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Korjauslomake, Intrastat 

Tiedonantovelvollisen nimi 

ALV-numero 

Asiamiehen nimi 

ALV-numero 

Tuonti 1 

Vienti 2 

Jakso _______ 

Tilastoilmoituksen nro _____________________________ 

Nimik-
keen 

järj.nro 

CN-tavara-
nimike 

Lähetys- / 
määrä-

maa 

Alku-
perä-
maa 

Nettopaino 
(kg) 

Toinen paljous 
Kauppakump-

panin ALV-tunnus 
(vienti) 

Laskutusarvo Tilastoarvo 

Lisätietoja 

Paikka ja päiväys 

Puhelinnumero 

Sähköposti 

Ilmoittajan nimi 

Täyttöohjeet: 

___________________________________________ Korjauslomake lähetetään 
sähköpostiosoitteeseen tilastotarkastus@tulli.fi 
tai 

___________________________________________ 
postitse osoitteeseen 
TULLI, Tilastointi, PL 512, 00101 Helsinki 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Alkuperäinen, virheellinen tieto merkitään ensimmäiselle riville. Toiselle riville merkitään vain korjattu tieto. 

Korjauslomakkeella ilmoitetaan aikaisemmin jätettyihin tilastoilmoituksiin tehtävät muutokset esim. ilmoitettu virheellinen 
tavaranimike, maa, tilastoarvo yms. Normaalia palautustavaraa ei sisällytetä korjausilmoitukseen. Myöskään vähäisiä 
arvokorjauksia, kuten esim. jälkikäteen toteutettuja hinnan muutoksia tai –alennuksia, ei ilmoiteta. Kauppatapahtumaan tai 
kuljetusmuotoon tehtävät korjaukset ilmoitetaan kohdassa ”Lisätietoja”. 

Korjauslomakkeella voi ilmoittaa vain yhteen ilmoitukseen kohdistettavia muutoksia. 
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