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Ohje 
Nämä ohjeet auttavat Sinua passitusilmoituksen täyttämisessä. 

Sivuvalikon kohdat 2-4 liittyvät passitusilmoituksen 
täyttämiseen: 

 

 

1. TIR-ilmoituksen täyttäminen 

 

Ilmoituksen täyttäminen aloitetaan painamalla Uusi Ilmoitus 
etusivulla. 

   1.1. TIR-carnet’n haltija 

TIR -menettelyssä menettelynhaltijana toimii TIR- carnet’n 
haltija.  

 

Ilmoita toimijan luonne –kohdassa ”R – EORI- tunniste”. Jos 
EORI- tunnistetta ei vielä ole, ilmoita ”F – Yritys/ei-EU”.  

 

Ilmoita yrityksen EORI tunniste. EORI- tunnistetta voi hakea 
Tullin internet- sivulta löytyvällä hakemuslomakkeella. 

 

Ilmoita TIR-carnet’n Haltijan tunnus. (Tunnus on esim. muotoa 
RUS/012/xxxxxx) 
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Ilmoita yrityksen nimi.  

Ilmoita yrityksen lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka sekä 
maa, johon yritys on sijoittautunut.  

 

Ilmoita nimi ja puhelinnumero tässä kohdassa.  

 

Ilmoittajan viite on omavalintainen viitteesi, joka yksilöi 
passitusilmoituksen. Viitteessä voi käyttää sekä tekstiä että 
numeroita. Viitteen ilmoittaminen on vapaaehtoista. 

 

Ilmoita sähköpostiosoite, jos haluat passitusilmoituksen tiedot 
sähköpostiin. 

 

  



 

 

Ilmoita vakuustyypiksi ”B” ja vakuuden viitteeksi TIR- carnet’n 
numero, esim. XB12345678.   

 

 

 

Jätä tyhjäksi. 

 

 

Kuljetusmuoto ilmoitetaan sen mukaisesti, millä 
kuljetusvälineellä tavaraa kuljetetaan. Jos tavaroita kuljetetaan 
esimerkiksi maantieajoneuvossa, ilmoitetaan koodi 3. 

    



Ilmoita sen ajoneuvon rekisterinumero, johon tavarat on lastattu. 
TIR- carnet: Ilmoita auton ja perävaunun rekisterinumerot, 
siten kuin ne on TIR- carnet’ssa ilmoitettu.   

Ilmoita auton rekisteröintimaa. 

 

 

Ilmoita määrätullitoimipaikka, jonka kautta tavarat poistuvat 
unionista.  

Rajatoimipaikkaa ei ilmoiteta TIR- ilmoituksessa.  

 

Ilmoita sitova reitti tarvittaessa maiden tarkkuudella.  

 

Ilmoita jokainen tavaralaji omana tavaraeränään siten, että 
jokainen tavaraerä käsittää vain yhden tavanomaisen 
kauppanimityksen sisältämiä tuotteita. Jos lastina on esimerkiksi 
televisioita, dvd- soittimia ja mikroaaltouuneja, jokainen näistä 
tavaroista muodostaa oman tavaraeränsä ja ilmoitetaan 
erikseen.  

 

Ilmoita tavaraerän tyypiksi TIR jokaiselle tavaraerälle.  



 

Lähetysmaa on maa, josta tavara on alun perin lähetetty tai 
lähetetään nyt. 

Määrämaa on maa, johon tavarat lopullisesti päätyvät. 

 

 

 

 

Toimijan tunnuksen /TIN ilmoittaminen on vapaaehtoista. 

Ilmoita lähettäjä- ja vastaanottajatiedot. Mikäli kyseessä on 
vientimenettelyyn asetetun tavaran passittaminen, ilmoitetaan 
viejän nimi- ja osoitetiedot. Mikäli kyseessä ei ole vientitavara, 
voidaan lähettäjänä ilmoittaa, joko tavaran alkuperäinen 
lähettäjä tai toimija, jonka toimeksiannosta passitus tehdään. 



Jos ilmoitat useita tavaraeriä, Huom. lähettäjän ja vastaanottajan 
tiedot jäävät lomakkeeseen edellisen tavaraerän perusteella. 
Jos eriävät, korvaa aiempi teksti uudella. 

 

Ilmoita tavarankuvaus riittävän täsmällisesti, jotta tavarat 
voidaan tunnistaa. Älä käytä yleisilmauksia, kuten elektroniikkaa 
tai varaosia. Tavanomainen kauppanimitys, kuten esim. dvd- 
soittimet, mikroaaltouunit, matkapuhelimet, jne. riittää.  

Merkitse myös tarvittaessa maininnat ”heavy or bulky goods”, 
jos kyseessä on painavat ja tilaa vievät tavarat. 

 

Tavaran koodi eli tullinimike on ilmoitettava, jos sama asiakas 
on aiemmin tehnyt tavarasta esimerkiksi vienti-ilmoituksen, 
jossa on tullinimike ilmoitettu. Muuten nimikkeen ilmoittaminen 
on vapaaehtoista. Tullinimike on ilmoitettava vähintään kuuden 
numeron tarkkuudella. 

 

Ilmoita bruttopaino kiloina tavaraeräkohtaisesti. Jos bruttopaino 
on pienempi kuin yksi kilo, se on ilmoitettava vähintään yhden 
desimaalin tarkkuudella. Esimerkki: 0,1 (kg). 

 

 

Kirjoita tavaroiden pakkauksissa olevat merkit ja numerot 



 

Lukumäärä on tavaraerän pakkausten lukumäärä tai 
pakkaamattoman tavaran lukumäärä. Pakkausten lukumäärän 
täytyy olla todettavissa. Bulk- tavarasta tietoa ei ilmoiteta. Bulk-
tavaraa on esimerkisi nestemäinen säiliössä kuljetettava tuote. 

Pakkausten lukumäärä voi olla nolla, jos samaan pakkaukseen 
on pakattu eri tavaraerinä ilmoitettavia tavaroita. Pakkauslaji ja 
bruttopaino ovat aina pakollisena ilmoitettavia tietoja, vaikka 
lukumääränä ilmoitettaisiin nolla. 

 

Valitse kaksikirjaiminen koodi. Pakkauslajilla tarkoitetaan 
pakkaustapaa, joka voi olla esimerkiksi laatikko = BX tai 100 kpl 
pakkaamattomia autonrenkaita 100 NE = pakkaamaton. 

 

 

Valitse TIR-menettelyä edeltävän menettelyn tai toiminnon 
koodi, esim. vientimenettely tai edeltävänä toimintona 
jälleenvienti tai saapumisen yleisilmoitus. 

 

Ilmoita edeltävän menettelyn numero. Jos edeltävänä 
menettelynä on vienti (koodit 10, 11, 21, 22, 23) ilmoitetaan 
viennin viitenumero MRN. Tällöin tulee myös ilmoittaa kentässä 
”viennin menettely” viennin osituskoodi.  

 
Valitse osituskoodi.  



Jos edeltävänä menettelynä on saapumisen/poistumisen 
yleisilmoitus (koodi SUM), ilmoita kentässä ”AREX- 
tavaraeränumero” kyseistä tavaraerää AREX-järjestelmässä 
vastaavan tavaraerän järjestysnumero. Jos samaan 
tavaraerään liittyy useita AREX-ilmoituksia, niin kukin niistä 
ilmoitetaan omalla rivillään.  

 

 

 

Ilmoita kontin numero vain, jos tavarat on lastattu konttiin. 

 

 

 

Ilmoita koodi 952 ja TIR- carnet’n numero. Jos ilmoituksella on 
useampia tavaraeriä, ilmoita koodi vain ensimmäisellä 
tavaraerällä.  

 

TIR- kuljetukseen voi liittyä myös muita liiteasiakirjoja. Nämä 
asiakirjat on mainittu TIR- carnet’n kohdassa 8.  

 



 

 

Jos edeltävänä menettelynä on vienti (koodit 10, 11, 21, 22, 23) 
ilmoitetaan DG2. 

 

Jos haluat ilmoittaa useamman tavaraerän, paina ”Lisää uusi 
tavaraerä”. Tällöin edellisenä ilmoittamaltasi tavaraerältä 
kopioituvat lähettäjä- ja vastaanottajatiedot. Muilta osin toista 
tavaraerällä 1 täyttämäsi kentät. 

  

Ilmoituksen tallennus käynnistää ohjelmatarkistukset ja 
mahdolliset virheet listautuvat seuraavasti: 

 

Korjaa virheet siirtymällä vasemmassa reunassa olevien 
huutomerkkien kautta virheellisiin kohtiin.  

Korjaa virheet ja tallenna tieto uudelleen. 



 

Kun ilmoitus on virheetön, painikkeella voidaan annetut tiedot 
vahvistaa ja muodostaa wp- viite, jonka avulla Tullissa kyseinen 
ilmoitus löytyy. 

 

Tämän jälkeen muodostuu wp- viite ja mikäli ilmoittaja on 
ilmoittanut sähköpostiosoitteensa, lähetetään ilmoituksen tiedot 
sähköpostiin. 
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3 T-passitusilmoituksen täyttäminen 

 

Aloita ilmoituksen täyttäminen painamalla ”Uusi Ilmoitus”- 
etusivulla. 

 

Menettelynhaltija on henkilö, joka asettaa passitusvakuuden (ks. 
kohta Vakuus).  

 

Ilmoita toimijan luonne kohdassa ”R – EORI- tunniste”. Jos 
EORI- tunnistetta ei vielä ole, ilmoita ”F – Yritys/ ei EU”.  

 

Ilmoita yrityksen EORI- tunniste ja mahdollinen 
asiakastunnuksen jatko-osa. Ilmoita yrityksen EORI- tunniste. 
EORI- tunnistetta voi hakea Tullin internet- sivulta löytyvällä 
hakemuslomakkeella. 

Yksityishenkilöt ilmoittavat henkilötunnuksen. Ulkomaalaiset 
yksityishenkilöt ilmoittavat syntymäajan. 
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Ilmoita menettelynhaltijan (=vakuudenasettaja) lähiosoite, 
postinumero, postitoimipaikka sekä maa, jossa menettelynhaltija 
asuu tai yritys sijaitsee. 

 

Ilmoita nimi ja puhelinnumero tässä kohdassa.  

 

Ilmoittajan viite omavalintainen viitteesi, joka yksilöi passituksen. 
Viitteessä voi käyttää sekä tekstiä että numeroita. Viitteen 
ilmoittaminen on vapaaehtoista.  

 

Ilmoita sähköpostiosoitteesi, jos haluat passitusilmoituksen 
tiedot sähköpostiisi. 

 

”Tallenna” painikkeen painaminen jokaisen sivun lopussa 
tallentaa ilmoituksella annetut tiedot ja käynnistää uudelleen 
ilmoituskohtaisen 45min ajastimen. Mikäli 45min kuluessa ei 



Tallenna painiketta paineta kertaakaan, sulkeutuu istunto ja 
ilmoituksen täytön joutuu aloittamaan alusta.   

 

 

Kun annetaan yksittäinen vakuus yhtä passitusta varten 
käteisellä lähtötoimipaikassa, käytetään vakuustyyppiä 3.  

Jos asiakkaalla on yleisvakuus, käytetään vakuustyyppiä 1.  

 

Ilmoita vakuuden viitenumero (GRN), jos käytät yleisvakuutta tai 
etukäteen Tullissa perustettua yksittäisvakuuden viitenumeroa. 
Mikäli vakuus perustetaan esim. käteisellä lähtötullissa 
passitusta aloitettaessa, tämä kohta jätetään tyhjäksi. 

 

PIN- koodi on vakuuden tunnistenumero, joka on saatu Tullista 
vakuuden viitenumeron (GRN) yhteydessä. PIN- koodin 
ilmoittaminen varmentaa oikeuden vakuuden käyttöön. 

  



Koskee vain yleisvakuusasiakkaita. Tätä tietoa yksittäisvakuutta 
käyttävä asiakas ei täytä, koska yksittäisvakuus on voimassa 
koko passitusalueella. 

 

 

Kuljetusmuoto ilmoitetaan sen mukaan millä kuljetusvälineellä 
tavaraa kuljetetaan. Jos tavaroita kuljetetaan esimerkiksi 
maantieajoneuvossa, ilmoitetaan koodi 3. 

 

Kuljetusvälineen tunnus lähdettäessä on sen ajoneuvon 
rekisterinumero, johon tavarat on lastattu. Tunnus voi olla myös 
laivan nimi, jos tavaroita kuljetetaan kontissa merikuljetuksena. 
Lentokuljetuksesta ilmoitetaan lennon numero. 
Postilähetyksissä ja rautatiekuljetuksissa ei ilmoiteta tunnusta 
eikä kansallisuutta. 

 

Ilmoita passitukseen käytettävän ajoneuvon/ kuljetusvälineen 
rekisteröintimaan kaksikirjaiminen maakoodi. 

 

 

Valitse määrätoimipaikka maan ja toimipaikan nimellä tai 
toimipaikan koodilla. Määrätoimipaikassa esitetään tavarat sekä 
passituksen saateasiakirja ja passitus päätetään. 



 

Rajatoimipaikka on se toimipaikka, jonka kautta kuljetus saapuu 
uuden sopimuspuolen alueelle eli unionista yhteisen 
passituksen maahan. Valitse aiotun rajatoimipaikan koodi ja 
nimi, jonka kautta saavutaan uuden sopimuspuolen alueelle. 
Esimerkiksi Suomesta Norjaan saavuttaessa ilmoitetaan 
ensimmäinen saapumisrajatoimipaikka Norjassa. 

 

Ilmoita tarvittaessa sitova reitti maiden tarkkuudella.  

 

 

Tavaraerän tyyppi voi olla T1, T2tai T2F. T1 tarkoittaa unioniin 
tullaamattomia tavaroita, T2 unionitavaroitaja T2F unionin 
verorajan (esim. Ahvenanmaa) yli toimitettavia unionitavaroita.. 
Ilmoituksessa tämä valinta on tehtävä jokaisen tavaraerän 
osalta erikseen. 

 

Lähetysmaa on maa, josta tavara on alun perin lähetetty tai 
lähetetään nyt. 

Määrämaa on maa, johon tavaran lopullisesti päätyvät. 



    

    

    

 Kirjoita lähettäjän tai viejän nimi- ja osoitetiedot. Mikäli kyseessä 
on jo vientimenettelyyn asetetun tavaran passittaminen, 
ilmoitetaan viejän nimi- ja osoitetiedot. Mikäli kyseessä ei ole 
vientitavara, voidaan lähettäjänä ilmoittaa joko tavaran 
alkuperäinen lähettäjä tai toimija, jonka toimeksiannosta 
passitus tehdään. 

Jos tavaroita on kerätty esimerkiksi yhteen varastoon usealta 
alkuperäiseltä lähettäjältä, voi lähettäjänä olla varaston haltija.  

Kirjoita vastaanottajan nimi- ja osoitetiedot. Jos tavaroita 
lähetetään usealle eri vastaanottajalle, mutta ne aiotaan purkaa 
yhteen varastoon, voi vastaanottajana olla varaston haltija. 

Jos ilmoitat useita tavaraeriä, lähettäjän ja vastaanottajan tiedot 
jäävät aina esille lomakkeeseen edellisen tavaraerän 
perusteella. 



 

Ilmoita tavarankuvaus riittävän täsmällisesti, jotta tavarat 
voidaan tunnistaa ja luokitella tullinimikkeen mukaisesti 
mahdollista verottamista varten. Älä käytä yleisilmauksia, kuten 
elektroniikkaa tai varaosia. Yksi tavaraerä voi käsittää vain 
yhden tavanomaisen kauppanimityksen sisältämiä tuotteita 
lähtötoimipaikasta määrätoimipaikkaan, esim. dvd- soittimia, 
televisioita, matkapuhelimia, jne. 

 

Tavaran koodi eli tullinimike on ilmoitettava, jos sama asiakas 
on aiemmin tehnyt tavarasta esimerkiksi vienti-ilmoituksen, 
jossa on tullinimike ilmoitettu. Muuten nimikkeen ilmoittaminen 
on vapaaehtoista. Tullinimike on ilmoitettava vähintään kuuden 
numeron tarkkuudella. 

 

Ilmoita bruttopaino kiloina tavaraeräkohtaisesti. Jos bruttopaino 
on pienempi kuin yksi kilo, se on ilmoitettava kolmen desimaalin 
tarkkuudella. Esimerkki: 0,654 (kg). 

 

 

Kirjoita tavaroiden pakkauksissa olevat merkit ja numerot 

 



Lukumäärä on tavaraerän pakkausten lukumäärä tai 
pakkaamattoman tavaran kappalemäärä. Jos esimerkiksi 
kartongit on pakattu palleteiksi lavoihin, joista muodostuu 
isompia pakkauksia, ilmoita näiden isompien pakkausten 
määrä. Pakkausten lukumäärän täytyy olla todettavissa. Bulk-
tavarasta tietoa ei ilmoiteta. Bulk-tavaraa on esimerkisi 
nestemäinen säiliössä kuljetettava tuote. 

Pakkausten lukumäärä voi olla nolla, jos samaan pakkaukseen 
on pakattu eri tavaraerinä ilmoitettavia tavaroita. Pakkauslaji ja 
bruttopaino ovat aina pakollisena ilmoitettavia tietoja, vaikka 
lukumääränä ilmoitettaisiin nolla. 

 

Valitse kaksikirjaiminen koodi. Pakkauslajilla tarkoitetaan 
pakkaustapaa, joka voi olla esimerkiksi laatikko = BX tai 100 kpl 
pakkaamattomia autonrenkaita 100 NE = pakkaamaton. 

 

 

Valitse edeltävän menettelyn tai toiminnon koodi. Koodin 00 
käyttö on mahdollista vain, jos edeltävää AREX-järjestelmään 
annettua saapumisen yleisilmoitusta ei ole annettu ja turvatiedot 
annetaan passitusilmoituksella.  

 

Ilmoita edeltävän menettelyn numero tavaraerittäin. Jos 
edeltävänä menettelynä on vienti (koodit 10, 11, 21, 22, 23) 
ilmoitetaan viennin viitenumero MRN. Tällöin tulee myös 
ilmoittaa kentässä ”viennin menettely” viennin osituskoodi.  

 



Valitse oikea osituskoodi. 

Jos edeltävänä menettelynä on saapumisen/poistumisen 
yleisilmoitus (koodi SUM), ilmoita kentässä ”AREX 
tavaraerännumero” kyseistä tavaraerää AREX-järjestelmässä 
vastaavan tavaraerän järjestysnumero. Jos samaan 
tavaraerään liittyy useita AREX-ilmoituksia, niin kukin niistä 
ilmoitetaan omalla rivillään.  

 

 

 

Jos tavarat on lastattu konttiin, ilmoita kontin numero 

 

 

 

 

Liiteasiakirjoja voivat olla esimerkiksi terveystodistus, T5-
asiakirja tms. Jos kuljetukseen liittyy esimerkiksi lupia tai 
lisenssejä, kirjoita asiakirjan koodi ja numero.  

 

Lisätietoja kohtaan voidaan laittaa esimerkiksi asiakirjan 
päiväys tai varastosta oton päivämäärä. 



 

 

Valitse DG2, jos tavaraerällä on ollut edeltävänä menettelynä 
vienti.  

 

Jos haluat ilmoittaa useamman tavaraerän, paina Lisää uusi 
tavaraerä. Tällöin edellisenä ilmoittamaltasi tavaraerältä 
kopioituvat lähettäjä- ja vastaanottajatiedot. Muilta osin toista 
tavaraerällä 1 täyttämäsi kentät. 

  

 

Ilmoituksen tallennus käynnistää ohjelmatarkistukset ja 
mahdolliset virheet listautuvat seuraavasti: 

 

Korjaa virheet siirtymällä vasemmassa reunassa olevien 
huutomerkkien kautta virheellisiin kohtiin.  

Korjaa virheet ja tallenna tieto uudelleen. 



 

 

Kun ilmoitus on virheetön, painikkeella voidaan annetut tiedot 
vahvistaa ja muodostaa wp-viite, jonka avulla Tullissa kyseinen 
ilmoitus löytyy. 

 

Tämän jälkeen muodostuu wp- viite. Mikäli ilmoittaja on 
ilmoittanut sähköpostiosoitteensa, lähetetään ilmoituksen tiedot 
sähköpostiin. 
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4 TURVATIEDOT 
  
Turvatietojen antaminen on pakollista. Mikäli turvatietoja ei 
anneta passitusilmoituksen yhteydessä, tulee ne antaa 
saapumisen/poistumisen yleisilmoituksella AREX- järjestelmään 
tai passitusta edeltävällä ilmoituksella (esim. vienti tai 
jälleenvienti).  
 
Passitusilmoitus, joka sisältää myös turvatiedot, tulee antaa 
turvatietojen antamiselle säädettyjen määräaikojen rajoissa: 

· Ilmaliikenteessä viimeistään 30 min. ennen lähtöä EU:n 
tullialueen lentoasemalta, 

· Rautatie- ja sisävesiliikenteessä viimeistään kaksi tuntia 
ennen lähtöä tullitoimipaikasta, 

· Maantieliikenteessä viimeistään yksi tunti ennen lähtöä 
tullitoimipaikasta.  

 
Turvatietoja varten on nettipassitukseen lisätty omat välilehdet. 

 
 
 

1.5. Turvatiedot 
 
Jos turvatiedot sisällytetään osaksi passitusilmoitusta, 
seuraavat kentät täytetään: 
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Ilmoita tavaran lastauspaikka. Maantieliikenteessä tämä on 
lähtötullitoimipaikka. Lastauspaikan kaksi ensimmäistä merkkiä 
tulee olla maakoodi (esim. FITurku). 
 

 
 
Ilmoita tavaroiden kuljetussopimuksessa mainitun lähettäjän 
nimi- ja osoitetiedot sekä EORI-tunniste, jos se on tiedossa. 
 
 
 

 

 

 
 
Ilmoita turvatiedoissa ainakin yksi kuljetukseen liittyvä asiakirja. 
Valitse asiakirjantyyppi. Asiakirja voi olla esim. koodin 730 
Maantiekuljetusrahtikirja CMR ja sen numero. 
 

 

 
Kuljetusvälilehdellä sijaitseva sitova reitti voidaan ilmoittaa 
osana turvatietoja. Sitova reitti Ilmoitetaan siinä järjestyksessä 
kun tavaraa kuljetetaan alkuperäisen lähtömaan ja lopullisen 
määrämaan välillä. Ilmoita sitova reitti maakoodein.  

 

 
    

Ilmoita kuljetusmuotokoodi, sen mukaan millä aktiivisella 
kulkuneuvolla tavara poistuu unionin tullialueelta. Aktiivinen 
kulkuneuvo on esimerkiksi muun (kuin säännöllisen) liikenteen 
alus, jos sitä käytetään poistuttaessa unionista.  
 



 
Ilmoita sen aktiivisen kuljetusvälineen tunnus, jolla kuljetus 
ylittää unionin ulkorajan sellaisena kuin se on passitusta 
aloitettaessa tiedossa. Jos unionista poistutaan autolla, ilmoita 
auton rekisterinumero. 
 
 

 
Ilmoita aktiivisen kuljetusvälineen kansallisuus.  
 
 

 
 
Ilmoita tavaran purkauspaikan sijainti mahdollisimman tarkasti. 
Purkauspaikan kaksi ensimmäistä merkkiä tulee olla maakoodi 
(esim. FITurku).  
 

 

 
 

 

    
    

Ilmoita kuljetusliikkeen nimi- ja osoitetiedot sekä EORI-tunniste.  
 
 

 
 

Ilmoita kuljetuksen matkanumero.  
 
 

 
 
Ilmoita valittava erityisolosuhdekoodi. Jos menettelynhaltija on 
Tullin valtuuttama taloudellinen toimija (AEO) ja haluaa 
statuksensa huomioitavaksi käsittelyssä, ilmoitetaan koodi E.  

 
Tavaraerä 1 – Turvatiedot 
 



 

 
 
Ilmoita tavaroiden kuljetussopimuksessa mainitun 
vastaanottajan nimi- ja osoitetiedot sekä EORI-tunniste, jos se 
on tiedossa.  
 
 

 
 
Ilmoita yhtenäisviite (Unique consignment reference number), 
jolla tavaroiden jäljittäminen on mahdollista toimijan koko 
kirjanpidosta.  
 
 

 
 
Ilmoita koodiluettelon mukainen rahdin maksutapa. 
Vapaaehtoinen passituksessa. 
 
 

 
 
Ilmoita YK:n vaarallisten tavaroiden koodi (UNDG).  
 
 

  

    

Passitus 
 

 1 Yleiset ohjeet 
 2 TIR ilmoituksen täyttö  
 3 T-passitusilmoituksen täyttö  
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5 Tunnistetun käyttäjän 
lisätoiminnot 
Nettipassitusta voi käyttää myös ns. tunnistettuna 
käyttäjänä KATSO-asiointipalveluna. Vain 
tunnistetulle käyttäjälle mahdollisia lisätoimintoja 
ovat avoimien ilmoitusten muokkausmahdollisuus 
ennen niiden käsittelyä Tullissa, sekä avoimien tai 
Tullissa jo käsittelyyn siirrettyjen ilmoitusten 
kopiointi uusien ilmoitusten pohjaksi. 
Tunnistautuneen käyttäjän valikossa luetellaan 
kaikki kyseiseen KATSO –tunnisteeseen liitetyt 
yritykset. Ilmoituksen tekijän on aina valittava 
valikosta se yritys, jonka nimissä aikoo ilmoituksia 
tehdä. Yrityksen vaihtaminen vaatii 
uloskirjautumista ja uutta tunnistautumista toisen 
yrityksen yritystunnuksella.  

Yritys voi hakea maksuttoman käyttäjätunnuksen 
Verohallituksesta. Kun yrityksen käyttäjällä on 
tunnukset, nettipassitukseen siirrytään ”Kirjaudu 
sisään” linkin kautta. 

Osapuolten vastuut ja neuvontapalvelut: 

1. Käyttäjätunnisteena käytetään ns. Katso- 
organisaatiotunnistetta (tunnus, salasana, 
pääkäyttäjillä myös vaihtuva salasana), 
jonka voi tilata verohallinnosta. Tutustu 
Katso-tunnisteen tilaamisohjeisiin Internet-
osoitteessa http://www.vero.fi/katso. 
Tunnisteen luomiseen ja aktivointiin 
liittyvissä asioissa palvelee verohallinnon 
Katso-tukipalvelunumero 020 697 040 (på 
svenska 020 697 041). 

2. Tullin nettipassitusta voi käyttää 
tunnistettuna käyttäjänä, kun yritys on ensin 
hankkinut pääkäyttäjätunnisteen ja tunniste 
on aktivoitu. Jos yrityksessä on useita 
nettipassitusta käyttäviä työntekijöitä, 
pääkäyttäjä voi luoda alitunnisteita (tunnus 
+ salasana) yrityksen muille työntekijöille. 
Tullin nettipassituksen käyttöön liittyvissä 
asioissa palvelee Tullin sähköisen 
passituksen palvelunumero 020 492 8034 



(på svenska 020 492 6071). 

>>Lue tarkemmat ohjeet: Tunnusten hakeminen ja 
nettipassituksen käyttäminen tunnistettuna 
käyttäjänä. 

Avoimet ilmoitukset 

Avoimilla ilmoituksilla tarkoitetaan ilmoituksia, joita 
ei vielä ole käsitelty Tullissa eikä tavaroita ole 
luovutettu passitusmenettelyyn. 

Tunnistettu käyttäjä voi katsella ja muokata avoimia 
ilmoituksia tai kopioida sen uuden ilmoituksen 
pohjaksi. 

Avoinna olevia ilmoituksia voi muokata 45 
vuorokauden ajan ilmoituksen tekohetkestä tai 
edellisestä muokkaushetkestä. Kun painat 
Ilmoituksen tallennus-näytöllä olevaa Vahvista–
painiketta, aiemmin tekemäsi ilmoitus korvataan 
uusitulla versiolla, mutta viitenumero pysyy samana. 
Ilmoituksia ei enää voi muokata sen jälkeen, kun 
ilmoitus on otettu Tullissa käsittelyyn. 

Avoinna olevan ilmoituksen voi kopioida uuden 
ilmoituksen pohjaksi. Kun kopioitu ilmoitus on 
vahvistettu, se saa uuden oman viitenumeron. 

Tulliin siirretyt ilmoitukset 

Tunnistettu käyttäjä voi katsella Tulliin siirrettyjä 
ilmoituksia ja kopioida ilmoituksen uuden 
ilmoituksen pohjaksi. 

Tulliin siirretyt ilmoitukset esitetään palvelussa siinä 
muodossa kuin ne oli alun perin ilmoitettu. 
Ilmoituksessa ei tule näkyviin Tullissa mahdollisesti 
myöhemmin tehdyt muutokset eli netti-ilmoitukset 
eivät vastaa saateasiakirjan tietoja. Niitä voi siitä 
huolimatta käyttää pohjana uusien ilmoituksen 
tekemisessä. 

Tulliin siirretyt ilmoitukset säilyvät näkyvissä 45 
vuorokautta siirtohetkestä alkaen. Jos haluat 
arkistoida tekemäsi ilmoitukset itsellesi, kopioi tiedot 
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omalle tietokoneellesi. Voit myös aina lähettää 
sähköpostitse viitenumeron ja ilmoituksen tiedot 
itsellesi.  

Tulli säilyttää oman kappaleensa ilmoituksesta 
tietojärjestelmissään kirjanpito- ja arkistosäännösten 
mukaisesti. 

 
 

 
Passitus 

 
 1 Yleiset ohjeet 
 2 TIR ilmoituksen täyttö  
 3 T-passitusilmoituksen täyttö  
 4 Turvatiedot 
 5 Tunnistetun käyttäjän 

lisätoiminnot  
 

 
    . 

 

 

 

7 Usein kysyttyä 
Tälle sivulle on koottu nettipassitukseen liittyviä kysymyksiä 
ja vastauksia.  

1. Miksi valtuutettu lähettäjä ei hyödy 
nettipassituksesta?  

VASTAUS: Nettipassitus on tarkoitettu satunnaisia passittajia 
varten ja siinä tavaraa ei luovuteta passitusmenettelyyn 
järjestelmän kautta, vaan vasta Tullissa.  

2. Voiko TIR-ilmoituksen tehdä netissä? 

VASTAUS: 1.1.2009 lähtien TIR ilmoituksen on voinut tehdä 
myös netissä.  
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3. Missä nettipassitusilmoituksen voi tehdä? 

VASTAUS: Missä tahansa, missä asiakkaalla on Internet-
pääte käytettävissä, myös ulkomailla.  

4. Tarvitseeko nettipassitusilmoituksen täyttämiseen 
yhtä paljon tietoa kuin SAD-lomakkeen täyttämiseen? 

VASTAUS: Kyllä. Nettipassituksen sivuille täytetään samat 
tiedot kuin ennen SAD-lomakkeeseen. 

5. Miten oikea passitusilmoitus löytyy Tullista?  

VASTAUS: Nettipassitusjärjestelmä antaa 
passitusilmoitukselle viitenumeron, jonka avulla oikea 
ilmoitus löytyy lähtötullissa, kun tavarat ja viitenumero siellä 
esitetään. 

6. Mitä Tulliin pitää ottaa mukaan? 

VASTAUS: Tulliin pitää ottaa mukaan nettipassituksesta 
saatu viitenumero ja passitettavat tavarat. Tullissa on hyvä 
olla mukana myös muut kuljetukseen liittyvät asiakirjat, esim. 
kauppalasku ja rahtikirja. 

7. Milloin nettipassitusilmoituksen voi antaa? 

VASTAUS: Ilmoituksen voi tehdä mihin vuorokauden aikaan 
tahansa, mutta se on tehtävä ennen Tullissa asiointia eli 
ennen kuljetuksen alkamista. Valmis nettipassitusilmoitus 
säilyy järjestelmässä enintään 45 vrk. 

8. Mitä nettipassitusilmoittaminen maksaa? 

VASTAUS: Nettipassitusilmoittamisesta ei peritä erillistä 
maksua. Ilmoituksen teko maksaa Internet-yhteyden 
tarjoajan veloittaman yhteysmaksun verran.  

9. Mitä etua on ilmoittaa Internetin kautta? 

VASTAUS: . 1.1.2007 alkaen Tulli ei enää vastaanota muita 
kuin sähköisesti (Internet ja sähköinen passitusjärjestelmä) 
annettuja passitusilmoituksia. 

10. Voiko yritys tuottaa tiedot suoraan omasta 



tietojärjestelmästään ja ladata ne Tullin nettipalveluun? 

VASTAUS: Ei voi. Sen sijaan Tulli pyrkii tarjoamaan 
mahdollisuuden tehdä ilmoituksia tunnistautuneena 
käyttäjänä, jolloin aiemmin tehtyjä ilmoituksia voi kopioida 
uusien ilmoitusten pohjaksi. 

11. Mitä hyötyä käyttäjätunnusten käytöstä on ja 
maksaako tunnusten hankkiminen jotain? 

VASTAUS: Hankkimalla käyttäjätunnuksen yrityskäyttäjä voi 
katsella vanhoja ilmoituksia 45 vuorokauden ajan sen 
tekemisestä / käsittelystä Tullissa. Vanhoja ilmoituksia voi 
kopioida uuden pohjaksi. Tunnukset tilataan 
Verohallituksesta, tilaaminen ei maksa mitään. Katso erillinen 
ohje: Tunnusten hakeminen ja nettipassituksen käyttäminen 
tunnistettuna käyttäjänä. 

12. Milloin turvatiedot tulevat pakollisiksi? 

VASTAUS: Kansallisella päätöksellä turvatiedot tulee 
passituksessa pakollisiksi 1.1.2011. Turvatiedot on 
mahdollista antaa passitusilmoituksilla 1.7.2009 eteenpäin. 

13. Onko turvatiedot pakko antaa passitusilmoituksella? 

VASTAUS: Turvatietoja ei ole pakko antaa 
passitusilmoituksella. Ne voidaan antaa myös AREX 
järjestelmään saapumisen/ poistumisen yleisilmoituksella. 
Jos passitusilmoituksella on edeltävänä menettelynä vienti 
jossa turvatiedot ilmoitettuna, ei turvatietoja tarvitse antaa 
passitusilmoituksella eikä AREX järjestelmään.  
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