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Intensifierat kontroll över tulldeklarationer 
 

Nya direktioner har trätt i kraft i Finland angående tulldeklarationer för transporter mel-
lan Åland och fastlandet Finland. Tullen har förnyat instruktionerna som en del av för-
beredelserna för den elektroniska tulldeklarationen som tas i bruk i slutet av år 2020. 
De transportdokument som för tillfället fungerar som tulldeklarationer (fraktsedlar) kom-
mer Tullen att intensifierat kontrolleras fr.o.m. sommaren/hösten 2019. 
 
Schenker Oy ansvarar som fraktförare för att den givna tulldeklarationen innehåller 
korrekt information. Tullen kräver rätt information i rätt form för de gods som transport-
eras från och till Åland. Uppdragsgivaren, beställaren och/eller betalaren av transpor-
ten ansvarar för att transportordern innehåller både den korrekta informationen om 
parterna (säljare/köpare vid skattegränsen) som krävs av Tullen samt den specifice-
rade informationen om godset och en tillräcklig beskrivning av varorna. Det har note-
rats brister i de utförda dokumentkontrollerna, särskilt angående anmälan av sälja-
rens/köparens MOMS-REG information och i varubeskrivningen som har varit för ge-
nerell eller har saknats helt. Den finländska säljaren av godset och den åländska köpa-
ren ansvarar för att rätt parti-information anges samt att de affärer som görs över 
skattegränsen anmäls till Skatteverket och att skatterna betalas i rätt tid. 
 
Tullen och skatteverket informerar om de ändringar som sker angående den elektriska 
tull-deklarationen närmare under slutet av år 2019. 
 

Digitaliseringen av Ålands tull-deklarationer 
 

Transportbokningar till Åland måste innehålla kontrollerade, av tullen krävda, uppgifter. 
Schenker Oy behöver få dessa uppgifter elektroniskt från sina kunder. Detta kommer 
att kräva ändringar i datasystem så att dessa data kan överföras automatiskt till tullde-
klarationen. För Ålands tull-deklarationer behövs ännu ytterligare information förutom 
normal fraktinformation:  

 Den finländska säljarens namn, Företags-ID, ALV-REK” eller ”VAT-REG” eller 
”MOMS-REG” 

 Den åländska köparens namn, Företags-ID & ”ALV-REK” eller ”VAT-REG” eller 
”MOMS-REG” 

 En unik beskrivning av de varor som transporteras (beskrivning av produkten, t.ex. 
köksfläkt, kullager, pneumatisk pump, bildäck, schampo, soffa, plastmattor) 

Leveranser från Åland till Finland kräver motsvarande information från den Åländska 
säljaren och den finländska köparen. 
 

Mera information 
 
 Ville Raevuori, Manager Customs Finland, ville.raevuori@dbschenker.com 

 Tullens föreskrift om tullklareringsformaliteter vid varutransporter mellan landskapet Åland 
och övriga Finland (27.2.2019) 

- Ändring (1.4.2019) 
 Tullagen (304/2016) 52 § |  Mervärdesskattelagen 101 § |  Punktskattelagen 3 §  
 Förordning (EU) Nr 952/2013 om fastsällande av en tullkodex för unionen, artikel 1 
 Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/2446, artiklarna 114 och 134 
 Lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstift-

ningen 18 §, 22 § ja 27 § 
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