen kaupan tilastointi
1. Johdanto
Ulkomaankaupan tilastotiedot kerätään Euroopan unionissa (EU) kahdella eri
järjestelmällä. Tilastotiedot kaupasta EU:n ulkopuolisten ns. kolmansien maiden
kanssa (ulkokauppa) saadaan tullausjärjestelmästä. Tiedot jäsenmaiden välisestä
kaupasta (sisäkauppa) kerätään erillisen menettelyn avulla, jota kutsutaan
INTRASTAT-järjestelmäksi.
Suomessa tullilaitos kokoaa ulkokaupan lisäksi myös sisäkaupan tilastotiedot. Tuojat
ja viejät ilmoittavat kuukausittain tarvittavat tilastotiedot sisäkaupastaan tullilaitoksen
aluehallintoon, joka vastaanottaa ja tarkastaa tiedot. Sieltä tiedot lähetetään
Tullihallituksen Tilastoyksikköön, joka laatii sisä- ja ulkokaupan tiedoista Suomen
virallisen ulkomaankauppatilaston. Tilastotiedot lähetetään kuukausittain myös EU:n
tilastotoimistolle Eurostatille.
Sisäkaupan tilastointi perustuu EU:n asetuksiin, jotka ovat voimassa kaikissa
jäsenmaissa laintasoisina säännöksinä. Ilmoitetut tiedot ovat luottamuksellisia, ja
niitä käytetään ainoastaan tilastojen laadintaan. Luettelo EU-sisäkaupan asetuksista
on sivulla 19.

2. Mihin kauppatilaston tietoja käytetään?
Tullihallitus julkaisee kuukausittain tilastotiedot ulkomaankaupasta. Ennakkotilasto
julkaistaan 40 vuorokauden ja yksityiskohtaiset tilastotiedot 9 viikon kuluttua
tilastointikuukauden päättymisestä.
Ulkomaankauppatilastoja käyttävät julkisen ja yksityisen sektorin päätöksentekijät,
suunnittelijat ja tutkijat. Tilastotietoja käytetään mm. EU:n sisämarkkinoiden ja
kansantalouden kehityksen seurannassa, kauppapolitiikkaa koskevien neuvottelujen
valmistelussa sekä maksutasetilaston ja kansantalouden tilinpidon laadinnassa.
Yritykset käyttävät tilastotietoja etenkin markkinatutkimuksissa ja kaupallisten
strategioiden kehittämisessä.
Tilastotietoja Suomen ulkomaankaupasta on saatavissa Tullin Internet-sivuilta
http://www.tulli.fi/. kohdasta Ulkomaankauppatilastot. Yksityiskohtaisia tilastotietoja
saa tilastopalvelun puhelinneuvonnasta, josta niitä voi myös tilata toimitettavaksi
esim. postitse tai sähköpostilla. Ulkomaankauppatilastot ovat kaikkien asiakkaiden
käytettävissä myös tilastopalvelun lukusalissa (ks. yhteystiedot s. 40).
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3. Ketkä ovat tilastotietojen ilmoittajia?
3.1 Kynnysarvojen määrittely
Tiedonantajia ovat sisäkauppaa käyvät arvonlisäverojärjestelmään rekisteröidyt
yritykset ja yhteisöt. Kukin jäsenmaa määrittelee kalenterivuosittain vuosituonnin ja
-viennin arvoon perustuvan tilastointirajan. Se määritellään jäsenmaakohtaisesti
siten, että mahdollisimman monet pienimmät tuojat ja viejät vapautuvat tilastoilmoitusten antamisesta tilaston laatutason säilyessä kuitenkin riittävän hyvänä.
Ilmoittamisesta vapautettujen pienten yritysten sisäkaupan kokonaisarvotiedot
sisältyvät tuonnin ja viennin kuukausiarvoihin erittelemättömänä tuontina ja vientinä.
Tilastotietojen ilmoittamisen kynnysarvo vuonna 2006 on tuonnissa 100 000 euroa ja
viennissä 200 000 euroa.
3.2 Milloin tilastotietojen ilmoittaminen alkaa?
Tiedonantajat määritellään niiden yhteisöhankintojen ja -myyntien kokonaisarvojen
perusteella, jotka tavaran ostaja tai myyjä ilmoittaa verottajalle kuukausittain
annettavassa valvontailmoituksessa.
Tullihallitus saa verottajalta kuukausittain (EU-sisäkaupan perusasetus nro
638/2004, art. 8) yrityskohtaiset sisäkaupan myyntien ja hankintojen kokonaisarvot
(valvontailmoituksen kohta 210 Tavaran myynti EU-maihin ja kohta 211 Tavaraostot
EU-maista), joiden avulla määritellään tilastotietojen ilmoittamisen alkamisajankohta
tilastovuoden aikana. Niitä käytetään myös valvonta- ja tarkistetietoina seurattaessa
yrityksen ilmoittamista.
Tilastotietojen ilmoittamisen alkamisajankohta määritellään erikseen hankinnoista
(tuonti) ja toimituksista (vienti):
•

Jos yrityksen hankintojen määrä kalenterivuoden aikana ylittää 100 000 euroa,
yrityksen on annettava tilastoilmoitukset vain tuonnistaan.

•

Jos yrityksen toimitusten määrä kalenterivuoden aikana ylittää 200 000 euroa,
yrityksen on annettava tilastoilmoitukset vain viennistään.

•

Jos kynnysarvo ylittyy sekä yhteisöhankinnoissa että -toimituksissa, yrityksen on
annettava tilastoilmoitukset sekä tuonnissa että viennissä.

Kun tuonnin tai viennin arvo kalenterivuoden alusta laskettuna ylittää tilastointirajan,
lähetetään yritykselle ilmoitus tilastotietojen ilmoittamisen alkamisajankohdasta sekä
tarvittava Intrastat-materiaali ohjeineen. Yrityksen ei siten tarvitse itse seurata
kynnysarvojen mahdollista ylittymistä. Käytännössä ilmoittaminen alkaa yritykselle
lähetettyä ilmoitusta seuraavan tai sitä seuraavan kuukauden alusta ja jatkuu tämän
jälkeen keskeytyksettä (ks. myös kohta 3.3. Tilastotietojen ilmoittamisen
päättyminen).
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3.3 Tilastotietojen ilmoittamisen päättyminen
Poistot EU-sisäkaupan tilastoilmoittajien rekisteristä tehdään vuosittain keväällä koko
edellistä vuotta koskevien alv- ja tilastotietojen perusteella. Kynnysarvojen
alapuolelle jääneiden yritysten tuonnin tai viennin tilastotietojen ilmoittaminen
merkitään tällöin päättyneeksi. Asianomaisille yrityksille lähetetään kirjeitse tieto
asiasta.
Mikäli yrityksen toiminta muuttuu, esim. se lopettaa toimintansa, voidaan
tilastotietojen ilmoittaminen merkitä päättyneeksi muulloinkin. Yrityksen tulee näissä
tapauksissa ottaa yhteyttä Tullihallituksen Tilastoyksikköön.
3.4 Raportointiyksikkötunnukset (INT-koodit)
Tullihallituksen tilastoyksikkö voi yrityksen omasta pyynnöstä antaa sisäkaupassa
käytettäviä raportointiyksikkötunnuksia (INT-koodeja), jotka merkitään alv-numeron
jatkeeksi. Kyseistä menettelyä käytetään useimmiten tapauksissa, joissa yrityksellä
on eri paikkakunnilla toimipisteitä, joista kukin haluaa käytännön syistä antaa oman
tilastoilmoituksensa. Tilastotietojen ilmoittamisen alkaminen ja päättyminen tehdään
kuitenkin aina koko yrityksen tuonnin tai viennin perusteella.
3.5 Kuka ilmoittaa tavaratoimitukset Intrastatissa?
Tuontia ja vientiä koskevien tilastotietojen ilmoittamisesta vastuussa olevat
osapuolet on määritelty EU-sisäkaupan perusasetuksessa nro 638/2004, art. 7.
•

Ensisijainen vastuu tietojen ilmoittamisesta on sillä, joka on tehnyt sopimuksen
(lukuun ottamatta kuljetussopimusta) tavaran hankinnasta (tuonti) tai
toimituksesta (vienti) (ks. esimerkit 1, 2 ja 3).

•

Toissijainen vastuu on tavaran vastaanottajalla tuonnissa tai lähettäjällä
viennissä tai sillä, joka pitää hallussaan toimituksen tai lähetyksen kohteena
olevia tavaroita (ks. esimerkki 4).

tavaroiden
toimitus
SE

FI
lasku

Esim. 1
Suomalainen yritys FI myy ruotsalaiselle
yritykselle SE tavaroita, jotka FI myös
toimittaa suoraan SE:lle.
Kyseessä on ns. normaali kauppa, jossa
myyjä myös toimittaa tavarat suoraan
ostajalle. FI ilmoittaa kyseiset tavaratoimitukset tilastoilmoituksessaan.
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lasku
FI 1

FI 2

tavaroiden
toimitus

FI 1

lasku

FI 2 ilmoittaa kyseiset tavaratoimitukset
Intrastat-ilmoituksessaan, vaikka tavarat
fyysisesti lähtevätkin suoraan FI 1:n varastosta.

DK

lasku

lasku
AT

FI 2
tavaroiden
toimitus

tavaroiden toimitus
jalostettavaksi
FI 1

FI 2

lasku
”raakatuotteesta”
IT

Esim. 2
Suomalainen yritys FI 1 myy (kotimaan
arvonlisäverollinen lasku) toiselle suomalaiselle
yritykselle FI 2 tavaroita, jotka FI 2 myy
(yhteisömyynti) edelleen tanskalaiselle
yritykselle DK. Tavarat toimitetaan suoraan
FI 1:n varastosta Tanskaan DK:lle.

jalostettujen
tavaroiden
toimitus ja
lasku
jalostuksesta

Esim. 3
Suomalainen yritys FI 1 ostaa (yhteisöhankinta)
itävaltalaiselta yritykseltä AT tavaroita ja myy
(kotimaan arvonlisäverollinen lasku) ne
edelleen toiselle suomalaiselle yritykselle FI 2.
Tavarat toimitetaan suoraan Itävallasta
Suomeen FI 2:lle.
FI 1 ilmoittaa kyseiset tavaratoimitukset
Intrastat-ilmoituksessaan, vaikka tavarat
fyysisesti menevätkin suoraan FI 2:lle.
Esim. 4
Suomalainen yritys FI 1 myy italialaiselle
yritykselle IT “raakatuotteita”, jotka toimitetaan
toiselle suomalaiselle yritykselle FI 2:lle
jalostettavaksi. Jalostuksen jälkeen FI 2
toimittaa tavarat Italiaan IT:lle.
Kaksinkertaisen tilastoinnin estämiseksi
molemmat suomalaiset yritykset eivät voi
ilmoittaa ko. tavaroita tilastoilmoituksessaan.
FI 2 ilmoittaa ko. tavaratoimitukset Intrastatilmoituksessaan, koska hän pitää hallussaan
lähetyksen kohteena olevia tavaroita.
Huom! Jalostettujen tavaroiden arvo on raakatuotteen arvo + jalostuskustannukset.
Raakatuotteen arvo on hinta, joka tavarasta
olisi laskutettu normaalisti ostettaessa/
myytäessä.

4. Alv-numeron muutokset
Jos yrityksen alv-numero muuttuu omistussuhteen, nimen, paikan, oikeudellisen
aseman tai muun vastaavan muutoksen vuoksi, on yrityksellä tästä huolimatta
edelleen samat tilastointivelvollisuudet kuin ennen muutosta. Alv-numeron
muutoksesta tai muusta ilmoittamiseen liittyvästä muutoksesta, esim. yrityksen
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toiminnan lopettamisesta, on ilmoitettava Tullihallituksen Tilastoyksikköön, PL 512,
00101 Helsinki, faksi 020 492 1860. Näiden muutosten ilmoittamisessa voi käyttää
muutoslomaketta (s. 44).

5. Osoitteen ja yhteyshenkilön muutokset
Yrityksen osoite- ja yhteyshenkilöiden muutokset tulee ilmoittaa joko Intrastatpalvelupisteeseen tai Tullihallituksen Tilastoyksikköön. Muutosten ilmoittamisessa
voi käyttää muutoslomaketta (s. 44).

6. Kaukomyynti (postimyynti)
Kaukomyynnillä tarkoitetaan postitilausmyyntiä ja muuta myyntiä, jossa myyjä
huolehtii tavaroiden lähettämisestä määränpäämaahan yksityishenkilöille tai heihin
rinnastettaville henkilöille. Suomessa kaukomyyntiä harjoittavan ulkomaisen
yrityksen on hakeuduttava täällä verovelvolliseksi, mikäli yksityishenkilöille
tapahtuvan myynnin arvo on yli 35 000 euroa vuodessa.
Kaukomyyntiä harjoittava yritys määritellään EU-sisäkaupan tilastoilmoittajaksi
samojen yleisperiaatteiden mukaisesti kuin muutkin ilmoittajat eli silloin, kun
asianomaiselle kalenterivuodelle määritelty kynnysarvo on ylittynyt.

7. Asiamiehen käyttö
Tiedonantaja voi siirtää tilastoilmoituksen laadinnan osittain tai kokonaan asiamiehen
tehtäväksi. Asiamiehen tehtävä voidaan myös jakaa useamman asiamiehen kesken.
Vastuu tietojen oikeellisuudesta jää kuitenkin aina tiedonantajalle (perusasetus
638/2004, art. 7). Mikäli yritys käyttää ilmoituksen laadinnassa asiamiestä, tulee tätä
koskevat tiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, faksinumero, yhdyshenkilötiedot, alvnumero) ilmoittaa Intrastat-palvelupisteeseen.
Asiamies voi myös itse ilmoittaa tiedot itsestään joko Intrastat-palvelupisteeseen tai
Tullihallituksen Tilastoyksikköön.

8. Tilastoitavuus
Tilastoilmoituksessa ilmoitetaan tavaroiden tuonti jäsenmaista Suomeen sekä vienti
Suomesta jäsenmaihin. Tilastoinnin ehtona on aina (poikkeuksena laivat ja lentokoneet), että tavara fyysisesti liikkuu Suomen rajan yli. Tilastoitavia ovat sekä
EU:n alueella valmistetut tavarat että EU:n alueelle vapaaseen liikkeeseen tullatut
kolmansien maiden alkuperää olevat tavarat, jotka ovat saaneet yhteisöaseman (T2tavarat).
Tilastoinnin kannalta ei ole merkitystä, sisältyykö tavaratoimituksiin maksuliikennettä
vai ei. Esimerkiksi ilmaislähetykset ilmoitetaan tilastoilmoituksessa, jos ne muuten
täyttävät näissä ohjeissa annetut tilastoinnin edellytykset.
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8.1 Tilastoilmoituksessa ilmoitettavia toimituksia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ostetut ja myydyt tavarat
muu kaupallinen tuonti ja vienti: esim. tavaran palkkatyönä tapahtuva valmistus ja
korjaus sekä tavaroiden palautus ko. toimintojen jälkeen (ks. kohdat 9.1 ja 9.2)
kolmikantakauppa, jos tavara liikkuu Suomen rajojen yli (ks. kohta 9.3)
varastosiirrot (ks. kohta 9.5)
rahoitusleasing- ja palautustavarat (ks. kohta 9.7)
vuokratavarat, jos vuokra-aika on yli 2 vuotta
projektiviennin ja -tuonnin tavaratoimitukset (ks. kohta 9.9)
ilmaislähetykset
epäsuora tuonti ja vienti (ks. kohta 9.10)
tietyt tavaratoimitukset laivoihin ja lentokoneisiin (ks. kohta 9.13)

8.2 Toimituksia, joita ei ilmoiteta tilastoilmoituksessa:
•
•
•
•
•
•

palvelukauppa, johon ei liity tavaratoimitusta (ks. kohta 9.4)
väliaikaisesti tuodut ja viedyt tavarat tietyin edellytyksin (ks. luettelo s. 30-31)
eräät ei-kaupalliset liiketoimet (ks. luettelo s. 30-31)
vuokratavarat, jos vuokra-aika on alle 2 vuotta
kauttakuljetus(transito)tavara
kolmikantakauppa, jos tavara ei liiku Suomen rajojen yli (ks. kohta 9.3)

9. Soveltamisohjeita
9.1 Palkkatyövalmistus (jalostus)
Tavaran palkkatyövalmistuksella tarkoitetaan tapauksia, joissa tavara toimitetaan
toiseen yhteisömaahan jalostusta tai jatkojalostusta varten. Tavara, yleensä raakaaine tai puolivalmiste, toimitetaan jalostettavaksi vastikkeetta. Palautuksen
yhteydessä veloitetaan valmistukseen käytetyn lisämateriaalin arvo yms. tavaran
valmistuskustannukset.
Tilastoilmoituksessa palkkatyötä varten toimitettu tavara sekä palkkatyöstä
palautettu tavara ilmoitetaan aina täydestä arvostaan. Vastikkeetta toimitettu tavara
tilastoidaan senhetkisestä arvostaan. Valmiin tavaran laskutusarvoksi merkitään
tavaran arvo lisättynä kauppalaskun mukaisten lisäkustannusten määrällä ja
tilastoarvoksi kyseinen laskutusarvo lisättynä rahti- ja vakuutuskustannuksilla
Suomen rajalle saakka. Palkkatyövalmistuksen seurauksena tavaranimike usein
muuttuu.
Palkkatyö erotetaan tilastoinnissa normaalista tavaratoimituksesta kauppatapahtumakoodin avulla. Palkkatyövalmistukseen toimitettu tavara ilmoitetaan
koodilla 40 ja valmistuksen jälkeen palautettu tavara koodilla 50. Samat koodit ovat
käytössä sekä tuonnissa että viennissä; käytettävä lomake valitaan toimituksen
suunnan mukaisesti.
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Mikäli yrityksellä ei ole toimituksen suunnan (tuonti tai vienti) mukaista ilmoitusvelvollisuutta, jätetään tämä toimitus ilmoittamatta (ks. esim. 2).
ta v a r o id e n to im itu s
ja lo s te tta v a k s i

FI

t a v a r o id e n
p a la u tu s
ja lo s tu k s e n
jä lk e e n + la s k u
ja lo s tu k s e s ta

DK

Esim. 1
Suomalainen yritys FI on tiedonantaja sekä tuonnissa että viennissä.
FI toimittaa tavaroita jalostettavaksi tanskalaiselle yritykselle DK.
•

FI tekee tavaratoimituksesta viennin Intrastat-ilmoituksen.
Laskutusarvo on tavaroiden arvo toimitushetkellä (esim. 100 000 euroa).
Tilastoarvo on laskutusarvo (100 000 euroa) lisättynä rahti- ja vakuutuskustannuksilla (esim. 1 000 euroa) Suomen rajalle asti = yht. 101 000 euroa.
Kauppatapahtumakoodi on 40.

•

FI tekee tavaratoimituksesta tuonnin Intrastat-ilmoituksen.
Laskutusarvoksi merkitään aikaisemmin ilmoitettu tavaroiden arvo (100 000
euroa) + jalostustyön arvo (esim. 50 000 euroa) = 150 000 euroa.
Tilastoarvo on laskutusarvo (150 000 euroa) lisättynä rahti- ja vakuutuskustannuksilla Suomen rajalle (esim. 1 500 euroa) = yht. 151 500 euroa
Kauppatapahtumakoodi on 50.

Esim. 2
Suomalainen yritys FI on tiedonantaja vain viennissä. FI toimittaa tavaroita
jalostettavaksi tanskalaiselle yritykselle DK.
•

FI tekee tavaratoimituksesta viennin Intrastat-ilmoituksen.
Laskutusarvo on tavaroiden arvo toimitushetkellä (esim. 50 000 euroa).
Tilastoarvo on laskutusarvo (50 000 euroa) lisättynä rahti- ja vakuutuskustannuksilla (esim. 500 euroa) Suomen rajalle asti = yht. 50 500 euroa.
Kauppatapahtumakoodi on 40.

•

FI ei tee tavaratoimituksesta tuonnin Intrastat-ilmoitusta.

9.2 Korjaustoiminta
Tavaran korjauksessa on niin ikään kyse palkkatyöstä, mutta sen tuloksena ei
valmisteta uutta tavaraa, vaan korjataan tai kunnostetaan yleensä jo käytössä ollutta
tavaraa. Korjauksen tarkoituksena on tavaran alkuperäisen käyttökunnon
palauttaminen. Korjauksessa tavaran nimike ei yleensä muutu.
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Korjaustavaran tilastointia koskevat samat säännöt kuin tavaran palkkatyövalmistustakin (ks. esimerkit kohdassa 9.1 Palkkatyövalmistus). Tilastointi tapahtuu
aina toimitussuunnan mukaisesti tuontina tai vientinä. Kauppatapahtumakoodina
käytetään samaa koodia 60 sekä korjaukseen toimitettaessa että korjauksesta
palautettaessa.
Laivojen ja lentokoneiden korjaustoimintaa ei kuitenkaan ilmoiteta Intrastatlomakkeella.
9.3 Kolmikantakauppa
Kolmikantakaupalla tarkoitetaan tilannetta, jossa tavara myydään kaksi kertaa
peräkkäin siten, että kaupan kaikki osapuolet ovat eri jäsenmaihin arvonlisäverovelvollisiksi rekisteröityneitä yrityksiä. Lisäksi tavara kuljetetaan jäsenmaasta
(ensimmäisestä myyntimaasta) toiseen jäsenmaahan (toiseen ostajamaahan).
Kolmikantakaupan tavaratoimitukset tilastoidaan, jos tavara fyysisesti tuodaan
Suomeen tai viedään Suomesta (esim. 1). Jos tämä ehto ei täyty, tavaratoimitusta ei
ilmoiteta tilastoilmoituksella (esim. 2).

FI

tavaroiden
toimitus

lasku
BE

DE

Suomalainen FI tekee Intrastat-ilmoituksen
tästä tavaratoimituksesta.
Huom! Määrämaa on Saksa.

lasku

lasku
SE

tavaroiden
toimitus

FI

lasku
DE

Esim. 1
Suomalainen yritys FI myy tavaroita
belgialaiselle yritykselle BE, joka myy ne
edelleen saksalaiselle yritykselle DE. Tavarat
toimitetaan Suomesta suoraan Saksaan.

Esim. 2
Suomalainen yritys FI ostaa ruotsalaiselta
yritykseltä SE tavaroita ja myy ne edelleen
saksalaiselle yritykselle DE. Tavarat
toimitetaan suoraan Ruotsista Saksaan.
Suomalainen FI ei tee Intrastat-ilmoitusta
tästä tavaratoimituksesta.

9.4 Palvelukauppa
Puhdas palvelukauppa, johon ei liity tavaratoimitusta, jää tilastoinnin ulkopuolelle.
Palveluiksi luokiteltavia ovat muun muassa tekijänoikeuden, patentin, lisenssin,
tavaramerkin ja muiden sellaisten oikeuksien luovuttaminen, mainos- ja ilmoituspalvelut, konsultointi-, tuotekehittely-, kirjanpito- yms. palvelut sekä muut alv-lain
68 §:ssä luetellut immateriaalipalvelut. Poikkeuksena on irtaimen esineen vuokraus,
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joka ilmoitetaan tilastoilmoituksessa, mikäli vuokra-aika on yli 2 vuotta sekä sähkön
tuonti ja vienti.
Tietovälineelle tallennettu atk-erikoisohjelma katsotaan myös palveluksi, eikä sitä
ilmoiteta tilastoilmoituksessa. Atk-standardiohjelma sitä vastoin ilmoitetaan normaalisti. Atk-standardiohjelmalla tarkoitetaan massavalmisteista kaupallista tuotetta
(esim. PC-ohjelma, pelipaketti), joka on yleisesti kaikkien asiakkaiden saatavissa.
9.5 Tuonti ja vienti kaupinta-, myynti- yms. varastoon
Kun Suomen arvonlisäverorekisterissä oleva yritys hankkii tai vastaanottaa yhteisötavaraa, joka pannaan täällä kaupinta-, myynti- yms. varastoon, tulee tämä tuonti
ilmoittaa tilastoilmoituksessa varastoonpanovaiheessa. Tavaran hankkijana tai
vastaanottajana voi olla myös tänne rekisteröitynyt ulkomainen yritys.
Kun suomalainen yritys ostaa ulkomaisen yrityksen tänne varastoon toimittamaa
tavaraa, josta on jo kerran annettu tilastoilmoitus Suomessa, katsotaan tämä
hankinta kotimaan kaupaksi, eikä siitä enää tehdä tilastoilmoitusta.
Kun Suomen alv-rekisterissä oleva yritys vie täältä toiseen yhteisömaahan tavaraa,
joka pannaan siellä varastoon myyntiä, edelleentoimitusta tms. varten, on tämä
tavara ilmoitettava Suomessa annettavassa viennin Intrastat-ilmoituksessa.
Suomalainen vientiyritys, joka toimittaa varastotavaraa toisessa yhteisömaassa
sijaitsevaan varastoonsa, joutuu yleensä rekisteröitymään arvonlisäverovelvolliseksi
asianomaisessa maassa ja antamaan tilastoilmoituksen tästä tavarasiirrosta sekä
Suomessa että kyseisessä määrämaassa (Suomessa = vienti; määrämaassa =
tuonti).
Kauppatapahtumakoodiksi merkitään edellä mainituissa varastosiirroissa koodi 12.
9.6 Internet-kauppa
Tavaroita, jotka tilataan tai myydään ja myös toimitetaan asiakkaalle Internetin
välityksellä, katsotaan palveluksi. Kyseisiä toimituksia ei ilmoiteta Intrastatilmoituksella.
Internetin välityksellä tilatut ja myydyt tavarat, jotka toimitetaan asiakkaalle
“perinteisesti”, esim. postitse, ilmoitetaan Intrastat-ilmoituksessa, jos tilastoinnin
edellytykset muuten täyttyvät.
9.7 Palautustavara
Palautustavaralla tarkoitetaan ns. normaalipalautusta, jolloin tavara myynnin jälkeen
palautetaan takaisin myyjälle, esimerkiksi reklamoinnin seurauksena. Palautustavarasta ei tilastointijärjestelmässä ole kyse silloin, kun tavara viedään tai tuodaan
korjattavaksi tai palautetaan palkkatyövalmistuksen jälkeen takaisin tilaajalle.
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Palautustavara tilastoidaan riippumatta siitä, liittyykö palautukseen hyvitystä tai ei.
Tilastointi tapahtuu tavanomaiseen tapaan tuonnin tai viennin lomakkeella. Käytettävä lomake ilmaisee palautuksen suunnan: viedyn tavaran palautus Suomeen
ilmoitetaan tuonnin lomakkeella ja tuodun tavaran palautus Suomesta viennin
lomakkeella. Kauppatapahtumakoodiksi merkitään kummassakin tapauksessa koodi
21. Palautustavaran alkuperämaaksi ilmoitetaan tuonnissa lähetysmaa.
Jos yrityksellä ei ole palautustavaran toimitussuunnan mukaista ilmoitusvelvollisuutta, jätetään palautus ilmoittamatta. Jos tavaran toimitus ja siihen liittyvä
palautus on kuitenkin tapahtunut saman tilastointijakson aikana, voidaan palautustavaran osuus vähentää suoraan ko. tavaratoimituksesta eli ilmoittaa kyseisen
tavaran todellinen tuonti tai vienti nettomääräisenä.
9.8 Laivojen ja lentokoneiden tilastointi
Laivojen ja lentokoneiden tilastoinnin edellytyksenä on omistussuhteen
muuttuminen. Toisesta yhteisömaasta Suomeen ostetut ja täällä rekisteröitävät laivat
sekä Suomeen ostetut lentokoneet on ilmoitettava tuonnin Intrastat-ilmoituksessa
kaupan tapahduttua. Vastaavasti toiseen EU-maahan myydyt ja Suomen rekisteristä
poistetut käytetyt laivat sekä täältä myydyt lentokoneet on ilmoitettava viennin
Intrastat-ilmoituksessa.
9.9 Rakennus- yms. projektitoimitukset
Rakennusprojekteihin suuntautuvilla projektitoimituksilla tarkoitetaan tarvikkeiden ja
laitteiden toimittamista rakennus- ja insinöörityötä koskevan sopimuksen perusteella.
Toimitukseen sisältyy myös kohdemaassa tehtävä asennus- ja kokoonpanotyö.
Rakennusprojektiksi luokitellaan kokonainen teollisuuslaitos tai vastaava rakennuskohde.
Tavaran toimitus rakennus- ym. projektiin tapahtuu tavallisesti useassa erässä joko
saman kalenterivuoden tai useamman vuoden aikana. Tavaran toimittajina tai tuojina
voi olla useita alihankkijoita. Projektisopimukset solmitaan yleensä ns. avaimet
käteen -periaatteella, jolloin kokonaishintaan sisältyvät kaikki kustannukset, myös
kohdemaassa suoritettavan kokoonpano- yms. työn arvo sekä erilaisten palvelujen
arvo. Laskutus voi tapahtua kertalaskutuksena, mutta myös useassa erässä.
Tilastoihin ilmoitetaan projektiviennin ja -tuonnin tavaratoimitukset, mutta ei toimituksen jälkeisiä kokoonpano- yms. kustannuksia, edellyttäen että ne on erotettu hinnasta. Tilastointi tapahtuu proforma-arvolla kunkin tavaratoimituksen osalta erikseen.
Ongelmia saattaa ilmoittajalle tulla erityisesti tavaranimikkeen määrittelyssä sekä
arvon ja nettopainon ilmoittamisessa. Ennen tilastoilmoitusten antamista tulee
projektisopimuksen tehneen yrityksen ottaa yhteys Intrastat-palvelupisteeseen ja
sopia tietojen ilmoittamisessa noudatettavista periaatteista. Selvitettäviä kysymyksiä
ovat mm. projektin laajuus ja sen kesto, mahdolliset alihankkijat, tilastotietojen
ilmoitustarkkuus jne.
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Rakennusprojektiin toimitettavat tavarat tilastoidaan kauppatapahtumakoodilla 80,
jos koko projektin laskutus tapahtuu yhdellä kertaa. Mikäli laskutus tapahtuu useassa
erässä, tavaratoimitukset tilastoidaan kauppatapahtumakoodilla 11.
9.10 Epäsuora tuonti ja vienti
Sisäkaupan tilastoihin on ilmoitettava myös tavara, jonka toimitus tapahtuu
epäsuorasti toisen yhteisömaan kautta. Kun Suomessa vapaaseen liikkeeseen
tullattu kolmannen maan tavara toimitetaan toiseen jäsenmaahan siten, että
tuontikuljetus päättyy siellä, on kyseinen toimitus ilmoitettava Suomessa
annettavassa viennin Intrastat-ilmoituksessa.
Vastaavasti toisesta jäsenmaasta Suomeen lähetetty tavara, joka asetetaan täällä
vientimenettelyyn ja toimitetaan edelleen kolmanteen maahan, on ilmoitettava
Suomessa annettavassa tuonnin Intrastat-ilmoituksessa.
9.11 Osatoimitukset
Osatoimituksilla tarkoitetaan yhteen tavaranimikkeeseen kohdistettavia tavaralähetyksiä, lähinnä suuria kone- ja laitetoimituksia, jotka mm. kuljetusteknillisistä
syistä toimitetaan ja mahdollisesti myös laskutetaan useassa erässä.
Osatoimitukset tilastoidaan laskutusajasta riippumatta yhdellä kertaa eli silloin, kun
kaikki kyseiseen tavaraan kuuluvat osatoimitukset on vastaanotettu tai lähetetty.
Arvoksi on ilmoitettava tavaran kokonaishinta. Kauppatapahtumakoodi on 11.
9.12 Tavaratoimitukset kokonaisten teollisuuslaitosten rakentamiseksi
Kokonaisen teollisuuslaitoksen rakentamista varten toimitettavien tavaroiden CNnimikkeen määrittelyssä voidaan sekä tuonnissa että viennissä soveltaa
yksinkertaistettua menettelyä tietyin edellytyksin. Tiedonantajan on haettava
kirjallisesti ennakkoon lupa Tullihallituksen tilastoyksiköstä. Teollisuuslaitoksen
kokonaisarvon tulee olla suurempi kuin 3 milj. euroa, jotta lupa voidaan myöntää.
Poikkeuksena ovat uudelleen käytettävät kokonaiset teollisuuslaitokset, joissa
kyseistä arvorajaa ei ole. Kokonaisarvo saadaan laskemalla yhteen eri osien arvot.
Vastikkeettomien tavaroiden arvo määritellään sen mukaan, mikä hinta niistä
laskutettaisiin normaalisti myytäessä tai ostettaessa.
Kokonaisella teollisuuslaitoksella tarkoitetaan tavaroiden tai palvelujen tuottamiseen
tarvittavaa kokonaisuutta, jonka muodostavat eri nimikkeisiin kuuluvat koneet,
laitteet, moottorit, kojeet, välineet ja aineet. Muita em. laitoksen rakentamisessa
käytettäviä tavaroita voidaan pitää siihen kuuluvina, jos niitä ei ole perusasetuksen
mukaan jätetty tilastoinnin ulkopuolelle (esim. rakentamisessa tarvittavat työkalut,
jotka viedään Suomesta tai tuodaan takaisin Suomeen teollisuuslaitoksen
valmistumisen jälkeen).
Kokonaiseen

teollisuuslaitokseen

toimitettavien
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tavaroiden

8-numeroinen

CN-alanimike muodostetaan seuraavasti:
1. Neljä ensimmäistä numeroa ovat 9880.
2. Viidennen ja kuudennen numeron on vastattava sen CN-ryhmän (2-taso)
numeroa, johon tavarat kuuluvat.
3. Seitsemäs ja kahdeksas numero ovat 0.
Esim. Suomalainen yritys on myynyt kokonaisen voimalaitoksen, jota
rakennettaessa Suomesta viedään mm. teräksestä valmistettuja putkia. Niiden
nimike on 9880 73 00.
9.13 Tiettyjen tavaroiden toimitus laivoihin ja lentokoneisiin
(”muonitustavarat”)
Viennin tilastoilmoitukseen sisällytetään myös tietyt tavaratoimitukset Suomen
satamassa tai lentokentällä oleviin toisen jäsenvaltion (rekisteröintimaa on muu kuin
Suomi) laivoihin ja lentokoneisiin.
Tilastoitavia ovat laivojen ja lentokoneiden matkustajien ja miehistön kulutukseen
sekä näiden alusten moottoreiden, koneiden ja muiden varusteiden toimintaa varten
tarkoitetut tavarat. Tällaisia tavaroita ovat mm. elintarvikkeet sekä poltto- ja
voiteluaineet. Tax free -kauppa ei kuulu ko. tilastoinnin piiriin.
Tavaroiden tulee olla yhteisötavaroita tai sisäisen jalostuksen tai tullivalvonnassa
tapahtuvan valmistuksen menettelyyn asetettuja tavaroita.
Ilmoitettavia tietoja ovat nimike, maakoodi, laskutusarvo ja nettopaino (kg).
Nimikkeen ilmoittamisessa sovelletaan
käytetään vain kolmea nimikettä:
- 99302400
- 99302700
- 99309900

yksinkertaistettua

menettelyä,

jossa

(CN-ryhmiin 1-24 kuuluvat tavarat)
(CN-ryhmään 27 kuuluvat tavarat)
(muualle luokitellut tavarat)

Maakoodiksi merkitään koodi QR.
Nettopainon ilmoittaminen on pakollista vain nimikkeelle 99302700.
Ilmoitukseen ei merkitä kauppatapahtumakoodia (lomakkeen kohta 10),
kuljetusmuotoa (kohta 11), toista paljoutta (kohta 17) eikä tilastoarvoa (kohta 19).
9.14 Merestä saatavat tuotteet
Tilastoilmoitukseen merkitään myös merestä saatavat tuotteet, joilla tarkoitetaan
kalastustuotteita, mineraaleja yms. tuotteita, joita merialukset eivät vielä ole
purkaneet.
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Tuonnissa nämä tuotteet ilmoitetaan silloin, kun ne tuodaan suomalaiseen
satamaan tai kun Suomen rekisterissä olevat alukset hankkivat ne toisen
jäsenvaltion aluksilta.
Viennissä tuotteet ilmoitetaan silloin, kun tuotteet puretaan Suomen rekisterissä
olevasta aluksesta toisen jäsenvaltion satamassa tai kun toisen jäsenvaltion
rekisterissä oleva alus hankkii ne Suomen rekisterissä olevalta alukselta.
9.15 Sähkö
Sähkön tuonti ja vienti sisällytetään Intrastat-ilmoitukseen. Tilastotietojen ilmoittajina
ovat kansallisen sähkön siirtoverkon omistajat tai sitä hallinnoivat tahot.

10. Tavaratoimitukset, joihin Intrastat-järjestelmää ei sovelleta
Sisäkaupan perusasetuksen mukaisesti Intrastat-järjestelmää ei sovelleta:
•

sisäiseen jalostusmenettelyyn (suspensiojärjestelmä) tai tullivalvonnassa
tapahtuvan valmistuksen menettelyyn asetettuihin tai näissä menettelyissä
valmistettuihin tavaroihin

•

sisäkaupan arvonlisäverojärjestelmän ulkopuolella olevien alueiden kanssa
käytävään tavarakauppaan (ks. Täyttöohjeet, kohta 8 Lähetysmaa/Määrämaa).

Täten myös vienti Ahvenanmaalta jäsenmaihin ja tuonti jäsenmaista Ahvenanmaalle
jää Intrastat-järjestelmän ulkopuolelle. Yllä mainitut tapaukset kuuluvat sisäkaupan
tilastoon, mutta tiedot niistä saadaan tullausmenettelyn avulla SAD-lomakkeella.

11. Pienlähetysten ilmoittaminen
Enintään 200 euron arvoiset erillisinä maahan tuodut tai maasta viedyt lähetykset
voidaan nimikkeen määrittelyn yksinkertaistamiseksi kohdistaa aina nimikkeeseen
9950 00 00. Tällöin ei tarvitse myöskään täyttää lomakkeen kohtia 10 (kauppatapahtuma), 11 (kuljetusmuoto), 14 (alkuperämaa), 16 (nettopaino) ja 17 (toinen
paljous).

12. Tilastointijakso ja tietojen jättämisaika
Tilastointijakso on kalenterikuukausi. Kunakin jaksona ilmoitetaan ne toimitukset,
jotka on tuotu tai viety kyseisen kalenterikuukauden aikana ja joita koskeva kauppalasku on päivätty saman kuukauden aikana. Tilastointijaksoon kuuluvat toimitukset
määräytyvät pääsääntöisesti arvonlisäverotuksessa noudatettujen periaatteiden
mukaan (ks. Täyttöohjeet, kohta 2. Jakso).
Kuukauden tilastotiedot ilmoitetaan joko kerran kuukaudessa koko kuukauden
kattavana ilmoituksena tai vaihtoehtoisesti useana ilmoituksena. Myös lähetyskohtaisesti tapahtuva ilmoittaminen on mahdollista.
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Tilastotiedot on toimitettava lomakkeella tai konekielisenä ilmoituksena viimeistään
seuraavan kuukauden 10. työpäivään mennessä. Vuoden 2006 tilastoilmoitusten
jättöaikataulu on seuraava:
2006/jakso
0601 (tammikuu)
0602 (helmikuu)
0603 (maaliskuu)
0604 (huhtikuu)
0605 (toukokuu)
0606 (kesäkuu)
0607 (heinäkuu)
0608 (elokuu)
0609 (syyskuu)
0610 (lokakuu)
0611 (marraskuu)
0612 (joulukuu)

Viimeinen jättöpäivä
14.2.2006
14.3.2006
18.4.2006
15.5.2006
14.6.2006
14.7.2006
14.8.2006
14.9.2006
13.10.2006
14.11.2006
15.12.2006
15.1.2007

13. Nollailmoitus
Sisäkaupan tilastoilmoitus on kuukausi-ilmoitus, joka on jätettävä siinäkin
tapauksessa, ettei kyseisen kalenterikuukauden aikana ole ollut lainkaan
tilastoitavaa tuontia tai vientiä. Tällöin on annettava ns. nollailmoitus. Nollailmoitusta
annettaessa on täytettävä lomakkeen kohdat 1 (tiedonantovelvollinen), 2 (jakso),
3 (eriä yht. = 0), 5 (Intrastat-palvelupiste), 20 (päiväys ja allekirjoitus) ja 20a
(käsittelijän yhteystiedot). Mikäli yritykselle on annettu raportointiyksikkötunnuksia,
on mahdollinen nollailmoitus tehtävä kunkin tällaisen raportointiyksikön osalta
erikseen. Nollailmoituksen voi lähettää myös faksilla.

14. Intrastat-palvelupiste
Intrastat-palvelupisteenä toimii Eteläisen tullipiirin Intrastat-ryhmä, jonne lomakkeella
annettava tilastoilmoitus aina toimitetaan. Intrastat-palvelupisteen osoite- ja yhdyshenkilötiedot ovat sivulla 39.
Levykkeellä annettavaa ilmoitusta ei toimiteta Intrastat-palvelupisteeseen, vaan
Turun tullin Kiintiöt ja oikaisu -ryhmälle, os. PL 386, 20101 Turku.
Intrastat-palvelupiste vastaanottaa ja tarkastaa tilastoilmoitukset. Ilmoituksissa
havaituista puutteista ja virheistä käännytään tiedonantajan tai tämän käyttämän
asiamiehen puoleen.
Myös tiedonantajien neuvonta ja ohjaus tilastointiin liittyvissä kysymyksissä kuuluu
Intrastat-palvelupisteen tehtäviin. Tarvittaessa voidaan tehdä yrityskäyntejä ja
opastaa ilmoittajia esimerkiksi tavaranimikekysymyksissä.
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15. Tietojen ilmoittamistapa
Tilastotiedot voidaan ilmoittaa joko lomakkeella tai sähköistä tietojenvälitystapaa
käyttäen. Esite sisäkaupan sähköisistä ilmoitustavoista on Tullin Internet-sivuilla
http://www.tulli.fi/ kohdassa Ulkomaankauppatilastot, Intrastat-järjestelmä.
15.1 Lomakeilmoitukset
Lomakkeet on laadittu erikseen tuontia (nro 615sr) ja vientiä (nro 616sr) varten, ja ne
ovat maksuttomia. Lomakkeita ja tilastoilmoitusten palautuskuoria saa Eteläisestä
tullipiiristä, sähköposti: lomakkeet.intrastat@tulli.fi tai puh. 020 492 1163 tai
020 492 1221. (Huom. palautuskuoret on tarkoitettu vain Intrastat-materiaalin, ei
muun tullilaitokselle toimitettavan asiakirja-aineiston lähettämiseen.)
Omien lomakkeiden painattaminen on myös mahdollista. Lomakkeet painatetaan
valkoiselle paperille, jonka paino on vähintään 70 g/m2. Lomakkeen koko on 210 x
297 mm (A4). Lomakemalli tulee ennen sen käyttöönottoa hyväksyttää Intrastatpalvelupisteessä.
15.2 Internet-ilmoitukset
Tilastoilmoituksen voi tehdä sähköisellä lomakkeella Internetissä Elma Oyj:n Elma
TYVI-palvelun sivuilla (http://tyvi.elma.fi). Valittavana on joko maksuton LiteTYVIpalvelu tai maksullinen TyviPRO-palvelu.
LiteTYVI-palvelun sähköinen lomake soveltuu hyvin niille tiedonantajille, joilla
nimikemäärä ilmoituksessa on alle 50. Suurempiakin nimikemääriä voi ilmoittaa.
TyviPRO-palvelun kautta voi ilmoituksen myös täyttää ja lähettää samalla tavalla ja
lisäksi ko. palvelussa on tiedoston siirto –toiminto. Sen avulla ilmoituksen voi
lähettää määrämuotoisena ascii-tiedostona (ks. myös kohta 15.4. Ascii-tiedosto).
Tiedoston siirto soveltuu hyvin ilmoittajille, joilla on paljon nimikerivejä ja tilastotiedot
ovat saatavissa joko kokonaan tai osittain sähköisessä muodossa yrityksen omista
tietojärjestelmistä.
Sähköisen lomakkeen etuja
•
•
•
•
•
•

ohjelma tarkastaa syötettyjen tietojen oikeellisuuden, esim. virheellisiä
koodeja ei voi antaa
sähköisessä lomakkeessa on käytettävissä koko CN8-nimikkeistö
tavaran kuvausta ei tarvitse antaa, CN8-nimikekoodi riittää
nopeus; valmis ilmoitus lähetetään Tullille suoraan sähköisesti, joten
ilmoituksen voi lähettää paperilomaketta myöhemmin
palvelun kautta voi lähettää myös nollailmoituksen, jos kuukauden aikana ei
ole ilmoitettavaa tuontia tai vientiä
lähetettyjä tilastotietoja korjataan korjaustoiminnolla, jolla muutettavat tiedot
lähetetään Tullille
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•

ilmoitukset tallentuvat arkistoon, josta niitä voi hakea mahdollista
myöhempää tarvetta varten

Sähköisen lomakkeen käyttäjätunnuksen haku
Maksuton LiteTYVI-tunnus
- http://tyvi.elma.fi/ilmoittajat/litetyvi.html
Maksullinen Tyvi PRO –tunnus
- http://tyvi.elma.fi/ilmoittajat/tyvipro.html
Järjestelmä ilmoittaa käyttäjätunnuksen heti tilaamisen jälkeen. Tunnukset
aktivoidaan 2-3 työpäivässä, minkä jälkeen palvelu on ilman erillistä vahvistusta
käytettävissä.
15.3 IDEP/CN8-ohjelma
Euroopan unionin tilastotoimisto Eurostatin kehittämän IDEP/CN8 -ohjelman käyttö
loppuu tilastointivuoden 2006 lopussa. Tulli vastaanottaa ne IDEP/CN8 -ohjelmalla
laaditut ilmoitukset, jotka saapuvat (sähköpostilla tai levykkeellä) ennen 31.1.2007.
IDEP/CN8 –ohjelman vuoden 2006 versio on saatavissa ainoastaan Internetistä,
uutta versiota ei lähetetä enää levykkeellä. Vuonna 2006 ei myöskään enää
hyväksytä uusia käyttäjiä.
Ohjelman käyttäjille suositellaan siirtymistä sähköisen lomakkeen (ks. kohta 15.2.
Internet-ilmoitukset) tai ascii-tiedoston käyttöön (ks. kohta 15.4 Ascii-tiedosto).
15.4 Ascii-tiedosto
Tilastoilmoitus voidaan tulostaa ascii-tiedostoksi, jossa käytetään määrättyä
tietuemallia. Ascii-tiedosto soveltuu erityisesti ilmoittajille, joilla nimikerivejä on paljon
ja tiedot ovat joko kokonaan tai osittain saatavissa yrityksen omista tietojärjestelmistä sähköisessä muodossa.
Ascii-tiedoston voi lähettää Tullille Elma Oyj:n Elma TYVI-palvelun kautta
(http://tyvi.elma.fi/) tai sähköpostilla tai levykkeellä. Tiedoston lähettäminen
levykkeellä on mahdollista tilastointivuoden 2006 loppuun asti (Tulli vastaanottaa
levykkeet, jotka saapuvat ennen 31.1.2007).
Käytettäessä Elma Oyj:n Elma TYVI-palvelun tiedoston siirtoa järjestelmä tarkistaa
ilmoitettujen tietojen oikeellisuuden, joten esim. virheellisiä koodeja ei voi antaa.
Palvelu tarjoaa muitakin etuja, joita on esitelty kohdassa 15.2 Internet-ilmoitukset.
Elma TYVI-palvelun tiedoston siirron käyttöönotto edellyttää käyttäjätunnusta, joka
haetaan palvelun pääsivulta (http://tyvi.elma.fi/). Erillistä ascii-tiedoston testausta ei
TYVI-palvelussa vaadita.
Mikäli ascii-tiedoston lähettää sähköpostilla, on tiedoston oikeellisuus ensin
testattava Tullihallituksen kanssa. Samalla Tullihallitus antaa tarvittavat tunnukset.
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Tätä varten tiedonantajan tulee ilmoittautua sähköpostilla: testaus.intrastat@tulli.fi tai
kirjallisesti osoitteella: Tullihallitus, Tietohallintoyksikkö, PL 512, 00101 Helsinki.
Tietuekuvauksen saa Tullin Internet-sivuilta (http://www.tulli.fi/) kohdasta Intrastatjärjestelmä tai Turun tullin Kiintiöt ja oikaisu –ryhmältä (yhteystiedot s. 40).
Ascii-tiedoston lähettäminen sähköpostilla edellyttää lisäksi tiedoston salausta, joka
testataan erikseen. Ohjeen saa Tullin Internet-sivuilta (http://www.tulli.fi/) kohdasta
Intrastat-järjestelmä.
15.5 Edifact-tilastosanoma (EDI)
EDI-sanomaliikenteessä käytetään sisäkaupan sanomamallia (CUSDEC/INSTAT).
Edifact-tilastosanoman käyttöönotto edellyttää aina Tullihallituksen hyväksymää
testausta. Tätä varten tiedonantajan tulee ilmoittautua sähköpostilla:
testaus.intrastat@tulli.fi tai kirjallisesti osoitteella: Tullihallitus, Tietohallintoyksikkö,
PL 512, 00101 Helsinki.
Tietuekuvauksen voi pyytää Turun tullin Kiintiöt ja oikaisu –ryhmältä:
Aila Pelkonen, puh. 020 492 4072, Stina Tuomisto, Satu Silvan, puh. 020 492 4083
tai sähköpostilla (muotoa etunimi.sukunimi@tulli.fi) tai faksilla 020 492 4087.

16. Tilastotietojen antamisen laiminlyönti
Tietojen ilmoittamatta jättäminen määrätyssä ajassa viivästyttää tilastojen
julkaisemista. Tilastotietojen antamisen laiminlyönnistä on säädetty rangaistusseuraamus (EU-sisäkaupan perusasetus 638/2004, art. 7). Virhemaksu (tullilaki 32 §
2. mom.) voidaan määrätä, mikäli tilastotietoja ei ole toimitettu Intrastat-palvelupisteeseen määräajassa. Virhemaksu määrätään kustakin laiminlyönnistä erikseen.
Virhemaksu voidaan määrätä myös, jos tiedot ilmoitetaan toistuvasti virheellisinä.

17. Tietojen korjaus
17.1 Korjaukset ilmoitettuihin tietoihin
Mikäli tiedonantaja havaitsee jälkikäteen virheitä ilmoittamissaan tiedoissa, tulee
niistä tehdä erillinen ilmoitus korjauslomakkeella (nro 657s), joka toimitetaan
Intrastat-palvelupisteeseen tai Tullihallituksen Tilastoyksikköön. Täyttöohjeet on
painettu korjauslomakkeen alareunaan. Internetissä olevaa sähköistä lomaketta
käytettäessä voi tilastotietoja korjata erillisellä korjaustoiminnolla, jolloin ei
paperilomaketta tarvita.
Tavaratoimituksiin liittyviä pienehköjä hyvitys- tai lisälaskuja ei pääsääntöisesti oteta
korjauksina huomioon. Tavaran palautuksiin liittyvät hyvitykset otetaan kuitenkin
huomioon, mutta niitä ei ilmoiteta jälkikäteen korjauksina, vaan tavanomaiseen
tapaan ilmoitettavina tietoina kauppatapahtumakoodilla 21 (ks. myös kohta 9.7
Palautustavara).
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Tilastokorjaus kohdistetaan aina tietyn tavaranimikkeen tietoihin. Tämän vuoksi
pitkää aikaväliä koskevat muutokset, esimerkiksi vuosialennukset, voidaan vain
rajoitetusti ottaa huomioon (esim. kyseessä yksi nimike). Mikäli rahallinen hyvitys
(tavaraa ei palauteta, eikä korvaavaa tuotetta lähetetä) kattaa koko tavaraerän
arvon, ei korjausta ilmoiteta lainkaan.
Alle 2 000 euron arvoisia tavaraeriä ei yleensä korjata, paitsi jos kyseessä on
huomattava paljousvirhe, esim. tavaran arvo on 900 euroa ja paljoudeksi on
ilmoitettu 200 000 kg, vaikka pitäisi olla 200 kg. Myöskään yli 2 000 euron arvoisista
tavaraeristä ei tarvitse ilmoittaa vähäisiä arvo- tai paljousmuutoksia.
Tavaranimikkeen arvon tai paljouden (1. tai 2. paljous) muutoksen tulisi yleensä olla
vähintään 10 % (+ tai -).
Korjaus on kuitenkin ilmoitettava aina, jos on ilmoitettu väärä alv-numero tai tuonti on
ilmoitettu vientinä tai vienti tuontina. Tällöin virheellinen tavaraerä on poistettava ja
tiedot ilmoitettava uudelleen oikein. Korjaus on myös ilmoitettava aina, jos on
ilmoitettu väärä tilastointijakso tai koko tavaraerä on poistettava, esim. se kuuluu
ulkokauppaan ja on tullattava.
17.2 Lisäykset ilmoitettuihin tietoihin
Aikaisemmin jätetyistä tilastoilmoituksista pois jääneet erät ilmoitetaan lisäyksinä
asianomaiseen tilastointijaksoon. Lisäys ilmoitetaan tavanomaisella tuonnin tai
viennin ilmoituslomakkeella.
17.3 Mihin asti tietoja voi korjata?
Tilastokorjauksia ja -lisäyksiä voi tehdä mihin jaksoon tahansa tilastointivuotta
seuraavan vuoden maaliskuun 31. päivään saakka.

18. Tilastokyselyt
Tullihallituksen Tilastoyksikkö voi lähettää tilastoilmoittajalle tai tämän käyttämälle
asiamiehelle tilastokyselyn ilmoitettujen tietojen oikeellisuudesta. Kyselyt tehdään
pääsääntöisesti kahden kuukauden aikana tilastointijakson päättymisestä, mutta
kyselyjä voidaan tehdä aina tilastointivuotta seuraavan vuoden maaliskuun 31.
päivään asti. Erikoistapauksissa kyselyjä voidaan tehdä kahden vuoden aikana
tilastointivuoden päättymisestä (esim. Eurostatin tiedustelu).

19. Selvityspyynnöt
Tullihallituksen Tilastoyksikössä seurataan tilastotietojen ilmoittamista yrityskohtaisesti vertaamalla verottajalta saatuja alv-arvotietoja ja tilastoilmoitusten
arvotietoja keskenään. Vertailua tehdään sekä kuukausittain että neljännesvuosittain
tuonnin ja viennin osalta erikseen.
Mikäli ilmoitetut kokonaisarvot poikkeavat merkittävästi toisistaan, Tullihallituksen
Tilastoyksikkö lähettää yritykselle selvityspyynnön.
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20. Tilastotietojen säilytysaika
Mahdollisten tilastokyselyjen selvittämiseksi tilastoilmoituksien sisältämät tiedot tulee
säilyttää vähintään kaksi vuotta tilastointivuoden päättymisen jälkeen. Käytännön
syistä Tilastoyksikön suositus on, että kuluvan vuoden tilastotietojen lisäksi
säilytetään aikaisempien kahden kokonaisen kalenterivuoden tiedot.

21. Säädösperusteet
EU-sisäkaupan asetukset:
Nro 638/2004

Jäsenmaiden välisen tavarakaupan tilastointi (perusasetus)

Nro 1982/2004

Jäsenmaiden välisen kaupan tilastointiin liittyvät asetuksen
638/2004 käyttöönottosäännökset (soveltamisasetus)

Tullilaki nro 1466/94
Tilastolaki nro 280/2004
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INTRASTAT-lomakkeen täyttöohjeet
1. Tiedonantovelvollinen
Merkitään tiedonantajan (tuoja tai viejä) täydellinen nimi ja osoite sekä yritystunnus.
Tunnuksena käytetään yrityksen alv-numeroa; esim. FI01234567. Alv-numeron
jatkeeksi liitetään tarvittaessa 5-merkkinen raportointiyksikkötunnus (INT-koodi),
jonka tilastoyksikkö antaa hakemuksesta (ks. kohta 3.4 Raportointiyksikkötunnukset) erikseen; esim. FI02345678INT01.
Huom! alv-tunnus on ehdottomasti merkittävä ilmoitukseen.
2. Jakso
Merkitään ajanjakso, jota tilastoilmoitus koskee. Ensimmäiseen osaan merkitään
vuosiluvun kaksi viimeistä numeroa ja toiseen osaan kuukausi kaksinumeroisena
lukuna etunollineen. Esim. sisäkaupan tuonti tammikuussa 2006 merkitään 06 01.
Tilastointijaksoon kuuluvat pääsääntöisesti samat tuonti- ja vientitoimitukset kuin
vastaavaan arvonlisäverojaksoon. Tilastointijaksolla tarkoitetaan sitä kalenterikuukautta, jonka aikana tavarat tuodaan maahan tai viedään maasta edellyttäen,
että tavaroiden laskutus on tapahtunut kyseisen tai sitä edeltävien kuukausien
aikana. Tavarat, joiden laskutus tapahtuu toimituskuukautta seuraavana kuukautena,
ilmoitetaan laskutuspäivän mukaisen kuukauden tilastoilmoituksessa. Mikäli laskutus
tapahtuu myöhemmin, tilastointijakso määräytyy tavaroiden toimituskuukauden
mukaan.
Useassa erässä tapahtuvien laskutusten osalta ks. kohta 9.9 Rakennus- ym.
projektitoimitukset ja kohta 9.11 Osatoimitukset.
Tavaran toimitus kaupinta-, myynti- yms. varastoon ilmoitetaan toimituskuukauteen.
IN T R A S T A T -tila s to in tija k s o (+ jä ttö a ik a ) v . 2 0 0 6
ta m m i

h e lm i

T

L

h u h ti

to u k o

J = 0601

T
L
L

m a a lis

L

L

J = 0602

T

J = 0602

L

T

J = 0603

( e n n a k k o la s k u ja )

T

L L o p u llin e n la s k u
( + m a h d . a r v o n o ik a is u )

J = 0601

( p r o fo rm a -a r v o )

V
T
L
V
J

J = 0601

V

J = 0602

= ta v a ra n to im itu s a ja n k o h ta (v a s ta a n o tta ja lla S u o m e s s a / v ie n tia ja n k o h ta )
= la s k u tu s a ja n k o h ta ( la s k u n a s e tta m is p ä iv ä )
= v a ra s to s iirto S u o m e e n / S u o m e s ta
= tila s to in tija k s o (v v k k )
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V

J = 0604

3. Eriä yhteensä
Merkitään tilastoilmoitukseen sisältyvien nimike-erien kokonaismäärä. Mikäli samaan
tavaranimikkeeseen kuuluvista tavaroista ilmoituksen kohtien 8 (lähetys/määrämaa),
10 (kauppatapahtuma), 11 (kuljetusmuoto), 13 (tavaranimike) ja 14 (alkuperämaa)
tiedot ovat yhteneväiset, voidaan tiedot summata ja ilmoittaa yhtenä nimike-eränä.
Yhteen ilmoitukseen voi sisältyä enintään 999 erää.
Mikäli sisäkaupan tuontia tai vientiä ei ole ilmoitusjakson aikana ollut lainkaan,
merkitään kohtaan 0 (= nollailmoitus).
3a. Ilmoitus nro
Viranomainen täyttää.
Kohtaan merkitään tilastoilmoituksen järjestysnumero asiakirjan arkistointia varten.
4. Asiamies
Merkitään tiedonantajan valtuuttaman asiamiehen täydellinen nimi ja osoite sekä
yritystunnus. Tunnuksena käytetään yrityksen alv-numeroa; esim. FI01122334 tai
DE999999999 (=saksalainen asiamies). Alv-numeron jatkeeksi liitetään tarvittaessa
5-merkkinen raportointiyksikkötunnus, jonka Tilastoyksikkö antaa hakemuksesta
erikseen; esim. FI03456789INT02.
Kohta täytetään vain siinä tapauksessa, kun asiamies antaa tiedonantovelvollisen
puolesta ilmoituksen.
4a. Viitenumero
Ilmoittajan käyttöön varattu tila. Tietojärjestelmään tallennettavan viitenumeron
pituus saa olla enintään 15 merkkiä (vain yksi viitenumero/ilmoitus). Tiedon muoto
on vapaa eikä tieto ole pakollinen. Kohtaan merkittyä tietoa voidaan käyttää
yksilöintitietona mm. jälkikäteen tapahtuvissa tarkistuksissa.
5. Intrastat-palvelupiste
Tiedonantajien Intrastat-palvelupiste on Eteläisen tullipiirin Intrastat-ryhmä, johon
lomakkeella annettava ilmoitus on toimitettava.
6. Tavarankuvaus
Ilmoitetaan tavaran kauppanimitys sanallisessa muodossa niin täsmällisenä, että sen
avulla tavara pystytään luokittelemaan CN-nimikkeistön mukaiseen nimikkeeseen
(ks. täyttöohjeiden kohta 13 Tavaranimike).
7. Nro
Merkitään nimike-erän järjestysnumero yhdestä alkaen (enintään 999). Numeroinnin
tulee olla aukoton myös mahdollisella jatkolomakkeella. Nimike-erien kokonaismäärän tulee vastata kohdassa 3 ilmoitettua lukua.
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8. Lähetysmaa (tuonti) / Määrämaa (vienti)
Tuonnin lähetysmaalla tarkoitetaan jäsenmaata, josta tavara on alunperin lähetetty
vietäväksi Suomeen joko suoraan tai toisen maan kautta.
Viennin määrämaalla tarkoitetaan vientiajankohtana viimeisintä tiedossa olevaa
jäsenmaata, jonne tavara on tarkoitettu vietäväksi Suomesta. Laivojen ja lentokoneiden määrämaaksi ilmoitetaan ostajan kotipaikan mukainen maa.
lasku
SE

FI
tavaran
toimitus

Tuonnin lähetysmaaksi merkitään DE
(Saksa), vaikka lasku tuleekin
ruotsalaiselta yritykseltä.

DE

lasku
SE

FI
tavaran
toimitus

FR

Esim. 1
Suomalainen yritys FI ostaa ruotsalaiselta
yritykseltä SE tavaroita, jotka toimitetaan
Suomeen Saksasta.

Esim. 2
Suomalainen yritys FI myy ruotsalaiselle
yritykselle SE tavaroita, jotka toimitetaan
Suomesta suoraan Ranskaan.
Viennin määrämaaksi merkitään FR
(Ranska), vaikka lasku meneekin
ruotsalaiselle yritykselle.

Lähetysmaa ja määrämaa ilmoitetaan seuraavia maakoodeja käyttäen (suluissa
tilastoilmoitukseen sisällytettävät sekä ulkopuolelle jätettävät alueet):
NL
BE
ES
IE
GB
IT

Alankomaat
Belgia
Espanja (ml. Baleaarit, mutta pl. Kanarian saaret, Ceuta ja Melilla)
Irlanti
Iso-Britannia (ml. Pohjois-Irlanti ja Man-saari, mutta pl. kanaalisaaret ja Gibraltar)
Italia (pl. Livigno, Lugano-järven Italialle kuuluvat vesialueet, Campione d'Italia,
San Marino ja Vatikaanivaltio)
AT Itävalta
GR Kreikka (pl. Agio O'ros)
CY Kypros (pl. Kyproksen pohjoisosa)
LV Latvia
LT Liettua
LU Luxemburg
MT Malta
PT Portugali (ml. Azorit ja Madeira)
PL Puola
FR Ranska (ml. Monaco, mutta pl. Andorra ja Ranskan merentakaiset departementit)
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SE Ruotsi
DE Saksa (ml. Itävallan alueet Jungholzista ja Mittelbergistä, pl. Helgolandin saari ja
Büsingenin saksalainen alue)
SK Slovakia
SI Slovenia
DK Tanska (pl. Färsaaret ja Grönlanti)
CZ Tsekin tasavalta
HU Unkari
EE Viro
Seuraavat Euroopan unionin alv-järjestelmän ulkopuolella olevat alueet eivät
kuulu Intrastat-tiedonkeruujärjestelmän piiriin: Helgolandin saari (DE),
Büsingenin saksalainen alue (CH), Ceuta (XC), Melilla (XL), San Marino (SM),
Andorra (AD), Gibraltar (GI), Livigno (IT), Campione d'Italia (CH), Lugano-järven
Italialle kuuluvat vesialueet (IT), Agio O'ros (GR), kanaalisaaret Jersey, Guernsey,
Alderney ja Sark (GB), Ranskan merentakaiset departementit Reunion, Guadeloupe,
Martinique ja Ranskan Guyana (FR) sekä Kanariansaaret (ES).
Tiedot Suomen ja yllä lueteltujen alueiden välisestä kaupasta kerätään ulkokaupan
tullausmenettelyllä eli SAD-lomakkeella; ilmoituksessa käytettävä maakoodi on
merkitty alueen nimen jälkeen.
Huom. s. 32-37 maaluetteloa käytetään ainoastaan tuonnin alkuperämaan ilmoittamiseen.

9. (ei käytössä)
10. Kauppatapahtuman luonne
Ilmoitetaan kauppatapahtuman luonne oheisessa liitteessä (s. 28-29) olevia kaksinumeroisia koodeja käyttäen. Esim. normaali osto tai myynti = koodi 11.
11. Kuljetusmuoto
Kuljetusmuoto määräytyy sen mukaan, millä aktiivisella kulkuneuvolla tavara
tuodaan tai viedään Suomen rajan yli. Mikäli kuljetusmuoto ei ole tiedossa,
ilmoitetaan todennäköisin kuljetusmuoto.
Kuljetusmuotoa osoittava 1-numeroinen koodi ilmoitetaan seuraavasti:
1 Merikuljetus (ml. auto- ja junalauttakuljetus)
2 Rautatiekuljetus
3 Maantiekuljetus (mahdollinen vain maarajalla)
4 Lentokuljetus
5 Postilähetykset
7 Kiinteät kuljetuslaitteet (putki, kaapeli, sähköjohto)
8 Sisävesikuljetus (Saimaan kanava)
9 Itsenäisesti liikkuva (vesi- ja ilma-alukset)
Esim. Suomalainen yritys ostaa tavaroita Ranskasta, josta ne kuljetetaan autolla
Saksaan. Siellä auto siirtyy laivaan, joka tulee Suomeen. Aktiivinen Suomen rajan
ylittävä kulkuneuvo on laiva, joten kuljetusmuoto on 1 (merikuljetus).
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12. (ei käytössä)
13. Tavaranimike
Merkitään Yhdistetyn nimikkeistön (CN-luokitus) mukainen tavaranimike. CN-luokitus
kattaa Suomen käyttötariffinimikkeistön (TARIC) 8 ensimmäistä numeroa. CNnimikkeistö on saatavissa Tullin Internet-sivulta: http://www.tulli.fi/. Intrastatpalvelupiste ja valtakunnallinen tullineuvonta opastavat myös tarvittaessa nimikkeen
määrittelyssä (ks. yhteystiedot s. 39-40).
14. Alkuperämaa (tuonti)
Alkuperämaa on maa, jossa tavara on tuotettu tai valmistettu. Mikäli tavaraa on
valmistettu kahdessa tai useammassa maassa, alkuperämaa on maa, jossa
viimeisin merkittävä ja taloudellisesti perusteltu valmistus tai käsittely on tapahtunut.
Tieto ilmoitetaan ISO alpha-2 -standardin mukaisia kaksikirjaimisia maakoodeja
käyttäen (ks. luettelo s. 32-37).
Tuonnissa palautustavaran alkuperämaaksi ilmoitetaan lähetysmaa (jäsenmaa).
Palautustavaran alkuperämaa ei siten koskaan voi olla Suomi (FI).
Mikäli tavaran alkuperämaata ei pystytä selvittämään, merkitään alkuperämaaksi
lähetysmaa.
Palkkatyönä valmistetun sekä korjauksesta palautetun tavaran alkuperämaaksi
ilmoitetaan jäsenmaa, jossa valmistus tai korjaus on tapahtunut.
Käytettyjen laivojen ja lentokoneiden alkuperämaaksi ilmoitetaan aikaisemman
omistajan sijoittautumismaa.
15. (ei käytössä)
16. Nettopaino (kg)
Ilmoitetaan nimike-erän puhdas nettopaino kilogrammoina (kg). Nettopaino tarkoittaa
tavaran painoa ilman päällystä tai pakkausta.
Nettopaino on ilmoitettava kaikille tavaranimikkeille lukuun ottamatta niitä nimikkeitä,
joiden osalta nettopainon ilmoittaminen on vapaaehtoista. Luettelo kyseisistä
nimikkeistä on Tullin Internet-sivuilla http://www.tulli.fi/ kohdassa Ulkomaankauppatilastot, Intrastat-järjestelmä. Huomattava on, että näiden nimikkeiden
edellyttämä lisäpaljous ja sen laji on aina ilmoitettava.
Paljous on aina ilmoitettava kokonaislukuna, ilman desimaaleja ja ilman erottavia
pisteitä tai pilkkuja, esim. 0,5 kg ilmoitetaan 1. Nettopaino voi olla myös nolla, esim.
0,1 kg ilmoitetaan 0 kg.
17. Toinen paljous ja sen laji
Ilmoitetaan sovelletun CN-tavaranimikkeen edellyttämä toinen paljous, esim. litra,
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kappale, pari, m2, m3 jne. Ilmoitettavan lisäpaljouden laji käy ilmi CN-nimikkeistöstä,
asianomaisen nimikkeen kohdalta, sarakkeesta "Paljousyksikkö".
Mikäli tavarat on pakattu useamman kappaleen vähittäismyyntipakkauksiin, lisäpaljous ilmoitetaan aina CN-nimikkeistön mukaisten yksittäisten tavaroiden yhteenlaskettuna kokonaismääränä. Esim. Yritys tuo 100 kappaletta CD-levyjä 5 kappaleen
pakkauksissa. Tilastoilmoitukseen merkitään toiseksi paljoudeksi 100 kpl.
Lisäpaljouden on aina oltava vähintään yksi (1). Kyseinen paljous ilmoitetaan vain
niihin nimikkeisiin, joissa se vaaditaan. Muissa tapauksissa kohta jätetään tyhjäksi.
Lisäpaljous on aina ilmoitettava kokonaislukuna ilman desimaaleja. Myös paljouden
laji on ilmoitettava. Luettelo käytössä olevista paljousyksiköistä on sivulla 38.
18. Laskutusarvo
Laskutusarvo ilmoitetaan kokonaislukuna, ilman desimaaleja (täysinä euroina, ei
senttejä).
Laskutusarvon ilmoittavat kaikki tiedonantajat.
Laskutusarvo tuonnissa on yhteisöhankinnan verotusarvo, jolla tarkoitetaan myyjän
ja ostajan väliseen sopimukseen perustuvaa hintaa, joka sisältää kaikki myyjän
ostajalta perimät hinnanlisät. Jos myyjä perii ostajalta tavaran toimittamisesta
aiheutuneet kustannukset (esim. kuljetuskustannukset), ne on luettava mukaan
verotusarvoon. Verotusarvoon kuuluvaa valmisteveroa ei kuitenkaan lueta mukaan
ilmoitettavaan laskutusarvoon.
Jos verotusarvoa ei tarvitse määritellä verotusta varten, ilmoitetaan laskutusarvoksi
tavaran kauppalaskun mukainen hinta ilman arvonlisäveroa.
Laskutusarvo viennissä on tavaran kauppalaskun mukainen veroton myyntihinta.
Jos myyjä perii ostajalta tavaran toimittamisesta aiheutuneet kustannukset, ne
kuuluvat mukaan laskutusarvoon.
Vastikkeettoman tavaran laskutusarvoksi ilmoitetaan hinta, joka tavarasta olisi
laskutettu sitä normaalisti ostettaessa (tuonti) tai myytäessä (vienti).
Palkkatyövalmistusta tai korjausta varten toimitetun tavaran laskutusarvoksi
ilmoitetaan tavaran toimitusajankohdan mukainen arvo. Tavaraa valmistuksen tai
korjauksen jälkeen palautettaessa laskutusarvoksi ilmoitetaan tavaran arvo lisättynä
kauppalaskun mukaisten palkkatyö- yms. lisäkustannusten määrällä.
Vuokra- ja leasingtavaran laskutusarvoksi ilmoitetaan tavaran arvo, ei maksettava
vuokra tai muu korvaus.
Tietovälineelle tallennetun atk-standardiohjelman laskutusarvoksi
kauppalaskun mukainen tietovälineen ja ohjelman yhteisarvo.
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ilmoitetaan

Laskutusarvoa ilmoitettaessa saa kauppalaskun mukaiset alennukset vähentää
täysimääräisinä.
Laskutusarvo ei voi olla nolla (0).
19. Tilastoarvo
Tilastoarvo ilmoitetaan kokonaislukuna, ilman desimaaleja (täysinä euroina, ei
senttejä).
Tilastoarvon antavat yritykset määritellään aina vuosittain uudelleen. Määrittely
tehdään tuonnista ja viennistä erikseen. Jos yritykselle on annettu raportointiyksikkötunnuksia (INT-koodeja), niin määrittely tehdään kuitenkin aina koko yrityksen
tasolla. Mikäli yrityksen arvotietojen antamisessa tapahtuu muutos vuodenvaihteessa, ilmoitetaan tästä yritykselle kirjallisesti edeltävänä syksynä.
Laskutusarvon lisäksi myös tilastoarvon ilmoittavat vuonna 2006 yritykset, joiden EUviennin arvo on yli 42,0 milj. euroa ja/tai EU-tuonnin arvo yli 9,3 milj. euroa
vuodessa. Muiden yritysten osalta tilastoarvon ilmoittaminen on vapaaehtoista.
Tilastoarvo tuonnissa on arvonlisäveron laskemisen pohjana oleva verotusarvo,
josta on vähennettävä verotusarvoon kuuluva mahdollinen valmistevero silloin, kun
se kannetaan Suomeen tuonnin yhteydessä. Tilastoarvoon on sisällytettävä rahti- ja
vakuutus-kustannukset Suomen rajalla olevaan ensimmäiseen rajanylityspaikkaan
saakka.
Viennin tilastoarvona käytetään tavaran verotonta myyntihintaa. Tilastoarvoon on
sisällytettävä tavaran rahti- ja vakuutuskustannukset Suomen rajalla olevaan
vientipaikkaan saakka.
Joko kokonaan tai osittain vastikkeettoman tavaran tilastoarvo määritellään sen
mukaisesti, mikä tavaran hinta olisi sitä normaalisti maahan ostettaessa (tuonti) tai
maasta myytäessä (vienti).
Palkkatyövalmistusta tai korjausta varten toimitetun tavaran tilastoarvoksi ilmoitetaan
tavaran arvo Suomen rajalla. Tavaraa valmistuksen tai korjauksen jälkeen
palautettaessa tilastoarvoksi ilmoitetaan tavaran arvo lisättynä kauppalaskun
mukaisilla palkkatyö- yms. kustannuksilla sekä rahti- ja vakuutuskustannuksilla
Suomen rajalle saakka (ks. myös kohta 9.1 Palkkatyövalmistus ja 9.2 Korjaustoiminta).
Vuokra- ja leasingtavaran tilastoarvoksi ilmoitetaan tavaran toimitusajankohdan
mukainen arvo Suomen rajalla, ei maksettava vuokra tai muu korvaus.
Tietovälineelle tallennetun atk-standardiohjelman tilastoarvoksi ilmoitetaan kauppalaskun mukainen tietovälineen ja ohjelman yhteisarvo Suomen rajalla.
Tilastoarvoa ilmoitettaessa saa kauppalaskun mukaiset alennukset vähentää
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täysimääräisinä.
Tilastoarvo ei voi olla nolla (0).
Valuutan muunto
Laskutusarvo ja tilastoarvo ilmoitetaan aina euroina. Valuutan muunnossa käytetään
vaihtokurssina sisäkaupan arvonlisäverotuksessa sovellettavaa valuutan muuntokurssia, jolla tarkoitetaan tavaran laskutusajankohdan mukaista viimeisintä liikepankin julkaisemaa myyntikurssia. Samat muuntokurssit ovat käytössä sekä
tuonnissa että viennissä.
Vaihtoehtoisesti voidaan soveltaa myös tullauksessa käytettäviä ulkomaan valuutan
muuntokursseja, jotka julkaistaan kuukausittain Tullihallituksen tiedotuksissa (THT)
sekä Tullin Internet-sivulla: http://www.tulli.fi/.
20. Päiväys ja allekirjoitus
Tilastoilmoituslomakkeen allekirjoittaa tiedonantaja (tuoja tai viejä) tai tämän
valtuuttama asiamies. Allekirjoittajana voi toimia myös henkilö, joka on vastuussa
ilmoituksen antamisesta. Allekirjoitus merkitään vain ensimmäiselle sivulle, ei
mahdollisille jatkolomakkeille.
20a. Käsittelijän nimi, puh. nro ja faksi
Kohtaan merkitään käsittelijän (yhdyshenkilön) nimi sekä puhelin- ja faksinumero
mahdollisia jälkikäteen tapahtuvia yhteydenottoja varten.

Lomakkeiden täyttöesimerkit:
TUONTI 1: sivu 41 (ilmoitettava vain laskutusarvo)
VIENTI 2: sivu 42 (ilmoitettava sekä laskutusarvo että tilastoarvo)
KORJAUSLOMAKE (tuonti): sivu 43
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Kauppatapahtuman luonne (INTRASTAT-lomakkeen kohta 10)
1.

2.

3.

Liiketoimet, joihin liittyy omistuksen tosiasiallinen tai aiottu siirto
(rahallista tai muuta) vastiketta vastaan (lukuun ottamatta kohtien 2, 70
ja 80 liiketoimia):
1) 2) 3)
11.

Sitova osto-/myyntitapahtuma

12.

Toimitus myytäväksi kokeilun jälkeen, kaupintaan tai agentin
välityksellä (ml. varastosiirto yhteisömaasta toiseen)

13.

Vaihtokauppa (vastike tavarana)

15.

Rahoitusleasing (vuokramyynti)

Tavaran palautus sen jälkeen kun alkuperäinen toimi on rekisteröity
koodin 1 mukaisesti; tavaroiden korvaaminen vastikkeetta:
4)
21.

Tavaran palautus

22.

Palautetun tavaran korvauslähetys

23.

Korvauslähetys tavarasta, jota ei ole palautettu (esim. takuuvelvoite)

Liiketoimet (ei väliaikaiset), joihin liittyy omistussuhteen muutos,
mutta ei vastiketta (rahallista tai muuta):
31.

Tavaratoimitukset, jotka sisältyvät kokonaan tai osittain EU:n
rahoittamiin avustusohjelmiin

32.

Muu valtioiden antama tavara-apu (esim. Suomen kehitysapu)

33.

Muut avustuslähetykset (esim. yksityisten järjestöjen toimittama)

34.

Muut lähetykset (esim. kokeiltava tavara, joka jää maahan)

40.

Palkkatyötä varten tuotavat tai vietävät tavarat (lukuun ottamatta
kohdassa 70 mainittuja)
5)

50.

Palkkatyötä seuraavat toiminnot (lukuun ottamatta kohdassa 70
mainittuja)
5)

60.

Liiketoimet, joihin ei liity omistussuhteen muutosta, kuten esim.
tavaroiden korjaus
6)

70.

Tavaratoimitukset, jotka liittyvät yhteisiin puolustushankkeisiin tai
muihin hallitusten välisiin tuotanto-ohjelmiin
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80.

Tarvikkeiden ja laitteiden toimittaminen rakentamista tai maa- ja
vesirakentamista koskevan yleisen sopimuksen mukaisesti
9)

90.

Muut liiketoimet, kuten esim.
- vuokraus, jos vuokra-aika on yli 2 vuotta
- laina, jos laina-aika on yli 2 vuotta
- käyttöleasing, jos leasing-aika on yli 2 vuotta
- muu yli 2 vuotta kestävä väliaikainen käyttö

7) 8)

Selityksiä:
1)

Tämä kohta kattaa useimmat viennit ja tuonnit ts. toimet, joissa omistusoikeus siirtyy yhteisön jäsenvaltiossa asuvan ja yhteisön toisessa jäsenvaltiossa asuvan välillä ja joissa on tai tulee olemaan rahana tai tavarana
(vaihtokauppa) suoritettava vastike.
Huomattakoon, että tätä sovelletaan myös tavaran liikkeisiin saman
yrityksen sivuliikkeiden välillä ja jakelukeskuksista/keskuksiin
tapahtuviin liikkeisiin, vaikka maksua ei suoritetakaan välittömästi.

2)

Varaosien tai muiden tavaroiden maksullinen korvaaminen mukaan lukien.

3)

Rahoitusleasing (vuokramyynti) mukaan lukien. Vuokra lasketaan siten,
että se kattaa tavaroiden arvon kokonaan tai melkein kokonaan.
Tavaroiden hallussapitoon liittyvä riski ja edut siirtyvät vuokraajalle.
Sopimuksen päättyessä vuokraajasta tulee tavaroiden laillinen omistaja.

4)

Palautuslähetykset ja tavaroiden korvaaminen, jotka on alunperin
rekisteröity kohdissa 3-90, on rekisteröitävä vastaavissa kohdissa.

5)

Tullivalvonnassa tai muuten suoritetut palkkatyötoiminnot rekisteröidään
kohdassa 40 ja 50. Jalostustoimintoja, jotka palkkatyön tekijä suorittaa
omaan lukuunsa, ei ilmoiteta näissä kohdissa; ne on rekisteröitävä
kohdassa 1.

6)

Tavaran korjaaminen merkitsee sen alkuperäisen käyttökunnon
palauttamista. Tämä voi tarkoittaa kunnostus- tai parannustöitä, joissa
tavaroiden luonne ei millään tavoin muutu.

7)

Käyttöleasing: muu vuokrasopimus kuin huomautuksessa 3 tarkoitettu
rahoitusleasing.

8)

Tämä kohta tarkoittaa vietyjä/tuotuja tavaroita, jotka on tarkoitettu
jälleentuotaviksi/jälleenvietäviksi ilman, että omistusoikeus siirtyy.

9)

Kohdassa 80 rekisteröitävien toimien yhteydessä tavaroita ei laskuteta
erikseen, vaan koko työ laskutetaan yhdellä kertaa. Muussa tapauksessa
toimet on rekisteröitävä kohdassa 1.
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INTRASTAT-tilastoilmoituksen ulkopuolelle jätettävät tavarat
A. Lailliset maksuvälineet ja arvopaperit
B. Monetaarinen kulta
C. Hätäapu katastrofialueille
D. Tavarat, jotka nauttivat diplomaattista, konsulaattista tai vastaavaa
koskemattomuutta
E. Tavarat, joiden tuonnin tai viennin edellytetään olevan väliaikaista,
edellyttäen, että seuraavat vaatimukset täyttyvät:
1. jalostusta ei ole suunniteltu eikä suoriteta
2. väliaikaisen käytön ennakoitu kesto on enintään 2 vuotta
3. tuontia tai vientiä ei tarvitse ilmoittaa alv-tarkoituksiin
Esim. Tällaisia tavaroita voivat olla mm:
- messuille tai näyttelyihin tarkoitetut tavarat
- teatterilavasteet sekä karusellit ja muut markkinapaikkojen huvilaitteet
- ammatinharjoittamiseen tarkoitetut laitteet
- elokuvat (esittelyfilmit, uutisaineisto yms.)
- kokeiltavaksi tarkoitetut laitteet ja varusteet
- näyttely-, siitos-, kilpa- yms. eläimet
- kuljetusvälineet, kuljetukseen liittyvät kontit ja laitteet
- kuljetusvälineiden sekä kuljetukseen liittyvien konttien ja laitteiden
korjaamiseen tarkoitetut tavarat ja korjauksissa korvatut osat
- pakkaukset
- vuokra-, laina- yms. tavarat, käyttöaika alle 2 vuotta
- rakennustoimintaan tarkoitetut laitteet ja varusteet (työkoneet yms.)
- tutkimus-, analyysi- ja testaustarkoituksiin tarkoitetut tavarat
F. Viestintätarvikkeet, kuten levykkeet, magneettinauhat, filmit, työpiirustukset, ääni- ja videokasetit ja CD-ROM -ohjelmistolevyt, mikäli
yksityisasiakas on ne tilannut, eivätkä ne ole kaupallisten liiketoimien
kohteena sekä tavara, jolla täydennetään aikaisempaa toimitusta esim.
päivitystarkoituksessa ja josta tuotteen vastaanottajaa ei laskuteta.
Esim. Tietovälineelle tallennettu atk-erikoisohjelma katsotaan palveluksi
eikä sitä ilmoiteta tilastoilmoituksessa.
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G. Tavarat, jotka eivät ole kaupallisten liiketoimien kohteena:
1. mainosmateriaali
2. kaupalliset näytteet
H. Tavarat, jotka lähetetään tilastoalueen ulkopuolelle sijoitetuille kansallisille
asevoimille ja sellaiset toisesta jäsenvaltiosta vastaanotetut tavarat, jotka
kansalliset asevoimat ovat vieneet mukanaan tilastoalueen ulkopuolelle,
sekä tavarat, jotka jäsenvaltion tilastoalueelle sijoitetut toisen jäsenvaltion
asevoimat ovat hankkineet tai joista ne ovat luopuneet kyseisellä
tilastoalueella.
I.

Avaruusalusten kantoraketit avaruuteen laukaisemista varten tapahtuvan
lähettämisen ja saapumisen yhteydessä ja avaruuteen laukaisun ajankohtana.

J. Sellaiset uudet ajoneuvot, jotka alv-velvolliset luonnolliset tai oikeushenkilöt myyvät muista jäsenvaltioista peräisin oleville yksityishenkilöille.
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MAALUOKITUS YHTEISÖN ULKOMAANKAUPPATILASTOJA JA JÄSENVALTIOIDEN
VÄLISEN KAUPAN TILASTOJA VARTEN (KOMISSION ASETUS NRO 750/2005)
Voimassa 1.6.2005 alkaen

Maa- Maa
koodi

Selityksiä

Eurooppa
NL
AL
AD
BE
BA
BG
XC
ES
FO
GI
IE
IS
GB
IT
AT
XK
GR
HR
CY
LV
LI
LT
LU
MK
MT
XL

Alankomaat
Albania
Andorra
Belgia
Bosnia ja Hertsegovina
Bulgaria
Ceuta
Espanja
Färsaaret
Gibraltar
Irlanti
Islanti
Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin
Yhdistynyt kuningaskunta
Italia
Itävalta
Kosovo
Kreikka
Kroatia
Kypros
Latvia
Liechtenstein
Liettua
Luxemburg
Makedonia
Malta
Melilla

MD
XM
NO
PT
PL
FR

Moldova
Montenegro
Norja
Portugali
Puola
Ranska

ml. Huippuvuoret ja Jan Mayen
ml. Azorit ja Madeira

RO
SE
DE
SM
XS

Romania
Ruotsi
Saksa
San Marino
Serbia

ml. Helgolandin saari; pl. Büsingenin alueet

ml. Baleaarit ja Kanariansaaret; pl. Ceuta ja Melilla

ml. Englannin kanaalin saaret ja Mansaari
ml. Livigno, pl. Campione d'Italian kunta

ml. Gozo ja Comino
ml. Peñón de Vélez de la Gomera, Peñón de Alhucemas ja
Chafarinassaaret

ml. Monaco ja Ranskan merentakaiset departementit (Réunion,
Guadeloupe, Martinique ja Ranskan Guyana)
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Maa- Maa
koodi
SK
SI
CH

Slovakia
Slovenia
Sveitsi

DK
CZ
TR
UA
HU
BY
VA
RU
EE

Tanska
Tsekin tasavalta
Turkki
Ukraina
Unkari
Valko-Venäjä
Vatikaanivaltio
Venäjä
Viro

Selityksiä

ml. Büsingenin saksalainen alue ja italialainen kunta Campione
d'Italia

Afrikka
DZ
AO
BJ
BW
BF
BI
DJ
EG
ER
ZA
ET
GA
GM
GH
GN
GW
CM
CV
KE
CF
KM
CD
CG
LS
LR
LY
MG
MW
ML
MA

Algeria
Angola
ml. Cabinda
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Djibouti
Egypti
Eritrea
Etelä-Afrikka
Etiopia
Gabon
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Kamerun
Kap Verde
Kenia
Keski-Afrikan tasavalta
Komorit
Anjouan, Grande Comore ja Mohéli
Kongon demokraattinen tasavalta ent. Zaire
Kongo
Lesotho
Liberia
Libya
Madagaskar
Malawi
Mali
Marokko
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Maa- Maa
koodi
MR
MU

Mauritania
Mauritius

YT
MZ
NA
NE
NG
CI
GQ
RW
ZM
ST
SN
SC

Mayotte
Mosambik
Namibia
Niger
Nigeria
Norsunluurannikko
Päiväntasaajan Guinea
Ruanda
Sambia
Sao Tomé ja Principe
Senegal
Seychellit

SL
SO
SH
SD
SZ
TZ
TG
TD
TN
UG
ZW

Sierra Leone
Somalia
St. Helena
Sudan
Swazimaa
Tansania
Togo
Tsad
Tunisia
Uganda
Zimbabwe

Selityksiä

Mauritius-, Rodrigues-, Agalega- ja Cargados
Carajos Shoals -saaret (Saint Brandonin saaret)
Grande-Terre ja Pamandzi

Mahé-, Praslin-, La Digue-, Frégate-, Silhouettesaaret; Amirantit
(Desroches-, Alphonse-, Plate- ja Coëtivy -saaret);
Farquharsaaret (Providence); Aldabra- ja Cosmoledosaaret

ml. Ascension, Tristan da Cunha

Tanganjika, Sansibar ja Pemba

Aasia
AF
AE

Afganistan
Arabiemiirikunnat

AM
AZ
BH
BD
BT
IO
BN
KR
PH
GE
HK
ID
IN
IQ

Armenia
Azerbaidzan
Bahrain
Bangladesh
Bhutan
Brittiläinen Intian valtameren alue
Brunei
Etelä-Korea
Filippiinit
Georgia
Hongkong
Indonesia
Intia
Irak

Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujaira, Ras al Khaima, Sharja ja Umm
al Qaiwain

Chagossaaret
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Maa- Maa
koodi
IR
IL
JP
YE
JO
KH
KZ
CN
KG
KW
LA
LB
MO
MV
MY
MN
MM
NP
OM
PK
PS
KP
QA
SA
SG
LK
SY
TJ
TW
TH
TL
TM
UZ
VN

Iran
Israel
Japani
Jemen
Jordania
Kambodza
Kazakstan
Kiina
Kirgisian tasavalta
Kuwait
Laos
Libanon
Macao
Malediivit
Malesia
Mongolia
Myanmar
Nepal
Oman
Pakistan
Palestiinalaisalue
Pohjois-Korea
Qatar
Saudi-Arabia
Singapore
Sri Lanka
Syyria
Tadzikistan
Taiwan
Thaimaa
Timor-Leste
Turkmenistan
Uzbekistan
Vietnam

Selityksiä

ent. Pohjois-Jemen ja Etelä-Jemen

Malesian niemimaa ja Itä-Malesia (Labuan, Sabah ja Sarawak)
ent. Burma

Länsiranta (ml. Itä-Jerusalem) ja Gaza

Amerikka
Pohjois-Amerikka
GL
CA
PM
US

Grönlanti
Kanada
St.Pierre ja Miquelon
Yhdysvallat

ml. Puerto Rico

Väli-Amerikka
AN
AI

Alankomaiden Antillit
Anguilla

Bonaire, Curacao, Saba, St. Eustatius ja St. Martinin eteläosa
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Maa- Maa
koodi
AG
AW
BS
BB
BZ
BM
VG
KY
CR
DM
DO
SV
GD
GT
HT
HN
JM
CU
MX
MS
NI
PA
KN
LC
VC
TT
TC
VI

Antigua ja Barbuda
Aruba
Bahama
Barbados
Belize
Bermuda
Brittiläiset Neitsytsaaret
Caymansaaret
Costa Rica
Dominica
Dominikaaninen tasavalta
El Salvador
Grenada
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaika
Kuuba
Meksiko
Montserrat
Nicaragua
Panama
St. Kitts ja Nevis
St. Lucia
St.Vincent ja Grenadiinit
Trinidad ja Tobago
Turks- ja Caicossaaret
Yhdysvaltojen Neitsytsaaret

Selityksiä

ml. Etelä-Grenadiinit

ml. Islas del Cisne

ml. Islas del Mais
ml. entinen kanavavyöhyke

Etelä-Amerikka
AR
BO
BR
CL
EC
FK
GY
CO
PY
PE
SR
UY
VE

Argentiina
Bolivia
Brasilia
Chile
Ecuador
Falklandinsaaret
Guyana
Kolumbia
Paraguay
Peru
Surinam
Uruguay
Venezuela

ml. Galapagossaaret
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Maa- Maa
koodi

Selityksiä

Oseania
AS
AU
BV
CK
GS
AQ

Amerikan Samoa
Australia
Bouvet'n saari
Cookinsaaret
Etelä-Georgia ja Eteläiset
Sandwichsaaret
Etelämanner

FJ
GU
HM
CX
KI
CC
MH
FM
NR
NU
NF
PW
PG

Fidzi
Guam
Heardsaari ja McDonaldsaaret
Joulusaaret
Kiribati
Kookossaaret
Marshallinsaaret
Mikronesia
Nauru
Niuesaari
Norfolkinsaaret
Palau
Papua-Uusi-Guinea

PN
MP
TF

Pitcairn
Pohjois-Mariaanit
Ranskan eteläiset territoriot

PF

Ranskan Polynesia

SB
WS
TK
TO
TV
NC
NZ
WF
VU
UM

Salomonsaaret
Samoa
Tokelau
Tonga
Tuvalu
Uusi-Kaledonia
Uusi Seelanti
Wallis ja Futuna saaret
Vanuatu
Yhdysvaltojen Tyynenmeren
erillissaaret

Alueet 60 eteläisestä leveysasteesta etelään (pl. Ranskan
eteläiset territoriot, Bouvet'n saari, Etelä-Georgia ja Eteläiset
Sandwichsaaret)

Chuuk, Kosrae, Pohnpei ja Yap

Uuden Guinean itäinen osa: Bismarckin saaristo (Uusi-Britannia,
Uusi-Irlanti, Lavongai ja Amiraliteettisaaret); Pohjoiset
Salomonsaaret (Bougainville ja Buka); Trobriand-, Woodlark- ja
Entrecasteauxsaaret sekä Louisiadesaaristo
ml. Ducie-, Henderson- ja Oenosaaret
Kerguelensaaret, Amsterdaminsaari, Saint-Paulinsaari ja
Crozetsaaristo
Marqesassaaret, Seurasaaret (Tahiti), Tuamotu-, Gambier- ja
Australessaaret; ml. Clippertoninsaari

ml. Loyautésaaret (Lifou, Maré ja Ouvéa)
pl. Rossin alue (Etelämanner)
ml. Alofisaari
Baker-, Howland-, ja Jarvissaaret, Johnstonin atolli, Kingmanin
riutta, Midwaysaari, Navassaari, Palmyran atolli ja Wakesaari
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Paljousyksiköt
Paljouden lajin koodit

Paljousyksiköt
c/k
ce/el
ct/l
g
gi F/S
GT
kg
kg C5H14CINO
kg H2O2
kg K2O
kg KOH
kg met.am.
kg/net eda
kg 90 % sdt
kg N
kg NaOH
kg P2O5
kg U
kpl
pari
100 kpl
1 000 kpl
1 000 kWh
l
l alc. 100 %
1 000 l
m
m2
m3
1 000 m3
TJ

KOODI
= karaatti(a) (1 metrijärjestelmän karaatti = 2 x 10-4 kg)
= kennojen lukumäärä
= kantokyky tonneina
= gramma(a)
= gramma(a) halkeamiskelpoisia isotooppeja
= aluksen bruttovetoisuus
= kilogramma(a)
= kilogramma(a) koliinikloridi(a)
= kilogramma(a) vetyperoksidia
= kilogramma(a) kaliumoksidia
= kilogramma(a) kaliumhydroksidia (kaustista kaliumia)
= kilogramma(a) metyyliamineja
= kilogramma (a), valutettu nettopaino
= kilogramma(a) 90 %:sesti kuivasta aineesta
= kilogramma(a) typpeä
= kilogramma(a) natriumhydroksidia (kaustista soodaa)
= kilogramma(a) fosforipentoksidia (fosforianhydridiä)
= kilogramma(a) uraania
= kappale(tta)
= pari
= 100 kappaletta
= 1 000 kappaletta
= 1 000 kilowattituntia
= litra(a)
= litra(a) puhdasta (100 %) alkoholia
= 1 000 litra(a)
= metri(ä)
= neliömetri(ä)
= kuutiometri(ä)
= 1 000 kuutiometriä
= terajoule(a) (bruttolämpöarvo)
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CTM
NCL
CCT
GRM
GFI
GRT
KGM
KCC
KNS
KPO
KPH
KMA
KGME
KSD
KNI
KSH
KPP
KUR
NAR
NPR
CEN
MIL
MWH
LTR
LPA
KLT
MTR
MTK
MTQ
MTQC
TJO

INTRASTAT-PALVELUPISTE
Kaikkien yhdyshenkilöiden sähköpostiosoite on: etunimi.sukunimi@tulli.fi
Eteläinen tullipiiri/Intrastat
Postiosoite: PL 62, 00501 Helsinki
Käyntiosoite: Vilhonvuorenkatu 12 B, Helsinki
faksi 020 492 1326
-

tilastoilmoitusten vastaanotto, tarkastus, korjaus ja tallennus
virhelistojen tulostus, lähettäminen ja korjaaminen
muistutuskirjeiden lähettäminen
nimi-, osoite- ja yhteystietojen päivitys tiedonantajien rekisteriin
asiamiesten tietojen päivitys rekisteriin
mahdollisen virhemaksun määrääminen

Palvelupuhelin: 020 690 614
Marja Salonen, puh. 020 492 1224
Sari Tuhkanen, puh. 020 492 1248
Lomakkeiden ja palautuskuorien tilaukset: puh. 020 492 1163 tai 020 492 1221
tai sähköpostilla: lomakkeet.intrastat@tulli.fi

MUITA INTRASTAT-YHTEYSTIETOJA
Kaikkien yhdyshenkilöiden sähköpostiosoite on: etunimi.sukunimi@tulli.fi
Tullihallitus, Tilastoyksikkö
PL 512, 00101 HELSINKI
faksi 020 492 1860
Terttu Tähtivaara, puh. 020 492 1858
Erja Kykkänen, puh. 020 492 1857
- tilastointiperiaatteet, yleisohjeiden antaminen (INTRASTAT-opas)
- tilastollinen jälkitarkastus; tilastokyselyt ja -korjaukset
Andrea Lardot-Koivusalo, puh. 020 492 1854
- tiedonantajien rekisteröintiin liittyvät asiat:
* alv-tunnuksen muutokset
* ilmoitusvelvollisuuden muutokset (lisäykset, poistot)
* raportointiyksikkötunnukset (INT-koodit)
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Turun tulli, Kiintiöt ja oikaisu -ryhmä
PL 386, 20101 TURKU
faksi 020 492 4087
Aila Pelkonen, puh. 020 492 4072
Stina Tuomisto ja Satu Silvan, puh. 020 492 4083
- uusien tiedonantajien päivitys rekisteriin ja materiaalin lähettäminen
- levykkeiden vastaanotto ja luku
IDEP-tuki
Stina Tuomisto ja Satu Silvan, puh. 020 492 4111 tai sähköposti: idep@tulli.fi
- IDEP-ohjelman asennukseen ja käyttöön liittyvät kysymykset
Sähköinen lomake (Internet) -tuki
Aila Pelkonen, puh. 020 492 4072
Stina Tuomisto ja Satu Silvan, puh. 020 492 4083
- sähköisen lomakkeen käyttöön liittyvät kysymykset
- käyttäjien hyväksyntä
Ascii-tiedoston ja EDIFACT-tilastosanoman tietuekuvaukset
Aila Pelkonen, puh. 020 492 4072
Stina Tuomisto ja Satu Silvan, puh. 020 492 4083
sähköposti (osoite on muotoa etunimi.sukunimi@tulli.fi) tai faksi 020 492 4087
Tullihallitus, Tietohallintoyksikkö
PL 512, 00101 HELSINKI
faksi 020 492 1595
ASCII-tiedoston ja EDI-sanoman käyttöönoton testaus
- ilmoittautuminen: testaus.intrastat@tulli.fi
- tiedonvälityksessä esiintyvät mahdolliset ongelmat: testaus.intrastat@tulli.fi
Valtakunnallinen tullineuvonta
PL 512, 00101 HELSINKI
puh. 020 690 600, faksi 020 492 1812
- mm. tavaranimikekysymykset
Tullihallitus, Tilastopalvelu
Käyntiosoite: Erottajankatu 15-17 A, 4. krs., Helsinki
Postiosoite: PL 512, 00101 Helsinki
puh. 020 690 614
sähköposti: tullitil@tulli.fi
Tullin Internet-sivut: http://www.tulli.fi
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Muutosilmoitus
EU-sisäkaupan tiedonantovelvollisten
rekisteriin

Vastaanottaja:
TULLIHALLITUS
Tilastoyksikkö
PL 512
00101 HELSINKI
Faksi: 020 492 1860

Uusi
nimi:

_____________________________ Vanha _____________________________

nimi:
_____________________________

_____________________________

Uusi
Vanha
alv-tunnus: ________________________ alv-tunnus: ________________________
INT-koodi:

________________________

(mikäli annettu)

Uudet yhteystiedot:
Osoite:

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Yhdyshenkilö:

_________________________________________________________

Puhelin:

_________________________________________________________

Faksi:

_________________________________________________________

Sähköposti:

_______________________________________________

Muutoksen toteutusajankohta: ____________________________________________
Lisätietoja:

Päiväys ja allekirjoitus:
_____________________________________________________________________________
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