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Alustoimitusilmoitus vienti-ilmoituspalvelussa

Lue lisää alustoimituksista:

http://tulli.fi/yritysasiakkaat/vienti/alustoimitusmenettely

Alustoimitusilmoituksen voi tehdä netti-ilmoituksena Vienti-ilmoituspalvelussa valitsemalla ”uusi
alustoimitusilmoitus”

Etusivulta voit valita käyttöliittymän kielen (oletuksena suomi, muina vaihtoehtoina ruotsi ja
englanti)
Ilmoituksen voit tehdä tunnistautuneena kirjautumalla KATSO-tunnuksilla tai yksityishenkilönä
Suomi.fi-tunnistatuneena pankkitunnuksilla.
Ilmoituksen voit tehdä myös tunnistautumattomana, mutta silloin on ilmoituksen lähettämisen
jälkeen asioitava tullitoimipaikassa.

Toimijan tiedot

Vastaanottajaksi Yrityksen nimi-kohdassa ilmoitetaan alus tai kuljetusyhtiö, joka perustuu
aluksen sijaintimaan (rekisteröinti-, leasingmaa) tietoihin. Yrityksen nimen lisäosa-kohdassa
ilmoitetaan varustamon nimi. Tavaraeräkohtaista vastaanottajaa ei voi ilmoittaa.
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Tulliselvitettävän erän tiedot

Ilmoitustyypiksi ilmoitetaan EX, jos määrämaa on QS, tai CO, jos määrämaa on QR.

Määrämaa on joko QR unionin sisäkaupassa (tavarat toimitetaan EU- alukseen) tai QS vietäessä
kolmansiin maihin (tavarat toimitetaan EU:n ulkopuolisen maan rekisterissä olevaan alukseen).

Kokonaispaino (brutto) voidaan ilmoittaa arviona.

Sijaintipaikaksi (paikka, jossa tavara on Tullin tarkastettavissa ennen luovutusta)
ilmoitetaan esim. satama, varasto tai tullitoimipaikka.

Kuljetustiedot
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Alustoimitusilmoituksessa on oletuksena, että poistumispaikalla kuljetusmuotokoodi on 1 –
merikuljetus.
Kuljetusmuotokoodi voi olla myös 4 (lento) tai 8 (sisävesialus, Saimaan kanava)

Merikuljetuksissa (1) ja sisävesikuljetuksessa (8) ilmoitetaan kuljetusvälineen tunnukseksi laivan
IMO-numero ja kansallisuus.
Lentokuljetuksissa ilmoitetaan kuljetusvälineen tunnukseksi lentokoneen rekisteröintinumero ja
kansallisuus.

Sisämaan kuljetustietoja ei voi ilmoittaa. Ne ovat luovutuspäätöksellä ja viennin saateasiakirjalla
(EAD) samat kuin ilmoitetut kuljetustiedot poistumispaikalla.

Tavaraerän tiedot

Nimikkeenä ilmoitetaan jokin kolmesta tavararyhmästä:

· 9930 24 00 CN-ryhmiin 1-24 kuuluvat tavarat (elintarvikkeet, alkoholi, tupakka)
· 9930 27 00 CN-ryhmään 27 kuuluvat tavarat (polttoaineet)
· 9930 99 00 muualle luokitellut CN ryhmät (muut tavarat, lähinnä varustamiseen liittyvät

tavarat)

Hae nimikkeen toimenpiteet.
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Menettelykoodina (EU) voidaan ilmoittaa tullimenettelykoodit 1000, 1040 tai 3171
(tullivarastoinnissa olevan tavaran jälleenvienti)

Tavaraerän kuvaus on ilmoitettava sillä tasolla, että tavara on mahdollista helposti yksilöidä.

Bruttopaino on pakollinen tieto jälleenvienti-ilmoituksissa (3171 tullimenettely), muutoin se
vapaaehtoinen.
Nettopaino on pakollinen vain Taric-koodille 9930 27 00. Muissa tapauksissa on ilmoitettava
0.001 kg tai todellinen nettopaino.

Jos alustoimitukseen kuuluu vientirajoitusten alaisia tavaroita, joilla on asiaankuuluva
lupa, pitää se ilmoittaa ”liiteasiakirjat” –kohdassa: lupakoodi, luvan numero ja luvan
päivämäärä.

Tavaraerälista

Tavaraerälista toimii yhteenvetona ilmoitetuista tavaraeristä.
Tässä vaiheessa ilmoitukselle voi vielä lisätä tai poistaa tavaraeriä.

Liitteet

Tunnistautunut ilmoittaja voi lähettää Tullille liitteitä jo ilmoituksen tekovaiheessa tai
myöhemmin Tullin pyynnöstä.
Siirry Lataa liite- painikkeella Liitetiedoston lähetyspalvelu-sivulle, täytä pakolliset kentät ja lataa
liite.



5

Palaa takaisin Vienti-ilmoituspalveluun painamalla ’Jatka ilmoituksen täyttämistä’.
Lähetetyt liitteet näkyvät Liitteet-sivulla. Ne voi poistaa tai liitteitä voi lisätä painamalla uudelleen
’Lataa liite’ –painiketta.

Ilmoituksen lähetys Tulliin.
Jatka ilmoituksen tekoa siirtymällä lähetyssivulle ja paina Lähetä- painiketta.

Ilmoituksen pääsivu
Tunnistautunut ilmoittaja

Tullin hyväksymä alustoimitusilmoitus on lastauslupa toimittaa tavara alukseen.
Ilmoittaja saa alustoimitusta koskevan luovutuspäätöksen sekä viennin saateasiakirjan (EAD), joka
toimitetaan tavaran mukana alukseen. Sen liitteenä voidaan esittää rahtikirja tai tavaraluettelo.
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Ilmoitusta voi myös oikaista, jolloin muodostuu uusi saateasiakirja oikaistuilla tiedoilla ja
oikaisupäätös. Samoin ilmoituksen voi myös mitätöidä.

Virheellinen ilmoitus

Jos ilmoituksella on virheitä, jotka havaitaan vasta lähetyksen jälkeen, ne näkyvät myös pääsivulla.
Korjaa ilmoitusta (paina korjaa-painiketta ja korjaa pyydetyt tiedot) ja lähetä ilmoitus uudelleen

Ilmoituksen pääsivu
Tunnistautumaton ilmoittaja

Tunnistautumaton ilmoittaja saa Tullin hyväksymästä alustoimituksesta yllä olevan ilmoituksen,
jossa on NETT-alkuinen ilmoituksen tunnus/viitenumero.

Jos ilmoituksella on virheitä, Tulli lähettää hylkäyssanoman ja kertoo virheen syyn. Paina ’korjaa’ –
painiketta ja korjaa pyydetty tieto ja lähetä ilmoitus uudelleen. Huom. korjauksen voi tehdä vain
saman istunnon aikana! Ilmoituksen hyväksymisen jälkeen korjaukset tekee pyynnöstä menettelyyn
luovuttava tullitoimipaikka.

Viitenumero ja tavara esitetään tullitoimipaikassa, jossa tarkastetaan toimituksen ehdot ja
luovutetaan tavara vientimenettelyyn. Tulli tulostaa alustoimitusta koskevan luovutuspäätöksen ja
viennin saateasiakirjan (EAD), joka seuraa tavaran mukana alukseen. Viennin saateasiakirja on Tullin
antama lupa toimittaa tavara alukseen. Saateasiakirjan liitteenä voidaan esittää rahtikirja tai
tavaraluettelo.
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Jälleenvienti tullivarastosta

Alustoimitusmenettelyä ei voida soveltaa muihin erityismenettelyihin kuin tullivarastoinnissa
olevan tavaran jälleenvientiin.

Jälleenvienti-ilmoituksella ilmoitetaan:

Tavaraerän tiedot

Menettelykoodi (EU) on 3171 Tullivarastoinnissa olevan tavaran jälleenvienti.

Bruttopaino ilmoitetaan myös tavaraerän näytöllä.

Edeltäväksi asiakirjaksi ilmoitetaan varastoonpano koodilla 632 sekä varastoonpanon numero ja
päivämäärä.

Taloudellisesti vaikuttavan menettelyn tiedot
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Ilmoita

· Lupa 7631 Varastoon siirtolupa sekä tullivarastoluvan numero ja päiväys.
· Valvovan tullitoimipaikan ja päättävien tullitoimipaikkojen koodit.
· Varaston tunnus maakoodi ja y-tunnus sekä Tullin antama jatko-osa.


