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Vientirajoitusten ilmoittaminen vienti-ilmoituksessa
Asiakasohjeen version 4.5 muutokset verrattuna versioon 4.4 ovat:
•

Taulukkoon 1 kaksikäyttötuotteiden Yhteisön yleisen vientiluvan EU001 maakatteeseen on lisätty
Yhdistynyt Kuningaskunta

1 Yleistä
Vienti-ilmoituksen laatijan on huolehdittava, että mahdollisia vientirajoituksia noudatetaan ja tavaraa
koskevista rajoituksista tehdään asianmukaiset merkinnät vienti-ilmoitukseen. Tullin vientijärjestelmä
tarkistaa ilmoitettuun tavaran tullinimikkeeseen liittyvät rajoitukset ja muut toimenpiteet suoraan EU:n
komission ylläpitämästä Taric-tietokannasta. Jos tavaraa mahdollisesti koskevista rajoituksia ei ole ilmoitettu,
järjestelmä hylkää vienti-ilmoituksen.
Vientirajoitus tai –kielto voi perustua joko EU:n yhteisiin tai kansallisiin säädöksiin. Käytössä on myös
erinäisiä lupatoimenpiteitä, pakotteita tai kieltoja, joilla kontrolloidaan vientiä lähinnä sotaa käyviin maihin.
2 Vientirajoituksista ilmoittamisen periaatteet
EU-rajoituksiin liittyvät lisäkoodit ja ehtokoodit ovat tarkastettavissa nimikkeittäin joko Fintarictullinimikepalvelusta tai EU:n Taric-tietokannasta Taric-kysely.
Sanomailmoittaja ilmoittaa vientirajoituksista ja kielloista erilaisten koodien avulla:
• erityismaininnan lisäkoodiksi ilmoitetaan FIXAN
• erityismaininnan lisäkoodin lisätiedoksi ilmoitetaan kullekin rajoitukselle määritetty ehtokoodi
Mikäli nimikkeeseen ei liity rajoituksia, rajoituksiin liittyviä koodeja ei saa ilmoittaa.
Sanomailmoittajan on täytettävä myös kohta ”tullinimikkeen lisäkoodi”, jonka avulla täsmennetään, mitä
ehtokoodiin kuuluvista erilaisista toimenpiteistä kyseisen tavaran osalla sovelletaan. Sanomailmoittajien
tarvitsemat ehtokoodit on esitelty kohdassa 3, taulukossa 1. Sanomakentät, jossa koodit ilmoitetaan, on
selvitetty tarkemmin tämän ohjeen kohdassa 3.
Tullin vienti-ilmoituspalvelua käyttävä ilmoittaja saa Hae nimikkeen lisätiedot –painikkeen avulla
tavaraeränäytölle näkyviin nimikkeeseen määritetyt mahdolliset toimenpiteet ja rajoitukset ja kuhunkin
toimenpiteeseen mahdollisesti liittyvät erilaiset toimenpiteet, jotka voivat tulla sovellettavaksi. Nettiilmoittaja valitsee suoraan sovellettavat toimenpiteet näytöllä olevista vaihtoehdoista; hänen ei tarvitse
erikseen täyttää ilmoitukselle rajoituksiin liittyviä koodeja.
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Jos tavarasta pitää esittää vientilupa (tai muu asiakirja) Tullille sekä sanoma- että netti-ilmoittajan on
ilmoitettava lupa tavaraeräkohtaisena liiteasiakirjana. Asiakirjan koodiksi merkitään rajoituksen ehtokoodi.
Tämän lisäksi ilmoitetaan luvan numero ja päivämäärä.
3 Vientirajoitukset
Tullin valvomia vientirajoituksia ovat:
• Otsonia tuhoavat aineet
• CITES-sopimuksen mukaiset uhanalaiset lajit ja niistä tehdyt tuotteet
• kansallisen luonnonsuojelulain mukaiset lajit
• jätteiden kansainväliset siirrot
• vaaralliset kemikaalit
• kaksikäyttötuotteet
• raakatimantit
• huumausaineet
• huumausaineiden lähtöaineet (prekursorit)
• ampuma-aseet, aseen osat ja patruunat
• puolustustarvikkeet
• kidutusvälineet
• kulttuuriesineet
• radioaktiiviset aineet
• hedelmien ja vihannesten vaatimustenmukaisuus
• kalastustuotteet
• Kansainväliset pakotteet
Suurimpaan osaan näistä vientirajoituksista liittyy asiakirja eli vientilupa tai vientilisenssi, joka on
edellytyksenä vientimenettelyyn asettamiselle. Vaarallisilla kemikaaleilla ei ole erillistä paperimuotoista
asiakirjaa, vaan hyväksytty vientinumero. Seuraavassa vientirajoitukset, joille on asiakirja tai numero, ja
rajoitusten ehtokoodit, joita käytetään myös asiakirjan koodina.
Taulukko 1: EU:n Taric-tietokannasta tulevat vientirajoitukset ja niiden asiakirja- eli ehtokoodit:
CITES (uhanalaiset kasvit ja eläimet)
Otsonia tuhoavat aineet
Otsonia tuhoavat aineet /otsonikerrosta heikentäviä aineita sisältävät tai niihin perustuvat
tavarat, jotka on tarkoitus käyttää raaka-aineena tai laboratorio- ja analyysitarkoituksiin, nimike
2903 47 00
Kaksikäyttötuotteet
Kaksikäyttötuotteiden vienti EU-asetuksen (EY) N:o 1232/2011 mukaisilla Yhteisön yleisillä
vientiluvilla (koodit ovat toistaiseksi kansallisia, eivätkä tule Taricista):
• EU001 (yleislupa USA, Australia, Japani, Kanada, Norja, Sveitsi, Liechtenstein, Yhdistynyt
Kuningaskunta 1.1.2021 alkaen ja Uusi-Seelanti)
• EU002 (tiettyjen tuoteryhmien yleislupa tiettyihin määrämaihin)
• EU003 (tiettyjen tuoteryhmien vienti korjauksen tai vaihdon jälkeen tiettyihin
määrämaihin)
• EU004 (tiettyjen tuoteryhmien tilapäinen vienti näyttelyyn tai messuille, tiettyihin
määrämaihin)
• EU005 (tiettyjen tietoliikennealan kaksikäyttötuotteiden vienti tiettyihin määrämaihin)
• EU006 (tiettyjen kaksikäyttötuotekemikaalien vienti tiettyihin määrämaihin)
Raakatimantit
Huumausaineiden lähtöaineet (prekursorit)

C400
E013
L136
X002
5EU1
5EU2
5EU3
5EU4
5EU5
5EU6
C034
X035
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Vientilupa tavaroille, joita voidaan käyttää kidutukseen tai muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai
halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen (kidutusvälineasetus)
Unionin yleinen vientilupa tavaroille, joita voidaan käyttää kidutukseen tai muuhun julmaan,
epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen (kidutusvälineasetus)
Kulttuuriesineiden EU-vientilupa
Vaaralliset kemikaalit (liite I)
Vaaralliset kemikaalit (liite V)
Laiton, ilmoittamaton ja sääntelemätön kalastus
Vientilupa ampuma-aseille, aseen osille ja patruunoille. Kaupallinen vienti Poliisihallituksen
myöntämällä kaupallisella vientiluvalla; tilapäinen yksityinen vienti urheilu- tai
metsästystapahtumaan kotikunnan tai kotipaikan poliisilaitoksen myöntämällä
hallussapitoluvalla/Euroopan ampuma-asepassilla; pysyvä yksityinen vienti Poliisihallituksen
myöntämällä vientiluvalla
Vientilupa tavaroille, joiden kauppa on rajoitettua mm. Iraniin, Syyriaan, Libyaan, PohjoisKoreaan ja Venäjälle
Vientilupa tavaroille, joiden kauppa on rajoitettua Pohjois-Koreaan
Ennakkolupa Libyaan tavaroille, joita voitaisiin käyttää maahantulijoiden salakuljetukseen
tai ihmiskauppaan
Jätteensiirtoasetuksen liitteen VII mukainen ilmoitusasiakirja (vihreiden jätteiden vienti
hyödynnettäväksi)
Jätteensiirtoasetuksen liitteen 1B mukainen siirtoasiakirja (Movement document)
Jätteensiirtoasetuksen liitteen 1A mukainen ilmoitusasiakirja (Notification document)

E990
C068
E012
Y915
Y919
C673
E020

C052
C069
C070
C672
C670
C669

Taulukko 2: Kansallisesta rajoitustaulukosta tulevat vientirajoitukset ja niiden koodit:
Säteilyturvakeskuksen lupa radioaktiivisille aineille
Poliisihallituksen vientilupa kaasusumuttimille
Puolustustarvikkeiden vientilupa; yksittäinen puolustustarvikkeiden siirtolupa Norjaan, Islantiin
tai Liechtensteiniin; puolustustarvikkeiden koontisiirtolupa Norjaan, Islantiin tai
Liechtensteiniin
Puolustustarvikkeiden vienti puolustusministeriön yleisellä siirtoluvalla Norjaan, Islantiin tai
Liechtensteiniin
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) vientilupa huumausaineille
Hedelmien ja vihannesten vaatimustenmukaisuustodistus
Tuoreiden sitrushedelmien vaatimustenmukaisuustodistus
Kulttuuriesineiden kansallinen vientilupa
ELY-keskuksen vientilupa luonnonsuojelulain mukaisille lajeille
Räjähteiden siirtotodistus vietäessä räjähteitä Norjaan, Islantiin tai Liechtensteiniin

5008
5016
5007
5027
5021
5002
5019
5003
5005
5009

4 Vientirajoitusten ja vientikieltojen negaatiokoodit
Samaan tullinimikkeeseen voi kuulua sekä vientirajoitusten ja -kieltojen alaisia tavaroita että sellaisia
tavaroita, joita rajoitukset ja kiellot eivät koske. Tällaisia vientirajoituksiin tai -kieltoihin kuulumattomia
tavaroita varten EU:n Taric-tietokannassa on määritetty ns. negatiivisia ehtokoodeja (muotoa: Y9xx) ja
negatiivisia lisäkoodeja (3201, 4099, 4999), joita käyttämällä vienti-ilmoituksen tekijä ilmoittaa, että vaikka
kyseessä on vientirajoituksen tai –kiellon alainen tullinimike, niin tavara itsessään ei ole vientirajoituksen tai
–kiellon tarkoittama.
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Taulukko 3: Negatiiviset ehtokoodit
Poikkeus Pohjois-Korean vientikiellosta (toimivaltaisen viranomaisen lupa lentopolttoaineen
myyntiin)
Tavaroihin ei sovelleta Valko-Venäjää koskevia pakotteita, koska kyseessä ovat poikkeuksen
piirissä olevat ampumahiihtotarvikkeet (kiväärit, niiden ammukset ja tähtäimet), jotka on
tarkoitettu käytettäviksi yksinomaan ampumahiihtotapahtumissa ja -harjoittelussa
Tavaroihin ei sovelleta Valko-Venäjää koskevia pakotteita, koska kyseessä ovat poikkeuksen
piirissä olevat kaliiperin 22 ampumahiihtokiväärit
Ilmoitetut tavarat eivät kuulu Washingtonin yleissopimukseen (CITES)
Tuote ei kuulu kaksikäyttötuotteiden luetteloon
Tavara on muu kuin otsonia tuhoavana aineena kuvattu tavara toimenpiteeseen liittyvissä OZalaviitteissä
Tavarat eivät sisälly EU:n kulttuuriesineiden luetteloon
Tavara on muu kuin kidutusvälineasetuksen toimenpiteeseen liittyvissä TR-alaviitteissä kuvattu
tavara
Tavara on muu kuin kidutusvälineasetuksen toimenpiteeseen (708) liittyvissä TR-alaviitteissä
kuvattu tavara
Vaikka tavara kuuluu kidutusvälineasetuksen mukaisiin tavaroihin, sitä käyttää jonkin
jäsenvaltion sotilas- tai siviilihenkilöstö, joka osallistuu EU:n tai YK:n rauhanturvaamis- tai
kriisinhallintaoperaatioon kyseisessä kolmannessa maassa tai jäsenvaltioiden ja kolmansien
maiden välisiin puolustusalan sopimuksiin perustuvaan operaatioon
Ilmoitettuihin tavaroihin ei sovelleta neuvoston asetusta (EY) N:o 1984/2003 tonnikalan,
miekkakalan ja isosilmätonnikalan tilastointijärjestelmästä
Tavara on muu kuin vaarallisia kemikaaleja koskevan asetuksen (EY) N:o 689/2008 liitteen I
mukainen tavara
Tavara on muu kuin vaarallisia kemikaaleja koskevan asetuksen (EY) N:o 689/2008 liitteen V
mukainen tavara
Tavara on muu kuin sellainen, joka on kuvattu toimenpiteeseen liittyvissä alaviitteissä, jotka
liittyvät pakotteiden vientivalvontaan tavaroille, joiden kauppa on rajoitettua mm. Syyriaan,
Libyaan, Pohjois-Koreaan ja Venäjälle
YK:n, EU:n, tiedotusvälineiden tai muiden edustajien tilapäisesti viemä, yksinomaan
henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettu tavara, joihin ei sovelleta kieltoa, joka liittyy
pakotteiden vientivalvontaan tavaroille, joiden kauppa on rajoitettua mm. Iraniin, Syyriaan,
Libyaan, Pohjois-Koreaan, Myanmariin, Norsunluurannikolle, Uzbekistaniin, Zimbabween ja
Venäjälle
Kieltoja ei sovelleta suojavaatetukseen, luodinkestävät liivit ja sotilaskypärät mukaan luettuina,
jota Yhdistyneiden Kansakuntien henkilökunta, Euroopan unionin, yhteisön tai sen
jäsenvaltioiden henkilökunta, tiedotusvälineiden edustajat tai humanitaarisessa työssä ja
kehitysyhteistyössä toimivat työntekijät ja avustava henkilökunta vievät tilapäisesti yksinomaan
henkilökohtaiseen käyttöönsä Venäjälle
Tavara on muu kuin 11.12.2007 annetussa asetuksessa (EY) N:o 1523/2007 mainittu kissan ja
koiran turkis (EUVL L 343, 27.12.2007); kissan ja koiran turkisten ja niitä sisältävien tavaroiden
tuonti ja vienti on kiellettyä em. EU-asetuksen mukaisesti
Tavara ei ole jätteensiirtoasetuksessa (EY) N:o 1013/2006 tarkoitettu jäte
Tavarat eivät ole elohopeasetuksen (EU) 2017/852 3 artiklassa liitteen I elohopeaa,
elohopeayhdisteitä ja elohopeaseoksia koskevia koskevien vientirajoitusten alaisia eivätkä
5 artiklassa ja liitteessä II olevien lisättyä elohopeaa sisältävien tuotteiden vientikieltojen alaisia.
Vienti tutkimus- tai kehitystyöhön, lääketieteelliseen tai analyysitarkoitukseen, jolloin
tavaroihin ei sovelleta asetuksen 1102/2008 mukaista metallisen elohopean ja tiettyjen
elohopeayhdisteiden ja -seosten vientikieltoa

Y034
Y037
Y108
Y900
Y901
Y902
Y903
Y904
Y906
Y907

Y909
Y916
Y917
Y920
Y921

Y922
Y923
Y924
Y925
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Poikkeus Pohjois-Korean vientikiellosta (toimivaltaisen viranomaisen lupa lentopolttoaineen
myyntiin)
Muut kuin EU:n laittomasta kalastuksesta annettujen asetusten (1005/2008 ja 1010/2009)
soveltamisalaan kuuluvat kalastustuotteet kuten mm. makean veden kalastustuotteet,
kalanpoikasista tai toukista saadut vesiviljelytuotteet, akvaariokalat
Tavara ei ole EU-asetuksessa N:o 258/2012 tarkoitettu ampuma-ase, aseen osa, komponentti
tai ampumatarvike

Y034

Tavarat eivät kuulu asetuksen (EU) N:o 1332/2013 soveltamisalaan. (Syyrian kulttuuriesineitä
koskeva pakoteasetus)

Y935

Koskee vain EU-asetuksen (EU) N: o 833/2014 liitteessä II lueteltuja tullinimikkeiden 8413 50,
8413 60, 8431 39 00, 8431 43 00 ja 8431 49 tavaroita, jotka eivät ole menossa pakotteiden
kieltämiin tarkoituksiin Venäjällä. Kielletyllä käyttötarkoituksella tarkoitetaan syvän meren
öljyetsintää ja -tuotantoa, arktista öljyetsintää ja -tuotantoa tai liuskeöljyhankkeita
Kieltoa ei sovelleta tuotteisiin, jotka ovat välttämättömiä kansainvälisen oikeuden nojalla
vapauksia nauttivien jäsenvaltioiden Pohjois-Koreassa sijaitsevien diplomaatti- tai
konsuliedustustojen tai kansainvälisten järjestöjen virallisia tarkoituksia varten tai ovat niiden
henkilökunnan henkilökohtaisia tavaroita
Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä humanitaarisia tarkoituksia varten
toteutettu liiketoimi (liittyy Pohjois-Korean pakotteisiin)

Y939

Tavara on muu kuin sellainen, joka on kuvattu toimenpiteeseen liittyvissä alaviitteissä, jotka
liittyvät Iranin pakotteiden vientivalvontaan

Y949

Libya-pakotteiden ennakkolupavaatimusta ei sovelleta jäsenvaltioiden viranomaisten
toteuttamaan tuotteiden suoraan tai välilliseen siirtämiseen tai vientiin Libyan hallitukselle

Y952

Tavara on muu kuin sellainen, joka on kuvattu toimenpiteeseen liittyvissä alaviitteissä, jotka
liittyvät Libyan pakotteisiin

Y953

Tavara on muu kuin sellainen, joka on kuvattu toimenpiteeseen liittyvissä alaviitteissä, jotka
liittyvät Pohjois-Korean pakotteisiin

Y957

Tavara on muu kuin sellainen, joka on kuvattu toimenpiteeseen liittyvissä alaviitteissä, jotka
liittyvät Iranin pakotteisiin

Y966

Y927
Y934

Y946

Y947

Taulukko 4: Negatiiviset tullinimikkeiden lisäkoodit
Tavaraa ei ole mainittu rajoituksen alaisena asetuksessa (EY) N:o 1210/2003 EUVL L 169 Irakin
kulttuuriomaisuudesta
Tavaraa ei ole mainittu asetuksessa (EY) N:o 1005/2009, eli tavarat ja aineet, jotka eivät sisällä
otsonia tuhoavia aineita. Tämä otsonirajoituksen negatiivinen tullinimikkeen lisäkoodi koskee
vain seuraavia tullinimikkeitä: Ryhmä 32, 38249070, ryhmä 39, 8415-841960, 84511084778019, ryhmä 86, 8701-8709, 871610, ryhmä 89. Muiden otsonirajoituksen tullinimikkeiden
kohdalla negaatiokoodina tulee käyttää aiempaan tapaan negatiivista ehtokoodia Y902

4099
4999

5 Ohjeita sanomailmoittajille
5.1 Vientirajoitusten alaiset tavarat
EU-rajoituksissa tavaraerän tietoina ilmoitetaan erityismainintakoodi FIXAN sekä sen jälkeen lisätietona
vientirajoitukseen liittyvä toimenpidekoodi, joka on sama kuin taulukossa 1 esitetty asiakirjakoodi.
Sekä EU-rajoituksissa että kansallisissa rajoituksissa tavaraerän liiteasiakirjana (asiakirjan koodi, numero ja
päiväys) ilmoitetaan vientiluvan asiakirjakoodi sekä luvan numero ja päiväys.
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Mikäli nimikkeeseen liittyy Taricin mukainen lisäkoodi, se ilmoitetaan 8- merkkisen Taric-koodin eli
tullinimikkeen jälkeen (Taric-lisäkoodi).
Esimerkkejä:
•

CITES-tavarat:
o Tavaraerän erityismaininnat: koodi FIXAN, lisätieto C400
o Tavaraerän liiteasiakirja: C 400, luvan numero, luvan päiväys

•

Kaksikäyttötuotteet:
o Tavaraerän erityismaininnat: koodi FIXAN, lisätieto X002
o Tavaraerän liiteasiakirja: X002, luvan numero, luvan päiväys

•

Kaksikäyttötuotteet, vienti EU:n yleisluvalla (EU001-EU006)
o Tavaraerän erityismaininnat: koodi FIXAN, lisätieto X002
o Tavaraerän liiteasiakirja: 5EU1(-6), EU001-006 (=luvan numero), luvan päiväys (=
vientipäivä)

•

Ampuma-aseet:
o Tavaraerän erityismaininnat: koodi FIXAN, lisätieto E020
o Tavaraerän liiteasiakirja: E020, luvan numero, luvan päiväys

•

Radioaktiiviset aineet:
o Tavaraerän liiteasiakirja: 5008, luvan numero, luvan päiväys

•

Suomalaiset kulttuuriesineet:
o Tavaraerän liiteasiakirja: 5003, luvan numero, luvan päiväys

5.2 Vientirajoitus ei koske tavaraa, jonka nimikkeeseen voi liittyä rajoitus
Kuten kohdassa 4 on selvitetty, on mahdollista, että tullinimikkeestä huolimatta vientirajoitus ei koske
tavaraa. Tällöin ilmoitetaan kuitenkin eritysmainintakoodi FIXAN ja sen jälkeen lisätietona kohdan 4
mukainen vientirajoitukseen liittyvä negaatiokoodi. Liiteasiakirjoina ei tällöin ilmoiteta mitään.
Mikäli nimikkeeseen liittyy Taricin mukainen lisäkoodi, se ilmoitetaan 8- merkkisen Taric-koodin eli
tullinimikkeen jälkeen (Taric-lisäkoodi).
Esimerkkejä:
•

Tullinimikkeen 9113 90 00 nahkaiset kellonrannekkeet, joita voi mm. koskea CITES-rajoitus, Irakin
kulttuuriesineiden vientirajoitus tai EU:n kulttuuriesineiden vientirajoitus, mutta tosiasiassa
kellonrannekkeet ovat sellaisia, ettei näistä mikään rajoitus koske niitä
o Tavaraerän erityismaininnat: koodi FIXAN, lisätieto Y900 (ilmoitetut tavarat eivät kuulu
Washingtonin yleissopimukseen (CITES))
o Tavaraerän erityismaininnat: koodi FIXAN, lisätieto Y903 (Tullille esitetyt tavarat eivät
sisälly EU:n kulttuuriesineiden luetteloon)
o Taric-lisäkoodi: 4099 (ilmoitetut tavarat eivät ole Irakin kulttuuriomaisuutta)
Koodin perässä suluissa olevaa tekstiä ei ilmoiteta.

•

Tullinimikkeen 8515 31 00 hitsauslaitteet, jotka voivat olla kaksikäyttötuotteita ja jotka Iraniin tai
Pohjois-Koreaan vietäessä voivat olla asetarvikkeita ja –teknologiaa koskevien pakotteiden alaisia,
mutta hitsauslaitteita ei koske kumpikaan rajoitus
o Tavaraerän erityismaininnat: FIXAN, lisätieto Y901 (tuote ei kuulu kaksikäyttötuotteiden
luetteloon)
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o

Tavaraerän erityismaininnat: FIXAN, lisätieto Y920 (muut kuin toimenpiteisiin MG ja TM
liittyvissä alaviitteissä kuvatut tavarat (vientivalvonta tavaroille, joiden kauppa on rajoitettua
mm. Syyriaan ja Pohjois-Koreaan.) Koodin perässä suluissa olevaa tekstiä ei ilmoiteta.

Mikäli samaan nimikkeeseen kuuluu sekä luvanvaraista tavaraa että ilman lupaa olevaa, ne on ilmoitettava
omina tavaraerinään.
5.3 Kansallisesta rajoitustaulukosta tulevien ei vientirajoitusten alaisten vientien ilmoittaminen
Kansallisesta rajoitustaulukosta tulevilla vientirajoituksilla ei ole vastaavia negaatiokoodeja kuin EU:n Tarictietokannasta tulevilla vientirajoituksilla. Rajoitusten alaisen viennin ilmoittaminen tapahtuu kohdan 5.1
mukaisesti, eli ilmoitetaan oikea asiakirjakoodi (=toimenpidekoodi). Sen sijaan kansallisesta
rajoitustaulukosta tulevien ei-rajoitusten alaisten vientien ilmoittamisen kohdalla ei ilmoiteta mitään
vientirajoituksiin liittyvää.
5.4 Lupien merkitseminen ja käsittely Tullissa
Negaatiokoodeja käyttämällä toimija ottaa kantaa viemänsä tavaran rajoitusten alaisuuteen ja ilmoittaa
Tullille, että kyse ei ole rajoitusten alaisesta tavarasta. Mikäli jo vientimenettelyyn luovutetussa vientiilmoituksessa ei ole ilmoitettuna asiaankuuluvaa vientilupaa, Tulli ei hyväksy siihen esitettyä oikaisupyyntöä,
vaan ilmoitus on mitätöitävä. Tulli ei myöskään käsittele tai merkitse vientilupia jälkikäteen, kun tavara ei
enää ole tarkastettavissa.
5.5 Varamenettelyssä annettavat ilmoitukset
Varamenettelyssä vienti-ilmoitukset voidaan antaa varamenettelylomakkeilla viennin
varamenettelyohjeistuksen mukaisesti. Käytettäessä varamenettelylomaketta erityismainintakoodi ja sen
lisätieto ilmoitetaan sarakkeessa 44. Mikäli rajoitukseen liittyy Taricin mukaisen nimikkeen lisäkoodi, se
ilmoitetaan sarakkeessa 33 varsinaisen tullinimikkeen jälkeen.

