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T-passitusilmoituksen täyttäminen Tullin internet-sivulla 
* Merkityt tiedot ovat pakollisia. 

1.1. Passituksesta vastaavan tiedot 

 
 
Passituksesta vastaava on henkilö, joka asettaa passitusvakuuden. 
 
Toimijan luonne*: 

Valintaa ”F = Yritys / ei-EU ” voi käyttää vain Norjaan tai Sveitsiin sijoittunut yritys, joka käyttää 

passittamisessa muualla kuin EU-maassa perustettua yleisvakuutta. Tällöin käytetään EORI-

tunnuksen sijaan asiakkaan yritystunnusta. 
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Y-tunnus / Henkilötunnus*: 

Yrityksen EORI- tunniste ja mahdollinen asiakastunnuksen jatko-osa on ilmoitettava. EORI- tun-

nistetta voi hakea Tullin internet-sivulta löytyvällä hakemuslomakkeella.  

 

Yksityishenkilöt ilmoittavat henkilötunnuksen. Ulkomaalaiset yksityishenkilöt ilmoittavat synty-

mäajan 

 

Yrityksen nimi / Nimi*: 

Passituksesta vastaavan eli vakuuden asettajan nimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka ja 

maa, johon passituksesta vastaava on sijoittautunut, on ilmoitettava. 

 

Ilmoittajan nimi ja puhelinnumero*: 

Ilmoittajan yhteystiedot. 

 

Ilmoittajan viite: 

Ilmoittajan viitteessä voidaan käyttää sekä tekstiä että numeroita. 

 

Sähköpostiosoite: 

Ilmoittaja voi halutessaan antaa ilmoituksessa sähköpostiosoitteensa, jolloin passituksen tiedot tu-

levat myös ilmoittajan sähköpostiin. 
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1.2. Vakuudet 

 
 

Vakuustyyppi*: 

Jos asiakkaalla on yleisvakuus, on käytettävä vakuustyyppiä 1. 

Jos annetaan yksittäinen esim. käteisvakuus yhtä passitusta varten, on käytettävä vakuustyyppiä 3.  

 

Viitenumero:  

Vakuuden viitenumero (GRN) on ilmoitettava, jos vakuus on etukäteen tullissa perustettu. Jos 

vakuus perustetaan lähtötullitoimipaikassa passitusta aloitettaessa, jätetään kenttä tyhjäksi. 

 

PIN-koodi: 

Vakuuden tunnusluku, joka on saatu tullista vakuuden viitenumeron (GRN) yhteydessä. PIN-

koodin ilmoittaminen varmentaa oikeuden vakuuden käyttöön. 
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Yleisvakuus ei voimassa:  

Valikko koskee ainoastaan yleisvakuusasiakkaita. Valitsemalla jokin mainituista maista, rajataan 

passitusvakuuden käyttö valitun maan ulkopuolelle. Eli valitussa maassa passitusyleisvakuus ei ole 

voimassa ja passittaminen valitussa maassa ei ole mahdollista. 

 
1.3. Kuljetusväline 

 
 

Kuljetusmuoto lähdettäessä*: 

Kuljetusmuoto passitusta aloitettaessa. 

 

Kuljetusvälineen tunnus lähdettäessä*: 

Ajoneuvon rekisterinumero, johon tavarat on lastattu. Tunnus voi olla myös laivan nimi, jos tava-

roita kuljetetaan kontissa merikuljetuksena. Lentokuljetuksesta on ilmoitettava lennon numero. 

Postilähetyksissä ja rautatiekuljetuksissa ei ilmoiteta tunnusta eikä kansallisuutta. 

 

Kuljetusvälineen kansallisuus lähdettäessä*: 

Rekisteröintimaan kaksikirjaiminen maakoodi. Koodi on valittava kentän pudotusvalikosta. 
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1.4. Reittitiedot 

 
 
Määrätoimipaikka*:  

Toimipaikka, jossa passitettavat tavarat ja passituksen saateasiakirja esitetään. 

 

Rajatoimipaikka:  

Toimipaikka, jonka kautta kuljetus saapuu uuden sopimuspuolen alueelle eli yhteisöstä Efta-

maahan. Esimerkiksi Suomesta Norjaan saavuttaessa on ilmoitettava ensimmäinen rajatoimipaikka 

Norjassa. 

 

Sitova reitti: 

Reitin ilmoittaminen on pakollista, jos passitusilmoituksella on ilmoitettu turvatiedot tai passite-

taan soveltamisasetuksen liitteen 44 C-tavaroita.  
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1.5. Turvatiedot 
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Passitusilmoituksella on mahdollista antaa turvatiedot. Turvatiedot on ilmoitettava sekä ilmoituk-

sen perus- että tavaraerätiedoilla.  

 

Kuljetusmuoto rajalla*:  

Kuljetusmuotokoodi on ilmoitettava sen mukaan millä aktiivisella kulkuneuvolla tavara poistuu 

yhteisön tullialueelta. 

 

Aktiivisen kuljetusvälineen tunnus rajalla*:  

Aktiivisen kuljetusvälineen tunnus, jolla kuljetus ylittää yhteisön ulkorajan sellaisena kuin se on 

passitusta aloitettaessa tiedossa, on ilmoitettava, esim. auton rekisterinumero. 

 

Aktiivisen kuljetusvälineen kansallisuus rajalla*:  

Aktiivisen kuljetusvälineen kansallisuus on ilmoitettava. 

 

Lastauspaikka*:  

Satama, rahtiterminaali, rautatieasema tai muu paikka, jossa tavarat on lastattu niiden kuljetusväli-

neeseen sekä lastauspaikan sijainti, on ilmoitettava. Maantie- ja rautatiekuljetuksissa paikka, jossa 

tavarat otettiin haltuun kuljetussopimuksen perusteella tai lähtötullitoimipaikka tavanomaisessa 

menettelyssä. Lastauspaikan kahden ensimmäisen merkin tulee muodostua maakoodista (koodi-

luettelo 0058). Esim. FI Turun satama. 

 

Purkauspaikka*:  

Tavaran purkauspaikka mahdollisimman tarkasti. Purkauspaikan kahden ensimmäisen merkin 

tulee muodostua maakoodista (koodiluettelo 0058). Esim. FI Turun satama. 

 

Kuljetusliike:  

Kuljetusliikkeen nimi- ja osoitetiedot, sekä EORI-tunniste voidaan ilmoittaa.  

 

Kuljetuksen viitenumero: 

Kuljetuksen matkanumero voidaan ilmoittaa. 

 



 10

Erityisolosuhdekoodi:  

Jos passituksesta vastaava on Tullin valtuuttama taloudellinen toimija (AEO) ja haluaa statuksensa 

huomioitavaksi käsittelyssä, on ilmoitettava koodi ”E.” 

 

Tavaraerä 1 – Perustiedot 
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Tavaraerän tyyppi*: 

Ilmoituksen tyyppi on valittava alasvetovalikosta. 

Ilmoituksessa tämä valinta on tehtävä jokaisen tavaraerän osalta erikseen. 

- T1 tarkoittaa tullaamattomia tavaroita 

- T2 tarkoittaa yhteisötavaroita 

- T2F tarkoittaa yhteisön verorajan (esim. Ahvenanmaa) yli toimitettavia yhteisötavaroita 

- T2SM tarkoittaa yhteisötavaroita San Marinoon 

- TIR tarkoittaa TIR-menettelyä 

 

Lähetysmaa*:  

Maa, josta tavara lähetetään.  

 

Määrämaa*:  

Maa, johon tavarat viedään. 

 

Lähettäjä*: 

Lähettäjän tai viejän nimi- ja osoitetiedot on ilmoitettava. Jos tavaroita on kerätty esimerkiksi 

yhteen varastoon usealta alkuperäiseltä lähettäjältä, voi lähettäjänä olla varaston haltija.  

 

Vastaanottaja*: 

Vastaanottajan nimi- ja osoitetiedot on ilmoitettava. Jos tavaroita lähetetään usealle eri vastaanot-

tajalle, mutta ne aiotaan purkaa yhteen varastoon, voi vastaanottajana olla varaston haltija. 

 

Tavarankuvaus*: 

Tavarankuvaus on ilmoitettava riittävän täsmällisesti, jotta tavarat voidaan tunnistaa ja luokitella 

tullinimikkeen mukaisesti mahdollista verottamista varten. Yleisilmauksia, kuten elektroniikka tai 

varaosia ei hyväksytä tavarankuvaukseksi. Yksi tavaraerä voi käsittää vain yhden tavanomaisen 

kauppanimityksen sisältämiä tuotteita lähtötoimipaikasta määrätoimipaikkaan, kuten matkapuhe-

limia tai televisioita. 
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Tavaran koodi: 

Tullinimike on ilmoitettava vähintään kuuden numeron tarkkuudella, jos passitettava tavara on 

soveltamisasetuksen liitteen 44C- tavarakatteessa mainittu.  

 

Bruttopaino*: 

Bruttopaino on ilmoitettava kiloina tavaraeräkohtaisesti. Jos bruttopaino on pienempi kuin yksi 

kilo, se on ilmoitettava kolmen desimaalin tarkkuudella, esimerkiksi: 0,654 (kg). 

 

SovA 44C-liitteen tavarat: 

On ilmoitettava tavarat, jotka sisältyvät mainitun soveltamisasetuksen tavarakatteeseen. Kohdassa 

on ilmoitettava tavaroiden määrä paljousyksikön kera. Paljousyksikkö voi olla esimerkiksi kilo, 

kappalemäärä tai muu kyseessä olevaan nimekkeeseen liittyvä paljousyksikkö. 
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Tavaraerä 1 - Turvatiedot 

 
 

Passitusilmoituksella on mahdollista antaa turvatiedot. Jos turvatiedot annetaan passitusilmoituk-

sella, ne on ilmoitettava sekä ilmoituksen perus- että tavaraerätiedoilla.  

 

Alkuperäinen lähettäjä*: 

EORI-tunniste on ilmoitettava ja TIN-tunniste (yritystunnus) on ilmoitettava, jos alkuperäinen 

lähettäjä on Tullin valtuuttama taloudellinen toimija (AEO). Tavaroiden alkuperäisen lähettäjän 

nimi- ja osoitetiedot on ilmoitettava.  
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Lopullinen vastaanottaja*:  

Tavaroiden kuljetussopimuksessa mainitun vastaanottajan nimi- ja osoitetiedot on ilmoitettava. 

EORI-tunniste, jos se on tiedossa. 

 

Yhtenäisviite:  

Yhtenäisviite (Unique consignment reference number), jolla tavaroiden jäljittäminen on mahdollis-

ta toimijan tai toimijoiden logistiikkaan liittyvistä kirjanpidoista. 

 

Rahdin maksutapa: 

Tarkoittaa koodiluettelon (0327) mukaista rahdin maksutapaa. 

 

Vaarallisten tavaroiden koodi (UN): 

Tarkoittaa YK:n vaarallisten tavaroiden UNDG-koodia (koodiluettelo on saatavana internet-

osoitteesta: http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2011/11contentse.html). 
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Tavaraerä 1 – Pakkaustiedot 

 
 
Pakkausmerkit*: 

Tavaroiden pakkauksissa olevat merkit ja numerot. 

 

Lukumäärä*:  

Tavaraerän pakkausten lukumäärä tai pakkaamattoman tavaran kappalemäärä on ilmoitettava. Jos 

esimerkiksi kartongit on pakattu palleteiksi lavoihin, joista muodostuu isompia pakkauksia, on 

ilmoitettava näiden isompien pakkausten määrä. Pakkausten lukumäärä on oltava todettavissa. 

Bulk-tavarasta tietoa ei ilmoiteta. Bulk-tavaraa on esimerkiksi nestemäinen säiliössä kuljetettava 

tuote. 

Pakkausten lukumäärä voi olla nolla, jos samaan pakkaukseen on pakattu eri tavaraerinä ilmoitet-

tavia tavaroita. Pakkauslaji ja bruttopaino ovat aina pakollisena ilmoitettavia tietoja, vaikka luku-

määränä ilmoitettaisiin nolla. 



 16

 

Pakkauslaji*: 

Kaksikirjaiminen koodi, joka löytyy koodiluettelosta 0075. Pakkauslajilla tarkoitetaan pakkausta-

paa. 

 

Tavaraerä 1 – Edeltävä toiminto / menettely 

 
 
Koodi*: 

Edeltävän menettelyn tai toiminnon koodi, jotka löytyvät koodiluettelosta 0012, on valittava. Koo-

diluettelo 0012 on tämän ohjeen liitteessä 1. 

 

Numero*: 

Edeltävän menettelyn numero on ilmoitettava tavaraerittäin.  

Esimerkki: 
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Jos edeltävänä menettelynä on vienti, ilmoitetaan viennin viitenumero MRN. Tällöin tulee ilmoit-

taa myös kentässä ”viennin menettely” viennin ositustieto. Kenttä ilmaantuu ”vienti”-valinnan 

jälkeen näytölle. Jos edeltävänä menettelynä on saapumisen/poistumisen yleisilmoitus, kentässä 

”AREX tavaraeränumero” on ilmoitettava kyseistä tavaraerää AREX-järjestelmässä vastaavan 

tavaraerän järjestysnumero. Jos samaan tavaraerään liittyy useita AREX-ilmoituksia, kukin niistä 

on ilmoitettava omalla rivillään.  

 

Tavaraerä 1 – Kontit 

 
 
Kontin numero: 

Jos tavarat on lastattu konttiin, on ilmoitettava kontin numero. 
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Tavaraerä 1 – Liiteasiakirjat 

 
 

Jos kuljetukseen liittyy liiteasiakirjoja, on alasvetovalikosta valittava koodi ja kirjoitetaan asia-

kirjan numero. Jos passituksella ilmoitetaan turvatiedot, on liiteasiakirjan ilmoittaminen pakollista 

esimerkiksi koodi 730 maantiekuljetusrahtikirja. 

 

Lisätietoja: 

Kohtaan voidaan laittaa esimerkiksi asiakirjan päiväys tai varastosta oton päivämäärä. 
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Tavaraerä 1 – Erityismaininnat 

 
 
Koodi: 

Valitaan alasvetovalikosta erityismaininnankoodi. Jos edeltävä toiminto on ollut vienti, on kohdas-

sa ilmoitettava koodi DG2. 

 

Lisää uusi tavaraerä: 

Jos halutaan ilmoittaa useampi tavaraerä, valitaan linkki ”Lisää uusi tavaraerä”. Tällöin edellisenä 

ilmoitetulta tavaraerältä kopioituvat lähettäjä- ja vastaanottajatiedot. Muilta osin toistetaan tavara-

erässä täytetyt kentät. 

 

Ilmoituksen tallennus 

Kun ilmoitus on virheetön, painikkeella voidaan vahvistaa annetut tiedot. Sähköinen järjestelmä 

muodostaa viitenumeron (wp-viite), jonka avulla kyseinen ilmoitus löytyy tullissa. 
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Varamenettelyssä käytettävän TSAD-lomakkeen täyttöohje 
 

Varamenettelyä on käytettävä tilanteissa, joissa Tullin tai asiakkaan sähköinen järjestelmä ei toimi. 

Tällöin passitusmenettelyssä käytetään paperilla annettavaa passitusilmoitusta Tullihallituksen 

määräyksen 170/010/2010, 29.10.2010 mukaisesti. 

 

Turvatiedot olisi varamenettelyä käytettäessä aina ensisijaisesti annettava saapumisen tai poistumi-

sen yleisilmoituksella Tullin AREX -järjestelmään. Jos kuljetus on kuitenkin jo alkanut ennen kuin 

tieto Tullin järjestelmän toimimattomuudesta on saatu, hyväksytään passitusjärjestelmään annetut 

turvatiedot kuljetuksen mukana seuraavalla passituksen / vaarattomuuden saateasiakirjalla (TSAD) 

T-passitusta käytettäessä tai erillisellä vaarattomuutta ja turvallisuutta koskevalla asiakirjalla 

(SSD) TIR-menettelyä käytettäessä. Tässä täyttöohjeessa keskitytään vain koko passituksen / vaa-

rattomuuden saateasiakirjaa (TSAD) ja siihen liittyvää tavaraerittelyä koskevien tietojen täyttöön. 

 
* Merkityt tiedot ovat pakollisia. 
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Sarakkeet, jotka passituksesta vastaava täyttää 
 
Ilmoitustyyppi*: 

 Sarakkeen oikeanpuoleisessa osassa passituksen ilmoitustyyppi eli tavaroiden tullioikeudellinen 

asema (koodiluettelo 0081) on ilmoitettava. Jos samalla ilmoituksella on eri tullioikeudellisen 

aseman omaavia tavaroita, tähän kohtaan on merkittävä T-. Tällöin ilmoitustyyppien T1 ja T2 

tavarat on ilmoitettava omilla tavaraerittelyillään erikseen. Jos ilmoitustyyppi päälomakkeella on 

muu kuin T-, ei tavaraerittelyssä tietoa ilmoiteta.  

 

Muu SCI (S32): 

Muut erityisolosuhteet.  

 

Lähettäjä/Viejä*:  

Lähettäjä, jonka toimeksiannosta passitus tehdään, on ilmoitettava. Lähettäjän/viejän EORI- 

tunnistenumero, jos tiedossa. Jos ilmoituksen kaikilla tavaraerillä on sama lähettäjä, on lähettäjä-

tiedot annettava ilmoituksen perustiedoissa. Muuten lähettäjätiedot on annettava tavaraerittäin ja 

tässä on ilmoitettava ”USEITA”. 

  

Vaaratt.ilm: 

Koodi S on merkittävä, kun passituksen / vaarattomuuden saateasiakirja sisältää myös turvatiedot. 

Jos turvatietoja ei ilmoiteta, kohtaa ei täytetä (tällöin passituksen varamenettelyn asiakirjana on 

käytettävä SAD- tai TAD- lomaketta ja turvatiedot on ilmoitettava erikseen AREX – järjestel-

mään). 

 

Lomakkeet: 

Sarakkeen ensimmäisessä osassa on ilmoitettava kyseisen lomakkeen järjestysnumero ja jälkim-

mäiseen osaan on ilmoitettava lomakkeiden kokonaismäärä (esim. 001/010, jos ilmoitukseen 

liittyy yhdeksän kappaletta tavaraerittelysivuja). 

 

Tav.eritt.määrä*:  

Passituksen kohteena olevien tavaraerien kokonaismäärä on ilmoitettava. 
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Kollimäärä*:  

Passitusilmoituksien pakkausten (tavarakollien) yhteismäärä on ilmoitettava. 

 

Viitenumero: 

Ilmoituksen tekijän tai hänen edustajansa ilmoittama viitenumero tälle ilmoitukselle. Viitenumeron 

tulee olla eri jokaisessa ilmoituksessa. 

 

Vastaanottaja*:  

Vastaanottajan EORI- tunnistenumero. Vastaanottajan nimi- ja osoitetiedot on ilmoitettava. 

Vastaanottaja on lähtökohtaisesti tavaroiden lopullinen vastaanottaja määrämaassa. Jos tämä ei ole 

tiedossa, viimeinen tunnettu vastaanottaja on ilmoitettava. Jos ilmoituksen kaikilla tavaraerillä on 

sama vastaanottaja, tiedot on annettava ilmoituksen perustiedoissa. Muuten tiedot on annettava 

tavaraerittäin ja tässä on ilmoitettava ”USEITA”. 

 

Päivä ja aika, jolloin ensimmäiseen saapumispaikkaan saavuttiin yhteisön tullialueella: 

Päivämäärä ja aika (muodossa pp.kk.vvvv, klo xx.xx), jolloin tavarat ensimmäisen kerran saapui-

vat Euroopan Unionin alueelle, on ilmoitettava. 

 

Kuljetuksen maksutavan koodi: 

Millä tavalla rahti on maksettu (koodiluettelo 0327). 

 

Lähetys-/vientimaan koodi: 

Lähetysmaa (maakoodiluettelo 0058). Jos tavarat kulkevat yhteisön läpi puhtaassa kauttakulussa 

ilman välipurkausta, lähetysmaan koodi on tavaroiden alkuperäisen kolmannen maan maakoodi. 

Jos tavaraeriä on useita, lähetysmaan koodi on ilmoitettava tavaraerittelyssä. 

 

Määrämaan koodi: 

Lopullisen määrämaan maakoodi (koodiluettelo 0058). Jos tavaraeriä on useita, määrämaan koodi 

ilmoitetaan tavaraerittelyssä. 
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Kuljetusvälineen tunnus ja kansallisuus lähdettäessä*: 

Kulkuneuvon yksilöivä tunnistetieto, johon tavarat on lastattu silloin kun passitusta aloitetaan, on 

ilmoitettava, esim. maantiekulkuneuvon rekisterinumero. Jos kuljetuksessa käytetään ajoneuvoyh-

distelmää, on ilmoitettava molempien rekisterinumerot (esim. ABC-123 / PB-1234). Kulkuneuvon 

kansallisuus on ilmoitettava jälkimmäisessä osassa maakoodilla (koodiluettelo 0058). 

 

Aktiivisen kuljetusvälineen tunnus ja kansallisuus rajalla: 

Koko yhdistelmää kuljettavan kulkuneuvon yksilöivätunnus ja kansallisuus (koodiluettelo 0058), 

jolla kuljetus ylittää yhteisön ulkorajan sellaisena kuin se on passitusta aloitettaessa tiedossa. 

 

Kuljetusmuoto rajalla: 

Kuljetusmuoto (koodiluettelo 0041) sen mukaan millä aktiivisella kulkuneuvolla tavara viedään 

yhteisön tullialueelta.  

 

Tavaran sijaintipaikka*:  

Satama, rahtiterminaali, rautatieasema tai muu paikka, jossa tavarat on lastattu niiden kuljetusväli-

neeseen sekä lastauspaikan sijainti, on ilmoitettava. Maantie- ja rautatiekuljetuksissa paikka, jossa 

tavarat otettiin haltuun kuljetussopimuksen perusteella tai lähtötullitoimipaikka tavanomaisessa 

menettelyssä. Lastauspaikan kaksi ensimmäistä merkkiä muodostuu maakoodista (koodiluettelo 

0058). Esimerkiksi: ”FI Turun satama”. 

 

Purkauspaikka:  

Satama, rahtiterminaali, rautatieasema tai muu paikka, jossa tavarat puretaan niiden kuljetusväli-

neestä sekä purkauspaikan sijainti, on ilmoitettava mahdollisimman tarkasti käytettävissä olevin 

tiedoin. Purkauspaikan kaksi ensimmäistä merkkiä muodostuu maakoodista (koodiluettelo 0058). 

Esim. FI Turun satama.  

 

Kuljetuksen viitenumero: 

Kuljetusvälineellä suoritetun matkan tunnistetiedot, kuten matkan tai lennon numero. Pakollinen, 

kun kuljetusmuotona on lento.  
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Kauttakulkumaiden koodit:  

Maat, joiden kautta tavarat kuljetetaan alkuperäisen lähtömaan ja lopullisen määrämaan välillä, on 

ilmoitettava kronologisessa järjestyksessä. Myös alkuperäinen lähtömaa ja lopullinen määrämaa on 

mainittava maakoodeilla (koodiluettelo 0058).  

 

Vastaanottaja (vaarattomuus)*: 

Tavaroiden kuljetussopimuksessa mainittu vastaanottaja ja tämän EORI- tunniste on ilmoitettava. 

Jos ilmoituksen kaikilla tavaraerillä on sama vastaanottaja, annetaan tiedot vain tässä. Jos tavara-

eriä on useita, on kirjoitettava teksti ”USEITA” ja vastaanottajat on ilmoitettava tavaraerittelyssä. 

 

Lähettäjä (vaarattomuus)*:  

Tavaroiden kuljetussopimuksessa mainittu lähettäjä ja tämän EORI – tunniste. Jos ilmoituksen 

kaikilla tavaraerillä on sama lähettäjä, tiedot on ilmoitettava vain tässä. Jos tavaraeriä on useita, on 

kirjoitettava teksti ”USEITA” ja lähettäjät on ilmoitettava tavaraerittelyssä. 
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Liikenteenharjoittaja:  

Tavarat Euroopan Unionin alueelta tai –alueelle kuljettavan osapuolen (kuljetusliike) nimi- ja osoi-

tetiedot sekä tämän EORI–tunniste.  

 

Sinetin numero:  

Kuljetusvälineeseen tai tavarakolleihin kiinnitettyjen kaupallisten eli muiden kuin tullin kiinnittä-

mien sinettien numerot. 

 

Uudelleen lastaus:  

Rahdin kuljettajan on täytettävä tämän kohdan kolme ensimmäistä riviä, jos tavarat lastataan 

uudelleen kyseessä olevan kuljetuksen aikana kuljetusvälineestä tai kontista toiseen. 

 

Jos tavaroita kuljetetaan tieliikenteen ajoneuvoilla kuljetettavissa konteissa, tulli voi antaa passi-

tuksesta vastaavalle luvan jättää kohta 18 tyhjäksi siinä tapauksessa, että lähtötoimipaikassa (esi-
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merkiksi satamassa) ei logistiikkajärjestelyjen vuoksi voida ilmoittaa kuljetusvälineen tunnistetie-

toja ja kansallisuutta passitusilmoituksen laatimishetkellä. Tämä voidaan tehdä edellytyksellä, että 

voidaan varmistaa, että kuljetusvälinettä koskevat vaaditut tiedot lisätään myöhemmin tähän  

kohtaan. On huomattava, että kun tavarat uudelleen lastataan, kuljettajan on otettava yhteys toimi-

valtaiseen viranomaiseen vanhojen sinettien poistamiseksi, passitusasiakirjan vahvistamiseksi ja 

uusien sinettien kiinnittämiseksi.  

 

Passituksen aikana tapahtuvaan uudelleenlastaukseen tulee aina ennalta hakea tullilta lupa ja tehdyt 

muutokset (esim. uudet sinetit tai rekisterinumerot) tulee vahvistaa tullissa. Jos tulliviranomainen 

on antanut luvan uudelleenlastaukseen ilman valvontaa, kuljettajan on itse tehtävä asianmukaiset 

merkinnät passitusasiakirjaan ja ilmoitettava niistä vahvistusta varten sen jäsenvaltion toimivaltai-

selle viranomaiselle, jossa uudelleenlastaus on tapahtunut. 

 

Muut tapahtumat kuljetuksen aikana: 

Tätä saraketta on käytettävä passituksessa mm. onnettomuustapauksissa. Saraketta on käytettävä 

myös siinä tapauksessa, että tavara on lastattu perävaunuun ja ainoastaan vetoauto vaihdetaan  

kuljetuksen aikana (ilman tavaran käsittelyä tai uudelleen lastausta). Uuden vetoauton rekisterinu-

mero ja kansallisuus on merkittävä sarakkeeseen. Tässä tapauksessa toimivaltaisen viranomaisen 

vahvistusta ei tarvita.   

 

Passituksesta vastaava*:  

Passituksesta vastaavan nimi- ja osoitetiedot sekä EORI – tunniste. Passituksesta vastaavan edusta-

jan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite on ilmoitettava. Allekirjoittamalla passitusilmoituk-

sen passituksesta vastaava sitoutuu noudattamaan tullikoodeksin 199 artiklan 1 kohdan säännöksiä.  

 

Aiotut rajatoimipaikat (ja –maat): 

Aiotun saapumisrajatoimipaikan koodi ja nimi Efta-maassa, jonka alueelle saavutaan. Toimipaik-

kaluettelo on saatavana Internet-osoitteesta: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_home.jsp?Lang=fi   

Yhteisöön palatessa on ilmoitettava ensimmäisen rajatoimipaikan koodi, kun tavaroita on kulje-

tettu Efta-maasta tai sen kautta yhteisöön.  
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Vakuus ei voimassa: 

Tullin antaman vakuuden viitenumero ja tarvittaessa maat, joissa vakuus ei ole voimassa (koodi-

luettelo 0058). Oikeanpuoleisessa kohdassa on ilmoitettava vakuustyyppi (koodiluettelo 0187).  

 

Määrätoimipaikka (ja maa):  

Määrätoimipaikan koodi ja nimi (toimipaikkarekisteristä – katso internet-osoite kohdassa ”aiotut 

rajatoimipaikat”), jossa tavarat esitetään niiden luovuttamiseksi pois passitusmenettelystä. Valtuu-

tetun vastaanottajan tunniste, jos se on tiedossa. 

 

Sarakkeet, jotka tulliviranomainen tai yksinkertaistetussa menettelyssä  

valtuutettu lähettäjä täyttää 
 
MRN: 

Tavanomaisessa menettelyssä tulliviranomainen ja yksinkertaistetussa menettelyssä valtuutettu 

lähettäjä merkitsee tämän kohdan leimalla, jonka ensimmäisellä rivillä on teksti: "NCTS-

VARAMENETTELY", toisella rivillä on teksti: "JÄRJESTELMÄ EI KÄYTETTÄVISSÄ" ja kol-

mannella rivillä on teksti: "ALOITETTU (päivämäärä ja kellonaika)". Leimassa on käytettävä pu-

naista väriä. 

 

Palautuskappale lähetetään: 

Tässä kohdassa on ilmoitettava Tornion Sähköisen passituskeskuksen palautusosoite:  

Tornion tulli 

Passitusseuranta 

PL 47 

FI-95401 TORNIO 

FINLAND 

 

Lähtötoimipaikka (C): Tavanomaisessa menettelyssä tulliviranomainen täyttää sarakkeen lähtötul-

litoimipaikan nimellä, annetulla passituspäiväkirjan viitenumerolla ja passitusilmoituksen hyväk-

symispäivämäärällä. 
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Tavaraerittelyn täyttöohje (passitus / vaarattomuus) 
 
* Merkityt tiedot ovat pakollisia. 
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T.järj.nro (kohta 32)*: 

Kyseisen tavaraerän numero on ilmoitettava. 

 

Kollien lukumäärä ja laji, kappalemäärä, kollien merkit ja numerot (kohta 31/1)*:  

A) Tavaran tunnistamiseksi tarvittavien merkkien ja numeroiden ilmoittaminen on pakollista. 

Poikkeuksen muodostavat bulk-tavarat (pakkauslajikoodit VG, VL, VO, VQ ja VY) tai pakkaa-

mattomat tavarat (pakkauslajikoodit NE, NF ja NG), joiden tietojen ilmoittaminen on vapaaehtois-

ta. 

 

B) Tavaraerän pakkausten lukumäärä tai pakkaamattoman tavaran kappalemäärä. Bulk-tavarasta 

tietoa ei ilmoiteta. 

 

C) Tavarakollien kaikki pakkauslajit koodeilla (koodiluettelo 0075). 

 

Tavaran kuvaus (kohta 31/2)*: 

Tavarankuvaus tavanomaisella kauppanimityksellä on ilmoitettava. Tämä nimitys on ilmaistava 

riittävän täsmällisesti, jotta tavarat voidaan tunnistaa ja luokitella mahdollista verottamista varten.  

 

Lähettäjä (kohta 2)*: 

Lähettäjä, jonka toimeksiannosta passitus tehdään, on ilmoitettava.  

Jos ilmoituksen kaikilla tavaraerillä on sama lähettäjä, on tiedot annettava ilmoituksen perustie-

doissa. Muuten tiedot on annettava tavaraerittäin. 

 

Lähettäjä (vaarattomuus) (kohta S04)*: 

On ilmoitettava tavaroiden kuljetussopimuksessa mainittu lähettäjä. Jos ilmoituksen kaikilla tava-

raerillä on sama lähettäjä, on tiedot annettava ilmoituksen perustiedoissa. Muuten tiedot on annet-

tava tavaraerittäin. 

 

Vastaanottaja (kohta 8)*: 

Vastaanottajan nimi- ja osoitetiedot. Vastaanottaja on lähtökohtaisesti tavaroiden lopullinen 

vastaanottaja määrämaassa. Milloin tämä ei ole tiedossa, viimeinen tunnettu vastaanottaja on 
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ilmoitettava. Jos ilmoituksen kaikilla tavaraerillä on sama vastaanottaja, on tiedot annettava ilmoi-

tuksen perustiedoissa. Muuten tiedot on annettava tavaraerittäin. 

 

Vastaanottaja (vaarattomuus) (kohta S06)*: 

Tavaroiden kuljetussopimuksessa mainittu vastaanottaja. Jos ilmoituksen kaikilla tavaraerillä on 

sama vastaanottaja, on tiedot annettava ilmoituksen perustiedoissa. Muuten tiedot on annettava 

tavaraerittäin. 

 

Esitetyt asiakirjat/todistukset (kohta 44/1): 

Tarvittaessa on ilmoitettava menettelyn edellyttämän asiakirjan nimi tai koodi (koodiluettelo 006) 

ja numero. Jos passitusilmoituksella annetaan turvatiedot, on liiteasiakirjan ilmoittaminen pakollis-

ta. 

 

Erityismaininnat (kohta 44/2):  

Erityismaininnan koodi (koodiluettelo 0051). 

 

Yleisilmoitus/edeltävä asiakirja (kohta 40)*: 

Passitusta edeltävän toiminnon tyyppi (koodiluettelo 0012) on ilmoitettava. Tavaraan liittyvien 

edellisten tulliselvitys- tai valvonta-asiakirjojen viitetiedot, kuten tulonumero, viennin tulli-

ilmoituksen viitenumero tai yleisilmoituksen viitenumero, on ilmoitettava. Edeltävän toiminnon 

koodi ja viitenumero on erotettava toisistaan väliviivalla (-). Jos esimerkiksi passitetaan väliaikai-

sesta varastosta, niin edeltävä asiakirja on ilmoitettava ”SUM” - AREX:n MRN- numero ja tavara-

erän numero. Jos tavara on saapunut väliaikaiseen varastoon passitusmenettelyssä, edeltävänä 

toimintona on ilmoitettava passituksen viitenumero ja tavaraerän numero.  

 

Kuljetusvälineen tunnus ja kansallisuus lähdettäessä (kohta 18): 

Kuljetusvälineen tunnus ja kansallisuus tavaraerittelyllä on ilmoitettava, jos se eroaa päälomak-

keella annetusta.  
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Lähetyksen ainutkertainen viitenumero (7): 

Tämä viitenumero on sellainen, jolla lähetys on tunnistettavissa kaikissa logistisen ketjun  

vaiheissa. 

 

Aktiivisen kuljetusvälineen tunnus ja kansallisuus rajalla (kohta 21):  

Koko yhdistelmää kuljettavan kulkuneuvon yksilöivä tunnus ja kansallisuus (koodiluettelo 0058), 

jolla kuljetus ylittää yhteisön ulkorajan sellaisena kuin se on passitusta aloitettaessa tiedossa. 

 

Purkauspaikka (kohta 18)*:  

Satama, rahtiterminaali, rautatieasema tai muu paikka, jossa tavarat puretaan niiden kuljetusväli-

neestä sekä purkauspaikan sijainti mahdollisimman tarkasti käytettävissä olevin tiedoin on  

ilmoitettava. Purkauspaikan kaksi ensimmäistä merkkiä muodostuu maakoodista (koodiluettelo 

0058). Esim. FI Turun satama.  

 

UNDG (kohta 44/4): 

YK:n vaarallisten tavaroiden koodi (koodiluettelo on saatavana Internet-osoitteesta: 

http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2011/11contentse.html). 

 

Bruttopaino (kohta 35)*: 

Jos bruttopaino on pienempi kuin yksi (1) kilo, se on ilmoitettava muodossa 0,xxx (esim. 897 

gramman bruttopaino ilmoitetaan 0,897). 

 

Nettopaino (kohta 38): 

Nettopaino on massa ilman pakkauspäällyksiä.  
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SAD-lomake passitusilmoituksena 
 
Tullikoodeksin soveltamisasetuksen (jäljempänä soveltamisasetus) (ETY) N:o 2454/93 liitteessä 

37 määritetään ilmoituslomakkeen eri kohtien tietosisältö ja käyttö pääpiirteittäin ja liitteestä 38 

ilmenee pääosa lomakkeen täyttämisessä käytettävistä koodeista. T-passitusilmoitukseen käytetään 

SAD-lomakkeen sivuja 1, 4 ja 5. 

 

Sarakkeet, jotka passituksesta vastaava täyttää 
 

Päälomakkeella täytettävät sarakkeet ovat: 1 oikeanpuoleinen osa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 17, 18, 19, 

21, 25, 26, 30, 31, 32, 33 ensimmäinen alajako, 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 ja 56 (tarvittaessa 

C).  

 

Jos passituksessa on useampi kuin yksi tavaraerä, suositellaan käytettäväksi tavaraluetteloa. Jos 

kuitenkin käytetään lisälomaketta, vastaavat tiedot on ilmoitettava sillä. Mikäli tavaraeriä on usei-

ta, päälomakkeen sarakkeet 15, 32, 33, 38, 40 ja 44 on suljettava viivaamalla ristiin ja sarakkeisiin 

2 ja 8 on kirjoitettava teksti "useita". Sarakkeeseen 31 on merkittävä viittaus tavaraluetteloiden tai 

lisälomakkeiden lukumäärään (esim. 'ks. Tavara-luettelot 1-5'). 
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* Merkityt tiedot ovat pakollisia. 
 
1 Ilmoitus*:  

Sarakkeen oikeanpuoleiseen osaan on ilmoitettava passituksen ilmoitustyyppi. Sillä todennetaan 

tavaroiden tullioikeudellinen asema (koodiluettelo 0081: esim. T1, T2 tai T2F). Jos ilmoituksella 

on eri tullioikeudellisen aseman omaavia tavaroita, tähän kohtaan on merkittävä ”T-”. Tällöin 

ilmoitustyyppien T1 ja T2 tavarat on ilmoitettava omilla tavaraluetteloillaan. Jos ilmoitustyyppi 

päälomakkeella on muu kuin ”T-”, ei tavaraluettelossa tietoa ilmoiteta. 

 

2 Lähettäjä/viejä*: 

Tavaroiden lähettäjän / viejän tiedot on ilmoitettava tässä kentässä. Jos ilmoituksen kaikilla tavara-

erillä on sama lähettäjä, lähettäjätiedot on annettava ilmoituksen perustiedoissa. Muussa tapauk-

sessa lähettäjätiedot on ilmoitettava tavaraerittäin ja kohdassa ”2 Lähettäjä/viejä” on ilmoitettava 

”USEITA”. 

  

3 Lomakenro: 

Jos tavaraeriä on useita, suositellaan käytettäväksi tavaraluetteloa (tullikoodeksin soveltamisase-

tuksen liite 45). Jos käytetään lisälomaketta tai lisälomakkeita, sarakkeen ensimmäiseen osaan on 

ilmoitettava lomakesarjan järjestysnumero ja toiseen osaan lomakesarjojen kokonaismäärä. Jos 

käytössä on ainoastaan päälomake, tiedon ilmoittaminen on vapaaehtoista. 

 

4 Tavaraluetteloiden määrä: 

Jos käytössä on ainoastaan päälomake, tämä sarake jätetään tyhjäksi. Tavaraluetteloita käytettäessä 

on niiden lukumäärä ilmoitettava tässä kohdassa. 

  

5 Tavaraerittelyiden määrä: 

Passituksen kohteena olevien tavaraerien kokonaismäärä on ilmoitettava, jos sellainen on käytössä. 

 

6 Kollimäärä*:  

Passitusilmoituksen pakkausten (tavarakollien) yhteismäärä on ilmoitettava. 
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7 Viitenumero: 

Passituksesta vastaavan ilmoittama viitenumero. 

 

8 Vastaanottaja*: 

Vastaanottajan nimi- ja osoitetiedot on ilmoitettava. Vastaanottaja on tavaroiden lopullinen 

vastaanottaja määrämaassa. Jos tämä ei ole tiedossa, on ilmoitettava viimeinen tunnettu vastaanot-

taja. Jos tavaraeriä on useita, on kirjoitettava teksti "USEITA" ja vastaanottajat on ilmoitettava  

tavaraluettelossa. 

 

15 Lähetys-/Vientimaa*: 

Ilmoitetaan maa (maakoodiluettelo 0058), josta tavarat on lähetetty tai josta ne lähetetään. Jos 

tavaraeriä on useita, sarake on viivattava ristiin ja lähetysmaa on ilmoitettava tavaraluettelossa. 

 
17 Määrämaan koodi: 

Lopullinen määrämaa (maakoodiluettelo 0058). Jos tavaraeriä on useita, sarake jätetään tyhjäksi. 

Tällöin määrämaan maakoodi on ilmoitettava tavaraluettelossa. 

 

18 Kuljetusvälineen tunnus ja kansallisuus lähdettäessä*: 

Sen kuljetusvälineen tunnus, johon tavara aiotaan lastata passituksen aloittamiseksi, esim. rekiste-

rinumero, on ilmoitettava. Jos kuljetuksessa käytetään ajoneuvoyhdistelmää, molempien kuljetus-

yksiköiden rekisterinumerot on ilmoitettava. Kulkuneuvon kansallisuus on ilmoitettava jälkimmäi-

sessä osassa maakoodilla (koodiluettelo 0058). 

 

21 Aktiivisen kuljetusvälineen tunnus ja kansallisuus rajalla: 

Aktiivisen kulkuneuvon tunnus ja kansallisuus (koodiluettelo 0058), jolla kuljetus ylittää yhteisön 

ulkorajan sellaisena kuin se on passitusta aloitettaessa tiedossa. Esimerkiksi merialuksesta on 

ilmoitettava nimi, lentokuljetuksesta lennon numero ja maantiekuljetuksissa rekisterikilven tunnus. 

Postilähetyksissä, rautatiekuljetuksissa tai kuljetettaessa kiinteillä kuljetuslaitteilla tietoja ei 

ilmoiteta.  
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25 Kuljetusmuoto rajalla:  

Kuljetusmuoto (koodiluettelo 0041), jolla tavara viedään yhteisön tullialueelta.  

 

30 Tavaran sijaintipaikka*: 

Satama, rahtiterminaali, rautatieasema tai muu paikka, jossa tavarat on lastattu niiden kuljetusväli-

neeseen sekä lastauspaikan sijainti. Maantie- ja rautatiekuljetuksissa paikka, jossa tavarat 

luovutettiin passituksesta vastaavan haltuun kuljetussopimuksen perusteella tai lähtötullitoimipaik-

ka tavanomaisessa passitusmenettelyssä. Lastauspaikan kaksi ensimmäistä merkkiä muodostuu 

maakoodista (koodiluettelo 0058). Esim. FI Turun satama. 

 
31 Merkit ja numerot – Konttien numerot – Lukumäärä ja laji*: 

A) Tavaran tunnistamiseksi tarvittavien merkkien ja numeroiden ilmoittaminen on pakollista. 

Poikkeuksen muodostavat bulk-tavarat (pakkauslajikoodit VG, VL, VO, VQ ja VY) tai pakkaa-

mattomat tavarat (pakkauslajikoodit NE, NF ja NG), joiden tietojen ilmoittaminen on 

vapaaehtoista. 

 

B) Tavaraerän pakkausten lukumäärä tai pakkaamattoman tavaran kappalemäärä on ilmoitettava. 

Bulk-tavarasta tietoa ei ilmoiteta. 

 

C) Tavarakollien kaikki pakkauslajit koodeilla (koodiluettelo 0075) on ilmoitettava. 

 

32 Tavaraerittelyiden järjestysnumero*:  

Jos tavaraeriä on useita, tähän sarakkeeseen on merkittävä viittaus tavaraluetteloiden tai lisälo-

makkeiden lukumäärään.  

 

33 Tavaran koodi: 

Tullinimike on ilmoitettava vähintään kuuden numeron tarkkuudella jos passitettava tavara on 

soveltamisasetuksen liitteen 44C- tavarakatteessa mainittu.  
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35 Bruttopaino (kg)*: 

Ensimmäisen tavaraerän kohdalla on ilmoitettava erän bruttopaino (massa) kilogrammoina. Brut-

topainon ollessa pienempi kuin yksi (1) kilo, se on ilmoitettava muodossa "x,xxx" (esim. 654 

gramman bruttopaino on ilmoitettava 0,654). Bruttopainon voi ilmoittaa myös tavaraerittäin. 

 

40 Yleisilmoitus/Edeltävä asiakirja*: 

Passitusta edeltävän toiminnon tyyppi (koodiluettelo 0012) on ilmoitettava. Tavaraan liittyvien 

edeltävien toimintojen viitenumerot (MRN) on ilmoitettava. Edeltävän toiminnon koodi ja 

viitenumero on erotettava toisistaan väliviivalla.  

Esimerkki: 

 Jos passitetaan väliaikaiseen varastoon yleisilmoituksella saapunutta tavaraa, on ilmoitettava 

”SUM” – AREX:n viitenumero ja tavaraerän numero. Jos tavara on saapunut väliaikaiseen varas-

toon passitusmenettelyssä, edeltävänä toimintona on ilmoitettava passitusmenettelyn koodi, 

passituksen viitenumero ja tavaraerän numero. 

 

44 Lisätietoja/Esitetyt asiakirjat/Todistukset ja luvat:  

Tarvittaessa on ilmoitettava asiakirjan nimi tai koodi (koodiluettelo 006) ja numero.  

 

50 Passituksesta vastaava*: 

Passituksesta vastaavan nimi- ja osoitetiedot sekä EORI – tunniste on ilmoitettava.  

 

52 Vakuus ei voimassa*:  

Vakuuden viitenumero on ilmoitettava. Tarvittaessa ilmoitetaan maat joissa vakuus ei ole voimas-

sa (koodiluettelo 0058). Oikeanpuoleisessa kohdassa on ilmoitettava vakuustyyppi (koodiluettelo 

0187).  

 

53 Määrätoimipaikka (ja maa)*: 

On ilmoitettava passituksen määrätoimipaikan koodi ja nimi. Toimipaikkojen koodit ovat toimi-

paikkarekisterissä: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_home.jsp?Lang=fi   
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55 Uudelleen lastaus:  

Passituksesta vastaavan on täytettävä tämän kohdan kolme ensimmäistä riviä, jos tavarat uudelleen 

lastataan kuljetuksen aikana kuljetusvälineestä tai kontista toiseen.  
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56 Muut tapahtumat kuljetuksen aikana: 

Tätä saraketta on käytettävä passituksessa mm. onnettomuustapauksissa. Saraketta on käytettävä 

myös siinä tapauksessa, että tavara on lastattu perävaunuun ja ainoastaan vetoauto vaihdetaan 
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kuljetuksen aikana (ilman tavaran käsittelyä tai uudelleenlastausta). Uuden vetoauton rekisterinu-

mero ja kansallisuus on merkittävä sarakkeeseen. Tässä tapauksessa toimivaltaisen viranomaisen 

vahvistusta ei tarvita.   

 

Sarakkeet, jotka tulliviranomainen tai yksinkertaistetussa menettelyssä val-
tuutettu lähettäjä täyttää 
 
Lähetys-/vientitoimipaikka: 

Tavanomaisessa menettelyssä tulliviranomainen ja yksinkertaistetussa menettelyssä valtuutettu 

lähettäjä merkitsee tämän kohdan varamenettelyleimalla. 

 

Lähtötoimipaikka: 

Tavanomaisessa menettelyssä tulliviranomainen täyttää sarakkeen lähtötullitoimipaikan nimellä, 

annetulla passituspäiväkirjan viitenumerolla ja passitusilmoituksen hyväksymispäivämäärällä. 

 

Palautuskappale lähetetään Tornion Sähköiseen passituskeskukseen:  

Tornion tulli / Passitusseuranta 

PL 47 

FI-95401 TORNIO 

FINLAND 

 
Tavaraluettelon täyttö 
 

Tavaraluetteloa on mahdollista käyttää, jos passitusilmoitukseen liittyy useita tavaraeriä. Käytettä-

vän tavaraluettelon malli on tullikoodeksin soveltamisasetuksen liitteessä 45. Tavaraluettelon täyt-

töohje on tullikoodeksin soveltamisasetuksen liitteessä 44 A. 

 



Liite 1 
 
0012 EDELTÄVÄ TOIMINTO 
 
00 Ei edeltävää menettelyä Inget föregående förfarande No previous procedure 
10 Lopullinen vienti Slutgiltig export Permanent export 

21 

Väliaikainen vienti muussa kuin koodis-
sa 22 tarkoitetussa ulkoisen jalostuk-
sen menettelyssä, luvanvarainen 

Temporär export inom ramen för annat 
förfarande för passiv förädling än det 
som avses under punkt 22, kräver till-
stånd 

Temporary export under the outward 
processing procedure other than that 
referred to in code 22, permission re-
quired 

22 

Väliaikainen vienti muussa ulkoisen ja-
lostuksen menettelyssä kuin koodissa 
21 tarkoitetussa ulkoisen jalostuksen 
menettelyssä 

Temporär export inom ramen för annat 
förfarande för passiv förädling än det 
som avses under punkt 21 

Temporary export other than that re-
ferred to under code 21. 

23 
Väliaikainen vienti myöhempää samas-
sa tilassa tapahtuvaa palauttamista 
varten 

Temporär export för senare 
återsändning i oförändrat skick 

Temporary export for return in the unal-
tered state 

25 Viennin varamenettely Reservförfarande för export Export fallback procedure   
31 Jälleenvienti Återexport Re-export 

41 
Tavaran luovutus sisäiseen jalostuk-
seen (tullinpalautusjärjestelmä) 

Överlåtelse till förfarandet för aktiv 
förädling (restitutionssystemet) 

Placing goods under the inward proc-
essing procedure (drawback system). 

51 
Tavaran luovuttaminen sisäiseen jalos-
tukseen (suspensiojärjestelmä) 

Överlåtelse till förfarandet för aktiv 
förädling (suspensionssystemet) 

Inward processing procedure (suspen-
sion system) 

53 
Tavaran luovutus väliaikaiseen maa-
hantuontiin 

Överlåtelse till temporär import Import under temporary import proce-
dure 

71 
Tavaran luovuttaminen tullivarastointiin Överlåtelse till tullagerförfarandet Placing of goods under the customs 

warehousing procedure 

76 

 
Ennakolta rahoitettujen, samassa tilas-
sa vietäväksi tarkoitettujen tavaroiden 
asettaminen vientivarastoon tai vapaa-
alueelle 

 
Placering i ett exportlager eller friom-
råde, med förskottsbetalning av export-
bidrag,  av varor som är avsedda att 
exporteras i oförändrat skick 

Placing under the customs warehousing 
procedure or in a free zone with ad-
vance payment of export refunds of 
products or goods intended for export 
without further processing 
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77 

Ennakkorahoituksella vietäviksi tarkoi-
tettujen valmistettujen tuotteiden tai 
perustuotteista valmistettujen tavaroi-
den luovutus varastoon 

Överlåtelse till ett lager av bearbetade 
produkter eller varor framställda av 
basprodukter, avsedda att exporteras 
med förskottsbetalning av exportbidrag 

Placing in an export warehouse, free 
zone or free warehouse with advance 
payment of export refunds of processed 
products or goods intended for export 
after processing 

78 
Tavaran luovuttaminen vapaa-alueelle 
(ei koodin 76 tark. tavara) 

Överlåtelse till ett friområde, med un-
dantag av varor som avses i kod 76 

Entry of goods for a free zone subject to 
type II controls 

82 AREX:n varamenettely Reservförfarande för AREX AREX fallback procedure 

91 
Tavaran luovutus tullivalvonnassa ta-
pahtuvaan valmistukseen 

Överlåtelse till förfarandet för bearbet-
ning under tullkontroll 

Placing of goods under processing under 
customs control 

AIT Ait Carnet Ait Carnet Ait Carnet 
ATA Ata Carnet Ata Carnet Ata Carnet 
ATATW Ata Carnet/Taiwan Ata Carnet/Taiwan Ata Carnet/Taiwan 

CAIR 
Lentomanifestikuljetus yhteisötavaralle Flygmanifesttransport av gemenskaps-

varor 
Air manifest transport for community 
goods 

CSEA 
Laivamanifestikuljetus yhteisötavaralle Båtmanifesttransport av gemenskaps-

varor 
Sea manifest transport for community 
goods 

FIA Fia Carnet Fia Carnet Fia Carnet 
PNU PortNet-ilmoitus PortNet-deklaration PortNet declaration 
SUM Sähköinen yleisilmoitus (AREX), MRN Elektronisk summarisk deklaration 

(AREX), MRN 
Electronic summary declaration (AREX), 
MRN 

T1 T1 passitus T1-transitering T1 transit 

T1AIR 
Lentomanifestipassitus kolmannen 
maan tavaralle 

Flygmanifesttransitering av tredjelands-
varor 

Air manifest transit for third country 
goods 

T1CIM 
CIM-rahtikirjapassitus kolmannen maan 
tavaralle (rautatieliikenne) 

CIM-fraktsedeltransitering av tredje-
landsvaror (järnvägstrafik) 

CIM consignment note transit for third 
country goods (rail traffic) 

T1NATO 
Kolmannen maan tavaran passitus Na-
to-lomakkeella 
 

Transitering av tredjelandsvaror med 
Nato-blankett 

Transit with NATO form for third country 
goods 

T1POST 
Postitse passitettu kolmannen maan 
tavara 

Tredjelandsvaror som transiterats per 
post   

Postal transit for third country goods 

T1SEA 
Laivamanifestipassitus kolmannen 
maan tavaralle 

Båtmanifesttransitering av tredjelands-
varor 

Sea manifest transit for third country 
goods 
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T1SNTL 
SNTL-rahtikirjapassitus (rautatieliiken-
ne) 

SNTL-fraktsedeltransitering (järnvägst-
rafik) 

SNTL consignment note transit (rail 
traffic) 

T1TR 
Kolmannen maan tavaran passitus TR-
siirtoilmoituksella 

Transitering av tredjelandsvaror med 
TR-överlämningssedel 

Transit of third country goods with TR 
movement declaration 

T2 T2-passitus T2-transitering T2 transit 

T2AIR 
Lentomanifestipassitus yhteisötavaralle Flygmanifesttransitering av gemens-

kapsvaror 
Air manifest transit for community 
goods 

T2ATA (Ei käytössä Suomessa.) (Används inte i Finland.) (Not used in Finland.) 

T2CIM 
CIM-rahtikirjapassitus yhteisötavaralle 
(rautatieliikenne) 

CIM-fraktsedeltransitering av gemen-
skapsvaror (järnvägstrafik) 

Transit with CIM consignment note for 
community goods (rail traffic) 

T2F (Ei käytössä Suomessa.) (Används inte i Finland.) (Not used in Finland.) 
T2L (Ei käytössä Suomessa.) (Används inte i Finland.) (Not used in Finland.) 
T2LF (Ei käytössä Suomessa.) (Används inte i Finland.) (Not used in Finland.) 

T2NATO 
Yhteisötavaran passitus Nato-
lomakkeella 

Transitering av gemenskapsvaror med 
Nato-blankett 

Transit of community goods with Nato 
form 

T2POST 
Postitse passitettu yhteisötavara Gemenskapsvaror som transiterats per 

post 
Postal transit of community goods 

T2SEA 
Laivamanifestipassitus yhteisötavaralle Båtmanifesttransitering av gemens-

kapsvaror 
Sea manifest tansit for community 
goods 

T2TIR (Ei käytössä Suomessa.) (Används inte i Finland.) (Not used in Finland.) 

T2TR 
Yhteisötavaran passitus TR-
siirtoilmoituksella 

Transitering av gemenskapsvaror med 
TR-överlämningssedel 

Transit of community goods with TR 
movement declaration 

TIR TIR Carnet TIR Carnet TIR Carnet 
VV Väliaikainen varastointi Tillfällig lagring Temporary storage 

XAIR 
Lentomanifestikuljetus vientimenette-
lyyn asetetulle tavaralle 

Flygmanifesttransport av varor hänförda 
till exportförfarandet 

Air manifest transport for goods placed 
under export procedure 

XSEA 
Laivamanifestikuljetus vientimenette-
lyyn asetetulle tavaralle 

Båtmanifesttransport av varor hänförda 
till exportförfarandet 

Sea manifest transport for goods placed 
under export procedure 

 


