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Ohje CSV-tiedoston luomista ja latausta varten Intrastat-ilmoituspalvelussa
Tässä ohjeessa kerrotaan, miten muodostetaan ja ladataan Excel-tiedosto sisäkaupan tietojen ilmoittamista
varten Tullin Intrastat-ilmoituspalvelussa. Jokainen tiedosto ladataan erikseen. Excel-tiedoston malli on Tullin
internetsivuilla http://tulli.fi/intrastat/ilmoituspalvelu.

Excel-taulukon sisältö:
Ensimmäinen rivi on varattu sarakeotsikoille. Sarakeotsikot pitää olla suomeksi mallin mukaisesti, otsikot
ovat sulkeissa. Sarakkeet A-I ja N ovat tekstimuodossa, sarakkeet J-M numeerisessa muodossa (ei
desimaaleja).

Ilmoituksen perustiedot
A. Tiedonantajan alv-tunnus (Tiedonantaja), esim. FI01234569 tai FI01234569INT01 (jos on saanut INTtunnuksen). Tämä tieto annetaan vain kerran toisella rivillä. Pakollinen tieto. Enintään 15 merkkiä.
B. Jakso eli tilastokuukausi muodossa vuosi + kuukausi (Jakso), esim. 201303. Pakollinen tieto. Enintään
6 merkkiä pitkä.
C. Suunta eli tuonti tai vienti (Suunta). Annetaan koodi 1=tuonti tai 2=vienti. Pakollinen tieto. Enintään
1 merkki.
Ilmoituksen perustiedot kirjoitetaan vain kerran toiselle riville. Tiedot voivat olla myös muilla riveillä,
mutta ne ladataan vain kerran. Tiedostossa voi kerralla antaa vain yhden ilmoituksen. Samalle
tilastokuukaudelle voi antaa useita ilmoituksia, mutta kerralla voi ladata vain yhden ilmoituksen.

Ilmoituksen nimiketiedot
D. Vain viennissä (Kauppakumppani, ennen Asiamies): Kauppakumppanin alv-tunnus, esim.
SE01234569. Ei pakollinen tieto vuonna 2021, mutta voi ilmoittaa. Pakollinen tieto viennissä vuoden
2022 tammikuun ilmoituksesta alkaen. Enintään 14 merkkiä pitkä. Kauppakumppanin maan pitää
olla sama kuin määrämaa paitsi erikoistapauksissa:
1. XX999999999999: kolmikantakaupassa vain, jos kauppakumppani tavaran vastaanottaja
lopullisessa määrämaassa on tuntematon. XX on poikkeuksellisesti sen maan koodi, johon lasku
lähetetään (esim. AT999999999999). Kauppakumppanin maakoodi ei tässä tapauksessa saa olla sama
kuin määrämaan koodi.
2. QN999999999999: tavara toimitetaan yksityishenkilölle.

E.
F.
G.
H.

I.
J.
K.
L.

3. QV999999999999: muusta syystä tuntematon kauppakumppani.
4. Kun määrämaa on GR Kreikka, on kauppakumppanin alv-tunnuksen maakoodi EL.
CN8 eli tullinimike (CN8), esim. 61012010. Pakollinen tieto. Pituus 8 merkkiä.
Kauppatapahtumakoodi (Kauppa), kaksi merkkiä, esim. 11. Pakollinen tieto, pituus 2 merkkiä.
Jäsenmaa eli tuonnissa lähetysmaan ja viennissä määrämaan koodi (Jäsenmaa), esim. SE. Ainoastaan
Euroopan Unionin jäsenmaa on mahdollinen. Pakollinen tieto, pituus 2 merkkiä.
Alkuperämaa eli alkuperämaan koodi (Alkuperämaa), esim. SE. Myös Euroopan Unionin
ulkopuolinen maa on mahdollinen. Pakollinen tieto tuonnissa, viennissä vapaaehtoinen tieto vuonna
2021, pakollinen vuoden 2022 tammikuun ilmoituksesta alkaen. Viennissä alkuperämaa voi olla myös
FI Suomi. Pituus 2 merkkiä.
Kuljetusmuotokoodi (Kuljetusmuoto), esim. 1 eli merikuljetus. Pakollinen tieto, pituus 1 merkki.
Nettopaino eli tavaran nettopaino kiloissa (Nettopaino), kokonaisluku, esim. 23. Nettopainon
ilmoittaminen on pakollista kaikille muille tavaranimikkeille paitsi niille, joilla on lisäpaljous. Pituus
enintään 10 merkkiä, ei desimaalia eikä tuhaterotinta.
Lisäpaljous eli toisen paljouden määrä (Lisäyksiköt), esim. 100. Lisäpaljouden yksikköä ei ilmoiteta.
Jos lisäpaljous vaaditaan, on sen oltava vähintään 1. Pituus enintään 10 merkkiä, ei desimaalia eikä
tuhaterotinta.
Laskutusarvo euroissa (Laskutusarvo euroissa), kokonaisluku, vähintään 1. Pakollinen aina, pituus
enintään 10 merkkiä, ei desimaalia eikä tuhaterotinta.
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M. Tilastoarvo euroissa (Tilastoarvo euroissa), kokonaisluku, vähintään 1. Vapaaehtoinen tieto. Enintään
10 merkkiä, ei desimaalia eikä tuhaterotinta.
N. Viite (Viite). Viitteen voi antaa Tullin Intrastat-ilmoituspalvelussa. Viitteen enimmäispituus on 14
merkkiä, erikoismerkit sekä äÄ, öÖ ja åÅ eivät ole sallittuja.

Tallenna lopuksi CSV-muotoon ja lataa palvelussa. CSV-muodossa erottimena käytetään
puolipistettä (;).
Huomautus! Vietävä tiedosto voi sisältää ainoastaan yhden tilastoilmoituksen, jossa voi olla
korkeintaan 3000 nimikeriviä. Jos tiedostossa on enemmän kuin 3000 nimikeriviä, se pitää
pilkkoa useammaksi ilmoitukseksi.

