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Tulli tehostaa tulli-ilmoitusten seurantaa 
 

Suomessa ovat tulleet voimaan uudet ohjeet Ahvenanmaan ja Manner-Suomen väli-
siin tavarakuljetuksiin annettavista tulli-ilmoituksista. Tulli on uusinut ohjeet osana val-
mistautumista vuoden 2020 lopulla käyttöönotettavaan sähköiseen tulli-ilmoitusmenet-
telyyn. Tällä hetkellä tulli-ilmoituksina toimivien kuljetusasiakirjojen (rahtikirjat) tietosi-
sältöä on muokattava, jotta täytetään Tullin vaatimukset. Tulli seuraa tehostetusti tie-
tojen ilmoittamista kesän ja syksyn 2019 aikana. 
 
Schenker Oy on rahdinkuljettajana vastuussa siitä, että Ahvenanmaalle/Ahvenan-
maalta kuljetettavista tavaroista annettava tulli-ilmoitus sisältää Tullin vaatimat tiedot 
oikeassa muodossa. Kuljetuksen tilaaja, maksaja tai muu osapuoli ovat vastuussa 
siitä, että toimituksesta annetaan Tullin edellyttämät oikeat osapuolitiedot (myyjä/os-
taja verorajalla) ja tavaraa koskevat yksilöivät tiedot tavarankuvaus mukaan lukien. 
Tehtyjen asiakirjatarkastusten osalta on havaittu vakavia puutteita myyjä-/ostaja-
osapuolten ALV-REK + Y-tunnus -tiedon ilmoittamisessa ja lähetyksen tavaranku-
vauksessa, joka on joko ollut liian yleinen tai se on puuttunut kokonaan. 
 
Tavaran suomalainen myyjä ja ahvenanmaalainen ostaja ovat vastuussa siitä, että 
tulli-ilmoituksella annetaan oikeat osapuolitiedot. Lisäksi kumpikin on vastuussa 
omista ilmoituksistaan Verohallinnolle ja mahdollisten verojen maksamisesta ajallaan. 
Tulli ja Verohallinto tiedottavat Ahvenanmaan tulli-ilmoituskäytännön sähköistymisestä 
tarkemmin loppuvuonna 2019.   
 

Ahvenanmaan tulli-ilmoitus sähköistymässä 
 

Schenker Oy tarvitsee Ahvenanmaalle meneviin lähetyksiin Tullin vaatimat, tarkistetut 
tiedot sähköisesti kuljetustilauksen mukana. Tämä edellyttää tietojärjestelmiin tehtäviä 
muutoksia, jotta sanomalla annetut tiedot pystytään välittämään tulli-ilmoitusjärjestel-
mään sellaisenaan. Ahvenanmaan tulliselvitystä varten tarvittavat lisätiedot normaa-
lien kuljetustietojen lisäksi ovat: 

 Suomalaisen myyjän nimi ja Y-tunnus sekä ”ALV-REK” tai ”VAT-REG” tai ”MOMS-
REG” 

 Ahvenanmaalaisen ostajan nimi ja Y-tunnus sekä ”ALV-REK” tai ”VAT-REG” tai 
”MOMS-REG” 

 Lähetyksen yksilöivä tavarankuvaus (on kuvattava tuotetta, esimerkiksi liesituu-
letin, kuulalaakerit, pneumaattinen pumppu, autonrenkaat, shampoo, sohva, 
nosto-ovi, muovimatto, jne.) 

Toimituksiin Ahvenanmaalta Suomeen tarvitaan vastaavat tiedot ahvenanmaalaisesta 
myyjästä, Manner-Suomessa olevasta ostajasta ja tavarankuvaus kuten edellä. 
 

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

 Ahvenanmaan tulli-ilmoittamista koskeva Tullin määräys (27.2.2019) 
- Muutostiedote (1.4.2019) 

 Tullilaki (304/2016) 52 § | arvonlisäverolaki 101 § | valmisteverotuslaki 3 § 
 Asetus (EU) N:o 952/2013 unionin tullikoodeksista artikla 1 
 Unionin tullikoodeksin delegoitu asetus (EU) 2015/2446, artiklat 114 ja 134  
 Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmis-

teverolainsäädäntöön 18 §, 22 § ja 27 § 
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