
Vienti EU:n ulkopuolelleVienti EU:n ulkopuolelle

Yritysneuvonta



Vienti toisiin EU-maihin

• Tavarat liikkuvat vapaasti ilman tulliselvitystä

• Intrastat-sisäkaupan tilastoilmoitus annetaan 

Tullille kuukausittain jälkikäteen, jos 

yhteisötoimitusten tilastointiraja ylittyy

• Viennissä yli 500 000 euroa kalenterivuodessa 

• Tulli ilmoittaa yrityksille tilastointivelvollisuudesta
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Vienti EU:n ulkopuolelle

• Anna vienti-ilmoitus, kun viet tavaraa Suomesta:

• EU:n tullialueen tai 

• EU:n veroalueen ulkopuolelle esim. Kanariansaarille
• Huom! Suomesta Ahvenanmaalle vietäessä kansallinen 

yksinkertaistettu menettely

• Ahvenanmaalta muualle kuin Suomeen

• verottomasti EU-alueella sijaitseviin kansainvälisessä 
liikenteessä oleviin aluksiin (alustoimitus)

• yrityksen omaisuutta omissa matkatavaroissasi
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Vienti EU:n ulkopuolelle

• Viejä vastaa vienti-ilmoituksen antamisesta Tullille

• Huomaa, että kauppaehdot eivät poista tätä vastuuta 
(esim. EXW-toimitusehto)

• Viejän on oltava unionin tullialueelle sijoittautunut 

• Käytännössä usein tavaroiden myyjä

• jolla on sopimus EU:n ulkopuolella olevan 
vastaanottajan kanssa silloin kun vienti-ilmoitus 
annetaan ja

• oikeus määrätä tavaroiden kuljettamisesta EU:n 
ulkopuolelle 

• Viejä voi käyttää myös edustajaa (huolitsijaa)
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CN-nimike

• Selvitä ensin tavaran tullinimike (CN-koodi) 

• Tullinimikkeet löydät CN-nimikkeistöstä, FINTARIC-

palvelusta tai  Komission TARIC-hakupalvelusta

• Nimikkeen määrittämiseen saat apua myös Tullista

• Tullineuvonta ma–pe 8–16 puh. 0295 5202

• Ainoastaan sitova tariffitieto (STT) on kirjallinen Tullia ja 

viejää sitova päätös tavaraan sovellettavasta 

nimikkeestä
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?

http://tulli.fi/tilastot/cn-nimikkeisto
https://asiointi.tulli.fi/asiointipalvelu/fintaric/
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=fi&redirectionDate=20111012


Viennin rekisteröity asiakas ja EORI

• Hanki vientitullauksessa tarvittavat rekisteröinnit ja 

tunnisteet
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Rekisteröidy vientiasiakkaaksi (Y-tunnus + T-jatko-osa esim. T0001)

Saat samalla EORI-tunnuksen (FI + Y-tunnus)



Rajoitukset

• Onko viennille kansallisia tai EU:n asettamia rajoituksia?

• Tulli on vientirajoituksia valvova viranomainen

• Vientilupa on haettava rajoituksia hallinnoivilta 
viranomaisilta (UM, SYKE, PLM, Museovirasto jne.)

• Vientirajoitukset – Tulli

• Tullin rajoituskäsikirja

• Vientirajoitusten ilmoittaminen vienti-ilmoituksessa

• Määrämaan rajoitukset ja vaatimukset?
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http://tulli.fi/yritysasiakkaat/vienti/vientirajoitukset


Anna vienti-ilmoitus hyvissä ajoin

1. Suoran sanoma-asioinnin 
kautta (web service -palvelu)

2. Operaattorivälitteisesti (ei 
enää uusia sanomailmoittajia)

• Vaatii tullausohjelman, sen 
testauksen ja sanomailmoittajan 
luvan

• Tulli.fi > Vienti-ilmoituspalvelu

• Tunnistautunut ilmoittaja

• Katso-tunniste (yritykset)

• Tunnistautumaton ilmoittaja

• Vaatii asiointikäynnin tullissa 
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Sanomalla (XML)
• Suoran sanoma-asioinnin kautta 

• Vaatii tullausohjelman, sen 

testauksen ja sanomailmoittajan 

luvan

Netissä

Tulli.fi > Vienti-ilmoituspalvelu
• Tunnistautunut ilmoittaja

• Katso-tunniste (yritykset)

• Tunnistautumaton ilmoittaja

• Vaatii asiointikäynnin 

Tullissa 



Vienti-ilmoituksen antaminen ja vientitavaran 

esittäminen

• Anna vienti-ilmoitus viimeistään ennen tavaroiden poistumista 
Suomesta

• Poikkeuksena alle 3 000 euron vientilähetykset, jotka voidaan 
ilmoittaa Tullille ennen poistumista EU:sta, jos niihin  ei liity 
vientirajoituksia ja –kieltoja 

• Kerro vienti-ilmoituksella tarkka sijaintipaikka, jossa tavara on Tullin 
tarkastettavissa

• Ilmoitusta annettaessa ei tarvitse käydä asioimassa Tullissa kuin 
poikkeustapauksissa

• Vientilupa tai muu asiakirja, joka vaatii Tullin vahvistuksen 

• Tunnistautumaton netti-ilmoittaja
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Vienti-ilmoituksen tietosisältö 

Mm.

• Toimijan tiedot

• Viejä

• Vastaanottaja

• Edustaja

• Tulliselvitettävän erän tiedot

• Määrämaa

• Viejän/edustajan viite

• Incoterms-ehto

• Kauppatapahtuman luonne

• Sijaintipaikka

• Poistumispaikka

• Liiteasiakirjat 

(kauppalasku/proforma)

• Kuljetustiedot lähdettäessä ja poistuttaessa, 

reittimaat, rahdinmaksutapa

• Tavaraerän tiedot

• CN-nimike ja tarkka tavaran kuvaus

• Menettelykoodi

(lopullinen/väliaikainen vienti jne.)

• Tilastoarvo (tavaran FOB-arvo)

• Brutto- ja nettopaino

• Pakkaustiedot (laji ja määrä)

• Liiteasiakirjat (esim. vientilupa tai muu 

todistus)

• Edeltävät asiakirjat (esim. tuonti-

ilmoitus)
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Vienti-ilmoituksen antaminen

Vientimenettelyyn 

luovutus

- Luovutuspäätös  

arkistoivaksi

- Viennin saateasiakirja  

kuljetuksen mukaan

(MRN)

Tulli
Ilmoittaja
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Tavara poistuu EU:sta

Vienti-ilmoitus 

joko sanomalla 

tai netissä 

Tavara poistuu 

EU:sta

Poistumisvahvistettu 

luovutuspäätös 

viejän kirjanpitoon



Vienti-ilmoituksen antaminen

• Osa ilmoituksista nousee virkailijan käsittelyyn 
sähköisessä palvelukeskuksessa (24h/7pv) lisätietoja 
varten

• Yleensä pyydetään toimittamaan kauppalasku tai 
proforma

• Vientitavara voidaan myös tarkastaa

• Tavara saa lähteä vasta kun on Tulli on luovuttanut 
tavaran vientimenettelyyn (= ilmoittaja on saanut Tullilta 
luovutuspäätöksen)
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Postilähetykset

• Anna vienti-ilmoitus ennen 

paketin luovuttamista postille, 

ja liitä viennin saateasiakirja  

postipaketin mukaan

• Liitä alle 1 000 euron arvoisiin 

postilähetyksiin joko CN22 tai 

CN23-tullilipuke, jonka saat 

postista
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sähköinen vienti-ilmoitus
• yli 1 000 euron arvoisista 

postipaketeista

• alle 1 000 euron postipaketeista silloin, 

kun kyseessä on

• vientiluvan alainen tavara

tai

• erityismenettely (esimerkiksi 

tavara viedään korjattavaksi tai 

tavara on Suomessa korjattavana 

ja se palautetaan)



Vienti-ilmoituksen antaminen

• Ennakolta ilmoittaminen

• Vienti-ilmoituksen voi antaa ennakolta 30 päivää ennen 
tavaroiden esittämistä Tullille 

• Ilmoituksella kerrotaan päivä ja tarkka kellonaika, jolloin 
vientilähetys on valmis, ja se on tullin tarkastettavissa 
luovutuspäätös ja viennin saateasiakirja ajankohdan täytyttyä

• Kaksivaiheinen vienti-ilmoitus bulk-tavaralle 

• Luvanvarainen yksinkertaistetun menettely

• Yksinkertaistettu ilmoitus ja 10 päivän kuluttua täydentävä 
vienti-ilmoitus 

• 11 tietoa voi muuttaa täydentävällä ilmoituksella
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Suullinen ilmoitus

Ei voi antaa, jos kyseessä on

• vientilähetys, johon liittyy vientilupa tai muu todistus

• Jos viedään tavaraa väliaikaisesti esim. korjattavaksi

• jos jälleenviedään tullaamatonta tavaraa (paitsi jos tavara on  
tuotu suullisesti)

19.10.2018Yritysneuvonta 15

Viimeisellä tullitoimipaikalla ennen EU:sta poistumista

• enintään 1 000 euron arvoisesta ja 1 000 nettokilon 

painoisesta vientilähetyksestä

• Suomen tullille esitettävä myös kauppalasku



Suullinen ilmoitus

• Jos samassa kuljetuksessa on enemmän kuin neljä enintään 1 000 

euron lähetystä, niistä kaikista on annettava normaalisti sähköiset 

vienti-ilmoitukset

• Tulli ei tee merkintöjä kauppalaskuun eikä anna vahvistusta 

tavaroiden poistumisesta EU:sta suullisella ilmoituksella viedyistä 

tavaroista
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Vientitavaran esittäminen ennen poistumista

Maanteitse EU:sta poistuva

• Poistumistullitoimipaikalle EU:n 
rajalla on esitettävä EAD ja 
tavarat

Meri- , ilma- ja rautateitse 
Suomesta EU:n ulkopuolelle 
• Saapuminen poistumispaikalle-

ilmoitus (luvanvarainen)

• lastauksesta vastaava tai muu 
kauppaan liittyvä osapuoli antaa

• Tullin hyväksymä ilmoitus 
lastauslupa

• Jos ilmoittaja on saanut 
vapautuksen saapuminen 
poistumispaikalle –
ilmoituksesta, lastauslupaa voi 
hakea jo vienti-ilmoituksen 
yhteydessä
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Poistumisen 

määräaika 

150 vrk



Poistumisen vahvistaminen

Maanteitse EU:sta poistuva
• Tavarat ja EAD on esitetty 

poistumistullitoimipaikalla 

Meri- , ilma- ja rautateitse 

Suomesta EU:n ulkopuolelle 

• Kuljetusliikkeen pitää antaa tullille 

poistumisen esittämisilmoitus ja 

poistumisen vahvistavan 

poistumisilmoituksen

• Ilmoitukset on annettava viimeistään 

seuraavana arkipäivänä 

kuljetusvälineen lähdettyä
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Poistumisvahvistettu luovutuspäätös



Poistumisen vahvistaminen

• Toisen EU-maan kautta tapahtuva poistuminen (ECS-
vienti)
• Poistumisvahvistettu luovutuspäätös lähetetään vasta, kun 

poistumismaan tullilta on saatu sähköisesti poistumisen 
vahvistava tieto Suomen tullin vientijärjestelmään

• Poistumisvahvistettu luovutuspäätös liitteeksi 
kirjanpitoon
• Myyjä voi osoittaa veroviranomaiselle myynnin 

arvonlisäverottomuuden perusteen

• Viejä on huolehdittava itse vientiasiakirjojen arkistoinnista
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Poistumisen seuranta

IlmoittajaTulli

- Määrämaan 
tuontitullauskopio

- EU:n 
tulliviranomaisen 
todistus 
poistumisesta

- Kuljetusliikkeen 
allekirjoittama 
kuljetusasiakirja tai 
muu todiste
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Jos 150 vrk ylittyy eikä 

poistumista ole vahvistettu,   

vienti-ilmoitus mitätöidään

Lisäselvitys-

pyyntö 90 vrk:n 

kuluttua 

luovutuksesta

- Määrämaan 
tuontitullauskopio

- EU:n 
tulliviranomaisen 
todistus 
poistumisesta

- Kuljetusliikkeen 
allekirjoittama 
kuljetusasiakirja tai 
muu todiste



Menettelykoodit viennissä

• Lopullinen vienti (menettelykoodi 10xx)

• Väliaikainen vienti esim. messuille samassa tilassa 
tapahtuvaa jälleentuontia varten (koodi 23xx)

• Voidaan käyttää myös kauppakamarin myöntämää 
ATA carnet –tulliasiakirjaa!

• Väliaikainen vienti jalostusta, korjausta tai muuta 
käsittelyä kuten testausta varten (koodi 22xx)

• takaisin unioniin tuotavan tavaran on oltava tulliton 
(tulli 0 %) etuuskohtelun, tullitariffin tai tietyn 
käyttötarkoituksen perusteella

19.10.2018Yritysneuvonta 21



Menettelykoodit viennissä

Erityismenettelyt
• Ulkoinen jalostus (koodi 21xx)

• Väliaikainen vienti jalostusta, korjausta tai muuta käsittelyä 
varten

• Luvanvarainen
• Unioniin takaisin tuotavien tavaroiden tuontitullin pitää olla 

suurempi kuin nolla
• Jälleenvienti (koodi 31xx)

• viedään muita kuin unionitavaroita eli tullaamattomia 
kolmannen maan tavaroita esim.

• väliaikaisesti maahantuotuja (3153)
• tullivarastosta (3171)
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Oikaisu ja mitätöinti

• Ilmoittaja on vastuussa ilmoituksen oikeellisuudesta jo 
ilmoitusta annettaessa 

• Oikaisu- tai mitätöintipyynnön voi tehdä joko sähköisesti 
tai kirjallisesti 

• Oikaisupyyntö on tehtävä vuoden kuluessa vienti-
ilmoituksen vastaanottamisesta

• Menettelykoodeja ei pääsääntöisesti oikaista jälkikäteen

• Mitätöinti ei korvaa oikaisua ja se sallittua vain rajatuissa 
tapauksissa
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Jälkikäteinen ilmoitus

• Viejän pitää antaa vienti-ilmoitus 

Tullille viipymättä jälkikäteen, jos 

se on jäänyt antamatta ennen 

tavaroiden lähtöä Suomesta

• Jos jälleenvienti-ilmoituksen 

antaminen on laiminlyöty, se on 

myös annettava jälkikäteen 

tullivarastointi- tai sisäisen 

jalostuksen menettelyn 

päättämiseksi
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Vienti-ilmoituksella ilmoitetaan

• Erityismaininnan lisäkoodi FIXEU 

(jälkikäteen jätetty)

• Todellinen vientipäivä

• Tavaran sijaintipaikka: 

Tullauskeskus, vienti

Toimitettava myös

• liiteasiakirjat

• todisteet tavaran poistumisesta 

EU:sta

• selvitys miksi ilmoitusta ei ole 

annettu ennen vientiä



Viennin varamenettely

• Jos sähköistä ilmoitusta ei voi antaa käyttökatkon vuoksi, 
vienti-ilmoitus annetaan varamenettelylomakkeella 

• Varamenettely vaatii Tullin luvan

• Varamenettelylomake liitteineen esitetään Tullille

• Poistumistullitoimipaikan vahvistama 

varamenettelylomakkeen 3-kappale korvaa
poistumisvahvistetun luovutuspäätöksen

• Sanomailmoittajan annettava myös sähköinen vienti-
ilmoitus jälkikäteen tilastointia varten
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Linkkejä ohjeisiin mm.

• Kauppalaskun/proforman tietosisältö

• Nimikkeen ilmoittaminen

• Vienti-ilmoituksen oikaisu ja mitätöinti

• Viennin rekisteröity asiakas
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https://tulli.fi/yritysasiakkaat/vienti/vienti-ilmoituksen-liiteasiakirjat
https://tulli.fi/yritysasiakkaat/vienti/nimikkeen-ilmoittaminen
https://tulli.fi/yritysasiakkaat/vienti/vienti-ilmoituksen-oikaisu
https://tulli.fi/yritysasiakkaat/vienti/viennin-rekisteroity-asiakas


Viennin etuuskohtelut

• Saako tuotteesi tullittomuuden tai alennetun tullikohtelun 
viennin kohdemaassa? 

• Komission tietokanta Market Access Database %
• EU:n vapaakauppasopimukset (Arrangement list) 

• Lue lisää viennin etuuskohteluista
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http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list_en
http://tulli.fi/yritysasiakkaat/vienti/viennin-etuuskohtelut
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Etuuskohtelun edellytykset

• Viennin kohdemaassa tullietuuskohteluun oikeuttava 
alkuperäselvitys voidaan antaa vientimaassa vain 
vapaakauppasopimuksen alkuperäsäännöt täyttäville 
alkuperätuotteille

• Suoran kuljetuksen sääntö: tavarat toimitetaan suoraan 
EU:sta sopimusmaahan

• Tullinpalautuskieltosäännös useassa sopimuksessa 
(liittyy EU:ssa sisäiseen jalostuksen menettelyyn)
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Alkuperän määräytymisen ehtoja

Kokonaan tuotettu
• Maaperästä/merenpohjasta louhitut 

• Kivennäistuotteet

• Kasvituotteet

• Eläimet ja niistä saadut tuotteet

Riittävästi valmistettu
• Nimikkeen muutos (nelinumeroisen päänimikkeen tasolla)

• Prosenttisääntö (EU:n ulkopuolisten ainesten maksimiosuus tai vähimmäisarvonlisä)

• Valmistusaste-ehto (esim. tekstiili- ja metallituotteille) tai

• Edellä mainittujen yhdistelmä

Kumulaatio
• Alkuperän kerryttäminen
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Alkuperäselvitykset etuuskohtelua varten

• Todistetaan tavaroiden alkuperäasema

• Muotovaatimukset on määritelty tarkasti kunkin 
sopimuksen alkuperäsäännöissä

• Viejä laatii alkuperäasiakirjat vientimaassa

• Viejä on se, joka pystyy määrittämään tavaran alkuperän ja 
laatimaan alkuperäselvityksen:

• Oltava asiakirjanäyttö arkistoituna 

• Pystyttävä vastaamaan alkuperän 
jälkitarkastuspyyntöön 

• Kannettava vastuu alkuperäilmoituksen oikeellisuudesta
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Alkuperäasiakirjat

• EUR.1-tavaratodistus (Movement certificate)

• Kauppalaskuilmoitus ja alkuperäilmoitus (kaupallisessa 
asiakirjassa)

• Lähetyksen alkuperätuotteiden arvo enintään 6 000 € 

• Valtuutetun viejän kauppalaskuilmoitus ja alkuperäilmoitus 

• Rekisteröidyn viejän alkuperävakuutus ja alkuperäilmoitus

• EUR-MED –tavaratodistus ja kauppalaskuilmoitus

• A.TR -tavaratodistus 

• Turkin tulliliittokaupassa

• Osoitetaan tavaroiden olevan EU:ssa vapaassa liikkeessä ennen 
niiden vientiä Turkkiin

• Form A -todistus (GSP-maiden välisessä kaupassa)

• Korvaantuu asteittain rekisteröidyn viejän alkuperävakuutuksella
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Alkuperäilmoitus / kauppalaskuilmoitus

The exporter of the products covered by this document (Customs authorisation

No… (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these

products are of … (2) preferential origin.

Place and date (3)

Signature (4)

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (Tullin lupa nro… (1)) ilmoittaa, 

että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun 

oikeutettuja …. (2) alkuperätuotteita. 

Paikka ja päiväys (3)

Viejän allekirjoitus ja nimenselvennys (4)  
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Valtuutettu viejä

• Vaatii Tullin luvan 

• Saa laatia etuuskohteluun oikeuttavia kauppalasku- ja 
alkuperäilmoituksia omaan kaupalliseen asiakirjaan 
lähetyksen alkuperätuotteiden arvosta riippumatta 

• Voi vahvistaa itse erikoisleimalla A.TR -tavaratodistuksia

• On vapautettu kauppalasku- ja alkuperäilmoitusten 
allekirjoituksesta

• On velvollinen seuraamaan alkuperäsääntöjen muutoksia ja 
yrityksen vientituotteiden valmistuksessa tapahtuvien 
muutosten vaikutuksia tuotteiden alkuperäasemaan
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Lisätietoja

• Tullin nettisivut

• https://tulli.fi/yritysasiakkaat

• https://tulli.fi/yritysasiakkaat/aloittelevat-yritykset

• https://tulli.fi/yritysasiakkaat/vienti
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https://tulli.fi/yritysasiakkaat
https://tulli.fi/yritysasiakkaat/aloittelevat-yritykset
https://tulli.fi/yritysasiakkaat/vienti

