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Deklarationstjänsten för 

import 

Fraktförtullning 

 

Privatpersoner 

Anvisningar 

 

I deklarationstjänsten för import kan du lämna in en 

importdeklaration för varor som införs från länder utanför 

EU, varor som införs till Åland (från annat område än 

Fastlandsfinland) och för varor som införs från andra 

områden utanför skattegränsen. Användning av tjänsten 

förutsätter identifiering.  

Du kommer till den avgiftsfria tjänsten via tulli.fi > E-tjänster. 
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För ingivande av tulldeklarationen behöver 

du följande handlingar och uppgifter: 

 en handling som styrker försändelsens pris, t.ex. orderbekräftelse, faktura, 

kassakvitto, proformafaktura eller motsvarande 

 fraktsedel eller motsvarande 

 andra handlingar, tillstånd och intyg som har med försändelsen att göra 

 produktens varukod med 10 siffrors noggrannhet (Taric-nummer). Ta reda på 

varukoden på förhand! I deklarationstjänsten för import finns en färdig lista 

med över 200 varor som brukar förtullas ofta. Om din vara finns med på listan 

behöver du inte separat ta reda på varukoden. 

https://tulli.fi/sv/privatpersoner/natbestallning/varulista-i-deklarationstjansten-for-

import 

Allmänt om ifyllandet 
 

 Via rutan Anvisningar hittar du en snabbanvisning som innehåller allmänna 

anvisningar.  

 Fälten markerade med * är obligatoriska. 

 Använd funktionerna Föregående och Följande när du flyttar dig från en sida till en 

annan i tjänsten. 

 Systemet påpekar om obligatoriska uppgifter saknas. 

 Du kan korrigera de uppgifter du angett. Korrigera felen innan du skickar 

deklarationen. 

 På varje sida i tjänsten finns en länk till vanliga frågor och svar angående 

deklarationstjänsten för import. 

 Kontakta vid behov telefontjänsten för webbdeklarering (privatpersoner tfn 0295 

5206). Kontaktinformationen hittar du på varje sida av deklarationstjänsten för 

import. 

 

http://tulli.fi/henkiloasiakkaat/netista-tilaajalle/tuonti-ilmoituspalvelun-tavaroiden-valintalista
http://tulli.fi/henkiloasiakkaat/netista-tilaajalle/tuonti-ilmoituspalvelun-tavaroiden-valintalista
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Så här använder du tjänsten 

Man måste alltid logga in i tjänsten. 

 

Privatpersoner 

1. Logga in i tjänsten i egenskap av privatperson om du har 

en finsk personbeteckning och nätbankskoder, ett mobil-

certifikat eller ett certifikatkort.  
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Startsida 

1. 

 

 

 

1. Välj Ny fraktförtullning om du från en transportfirma fått en avi försedd 

med ett MRN-nummer eller annat ankomstnummer. 
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Deklarationsuppgifter 

  

 

1. Varans förvaringsplats –Ange lagerkod eller välj tullkontor i 

rullgardinsmenyn. 

2. Ankomstdag – finns angiven i ankomstavin. 

3. Antal förpackningar – Ange totalantalet förpackningar i deklarationen. 

4. Referens – Om du vill kan du ange en egen referens, t.ex. den som 

transportbolaget använt. 

5. Import till – Fastlandsfinland är förvalt. Kryssa för rutan Import från 

Kanalöarna eller Kanarieöarna, om varan har skickats t.ex. från Jersey. 
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6. Det är fråga om – Ny fraktförtullning är förvald.  

 Välj Produkt som ersätter en returnerad vara, om du vill förtulla 

en vara som du redan tidigare förtullat till Finland och returnerat 

till avsändaren för att ersättas med en annan likadan vara.  

 Välj Reparerad vara, avgiftsfri (t.ex. garantireparation), om du vill 

förtulla en vara som du redan tidigare förtullat till Finland och 

returnerat till avsändaren för avgiftsfri reparation. 

 Välj Reparerad vara, avgiftsbelagd (reparationskostnader), om du 

vill förtulla en vara som du redan tidigare förtullat till Finland och 

returnerat till avsändaren för reparation som du betalat för. 

Fältet Förtullningsnumret vid den ursprungliga importen visas endast om 

varan har förtullats tidigare. Ange förtullningsnumret med vilket varan 

tidigare förtullats vid den ursprungliga importen. 

7. Handling som visar varans värde – Välj den handling som de uppgifter 

du anger baserar sig på. Om du vill kan du bifoga handlingen på fliken 

Bilagor. 

8. Andra handlingar som gäller försändelsen – Om försändelsen omfattar 

andra handlingar, ange dem här. 

  



  7.4.2017 
 

7 
 

 

Uppgifter om aktör 

 

 

1. Uppgifter om mottagaren – Ange personbeteckning, nationalitet, 

namn, adress, postnummer och postanstalt i begärd form. 

2. Ange din e-postadress – Tullen skickar information om 

handläggningen av deklarationen till denna adress. 

3. Uppgifter om avsändare – Ange avsändarens namn, dvs. namnet på 

det företag eller den privatperson som sålt varan eller gett den som 

gåva. Uppgiften finns på orderbekräftelsen eller i någon annan 

handling som du fått av avsändaren. 

4. Avsändare är – Företag är förvalt. Välj privatperson om avsändaren 

är en privatperson. 
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Uppgifter om vara 1 (Fastlandsfinland) 

 

1. Uppgifter om vara 1 – Ange uppgifter som gäller en vara (en varukod). Om du 

vill anmäla flera varor, ange först uppgifterna för en vara och klicka sedan på 

Lägg till följande vara på följande sida. 

2. Om du inte känner till varukoden, gör på följande sätt: 

 Välj varan i någon av varulistorna och ange tillverkningslandet. 

 Om du inte hittar varan i listorna, ring Tullens servicenummer 0295 

5206 (må–fr kl. 8–18) för att få veta den rätta varukoden eller be vid 

behov en tulltjänsteman om råd.  Ange varukoden, varubeskrivningen 

och tillverkningslandet. 
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Obs! Om du inte hittar varan i varulistorna, välj inte en liknande vara, utan 

ring till Tullen och ta reda på rätt kod. 

 

3. Varukod – Om du känner till varukoden (med 10 siffror), ange den, 

varubeskrivningen och tillverkningslandet. 

 

4. Moms % – den vanligaste momssatsen 24 % är förvald. Om du anger en 

nedsatt momssats kontrollerar Tullen alltid om nedsatt skattesats kan 

tillämpas på varan.  

 

Momsen på t.ex. livsmedel och näringstillskott är 14 % samt på böcker och 

konstverk 10 %. Om du väljer en produkt från varulistan visar systemet 

automatiskt momssatsen. 
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Uppgifter om vara 1 (Fastlandsfinland) 
 

 

Du kan ändra på de uppgifter du angett på föregående sida genom att klicka på 

länken Ändra uppgifter. 

Deklarationstjänsten granskar varukodens riktighet och de mängder som ska 

anges för varukoden direkt i TARIC-databasen. Om en extra mängd ska anges 

för varukoden, visar programmet också ett fält där denna mängd ska anges. 

Därtill ska slaget på denna extra mängd anges.  
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1. Pris – Ange varans pris utan post-/fraktkostnader. Om du bara har ett 

pris för försändelsen, ange priset här. 

2. Fraktkostnader – Ange frakt- och/eller försäkringskostnaderna 

sammanlagt, om de angetts skilt i den handling som gäller försändelsen. 

3. Vikt – Ange här den sammanlagda vikten av alla varor.  

4. Tidigare handling – Ange kod och nummer för den handling som 

använts före förtullningen.  

 Om den tidigare handlingen avser extern gemenskapstransitering 

ange transiteringens MRN-nummer. 

  Om den tidigare handlingen är en summarisk (införsel)deklaration 

i AREX-systemet, ange deklarationens MRN-nummer och därtill 

hörande AREX-varupostnummer som tidigare handling. 

 

Om importdeklarationen omfattar flera varor, kan man lägga till varor med knappen 

Lägg till följande varupost. 
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Varulista 
 

 

 

 

På varulistan visas ett sammandrag över de varor som matats in. 

1. Genom att klicka på Vara får man fram varupostens uppgifter och kan 

ändra dem innan de skickas. 

2. Man kan lägga till nya varor med knappen Lägg till följande vara.  

3. Radera – Inmatade varor kan tas bort med knappen Radera. 
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Bilagor 

 

 

Bilagorna skickas på denna sida. 

Bilagor – Du kan bifoga filer, t.ex. fakturor, inköpskvitton eller orderbekräftelser, 

till din deklaration. När handlingar bifogas till deklarationen kan handläggningen 

av deklarationen ske snabbare hos Tullen. 

Tillåtna filtyper är jpeg, pdf, png och tiff. 

Maximistorleken på filen är 5 MB. 
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Avsändningssida 

 
 

När du klickat på knappen Skicka till Tullen kontrollerar deklarationstjänsten - 

innan deklarationen skickas - sida för sida att alla obligatoriska uppgifter matats in 

i deklarationen. 

Om det saknas obligatoriska uppgifter eller förekommer fel i deklarationen 

anmärker programmet om detta och ber dig göra korrigeringar innan 

deklarationen skickas. 

Du kan göra korrigeringar genom att via vänstermenyn eller med knapparna 

Föregående och Följande gå till den sida där felen finns. 

Efter korrigeringen av felet kan du skicka deklarationen med knappen Skicka till 

Tullen. 

När du skickat deklarationen får du alltid ett svar från Tullen. Fortsätt i enlighet 

med det svar du fått. 
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Avsändningssida 

Deklarationen under handläggning 

 

 

Deklarationen är under handläggning hos Tullen. Tullen handlägger deklarationen 

och skickar dig därefter besked om hur handläggningen framskrider. Du kan inte 

ändra några uppgifter i deklarationen när deklarationen är under handläggning 

hos Tullen. 

Genom att klicka på Gå tillbaka till startsidan kommer du tillbaka till startsidan. 
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Bekräfta uppgifterna 

 
På denna sida visas de skatter och avgifter som räknats ut enligt de uppgifter du 

angett. 

Kontrollera den tidigare handling och andra uppgifter du angett. De post- och 

fraktkostnader du angett har räknats in i värdet på Vara 1. 

Du kan bekräfta uppgifterna genom att klicka på Bekräfta uppgifterna. Efter 

bekräftandet kan du inte längre korrigera tulldeklarationen i denna tjänst. Om du 

upptäcker felaktiga uppgifter kan du ändra dem genom att klicka på Korrigera 

deklarationen. 
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Betalning 

 

 

Du kan välja mellan alternativen nedan: 

 Nätbanksbetalning via denna deklarationstjänst (rekommenderas av Tullen). 

Du kan betala förtullningsbeslutet genast på nätbanken via denna 

deklarationstjänst. Efter betalningen kan du skriva ut ett överlåtelsebeslut 

från tjänsten. Varorna utlämnas från fraktterminalen mot 

överlåtelsebeslutet. 

 Betalning i ett tullkontors kassa. Om du betalar förtullningsbeslutet på ett 

tullkontor, skriver tulltjänstemannen ut ett överlåtelsebeslut åt dig. Du kan 

hämta varan på fraktterminalen med överlåtelsebeslutet. 

 Bank- eller nätbanksbetalning, inte via denna tjänst. Om du betalar 

förtullningsbeslutet på banken eller via nätbanken på annat sätt än via denna 

deklarationstjänst hittar du Tullens kontonummer och referensnummer i 

förtullningsbeslutet. Förmedling av betalningsuppgifterna från banken till 

Tullen tar några dagar. Efter betalningen kan du komma tillbaka till 
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deklarationstjänsten för att skriva ut överlåtelsebeslutet. Varorna utlämnas 

till dig från fraktterminalen mot överlåtelsebeslutet. 

Betalning efter förfallodagen 

 

 

 

Om du klickar på Betala på nätbanken efter förfallodagen visas meddelandet 

Förfallodagen har passerats! på sidan. 

Ta kontakt med Tullen för att reda ut vilken summa som fattas och hur den kan 

betalas. 


