Ison-Britannian
kuljetusten checklist
Vienti – Kappaletavara

Hyvä Ison-Britannian vientiasiakkaamme
Huomioithan seuraavat tarpeelliset tiedot, jotta lähetyksesi voidaan kuljettaa sujuvasti
ilman jonoja ja viiveitä.
Huom! Perinteisistä EU:n ulkopuolisista maista poiketen Proforma Invoice ei kelpaa Ison-Britannian lähetyksiin. Käytä
Customs Invoice -pohjaa.

1. Varmista, että kauppalasku sisältää kaikki tarpeelliset tiedot
Viejän, ostajan ja mahdollisen toimitusosoitteen nimi- ja osoitetiedot
Lähettäjän ja vastaanottajan EORI-tunnus
Laskun numero, päivämäärä ja valuuttalaji, jolla kauppa on tehty
Maksuehdot (jos maksua ei ole, kirjaa laskulle syy maksuttomuudesta – esim. näyte – ja käytä Customs Invoice
-otsikkoa kauppalaskun sijaan)

Incoterms® 2020
Lähetystiedot: pakkausten lukumäärä, pakkaustyyppi sekä lähetyksen brutto- ja nettopainot
Tuotetiedot: tavarankuvaus, määrä, yksittäishinta, alkuperämaa, nettopaino, tullinimike sekä kokonaishinta
(Huom! Mikäli useita tuotteita, myös useita rivejä)
Suomalainen viejä voi antaa kauppalaskullaan REX-alkuperävakuutuksen etuusalkuperäehdot täyttävistä
tavaroista. Mikäli viennin arvo on yli 6000 €, on suomalaisen viejän haettava Tullilta erillinen lupa
alkuperän vahvistamiseksi REX-lausekkeella.

2. Varmista, että kuljetustilauksen tietosisältö vastaa kauppalaskua
Nimi- ja osoitetiedot ovat tilauksella samat kuin laskulla
Kollimäärä ja paino ovat tilauksella samat kuin laskulla
Toimitusehto on tilauksella sama kuin laskulla

3. Täytä Ison-Britannian vastaanottajan yhteystietolomake
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Mandatory Contact Information (MCI-lomake)

Ison-Britannian
kuljetusten checklist
Vienti – Suorat kuljetukset

Hyvä Ison-Britannian vientiasiakkaamme
Huomioithan seuraavat tarpeelliset tiedot, jotta lähetyksesi voidaan kuljettaa sujuvasti
ilman jonoja ja viiveitä.
Huom! Perinteisistä EU:n ulkopuolisista maista poiketen Proforma Invoice ei kelpaa Ison-Britannian lähetyksiin. Käytä
Customs Invoice -pohjaa.

1. Varmista, että kauppalasku sisältää kaikki tarpeelliset tiedot
Viejän, ostajan ja mahdollisen toimitusosoitteen nimi- ja osoitetiedot
Lähettäjän ja vastaanottajan EORI-tunnus
Laskun numero, päivämäärä ja valuuttalaji, jolla kauppa on tehty
Maksuehdot (jos maksua ei ole, kirjaa laskulle syy maksuttomuudesta – esim. näyte – ja käytä Customs Invoice
-otsikkoa kauppalaskun sijaan)

Incoterms® 2020
Lähetystiedot: pakkausten lukumäärä, pakkaustyyppi sekä lähetyksen brutto- ja nettopainot
Tuotetiedot: tavarankuvaus, määrä, yksittäishinta, alkuperämaa, nettopaino, tullinimike sekä kokonaishinta
(Huom! Mikäli useita tuotteita, myös useita rivejä)
Suomalainen viejä voi antaa kauppalaskullaan REX-alkuperävakuutuksen etuusalkuperäehdot täyttävistä
tavaroista. Mikäli viennin arvo on yli 6000 €, on suomalaisen viejän haettava Tullilta erillinen lupa
alkuperän vahvistamiseksi REX-lausekkeella.

2. Varmista, että kuljetustilauksen tietosisältö vastaa kauppalaskua
Nimi- ja osoitetiedot ovat tilauksella samat kuin laskulla
Kollimäärä ja paino ovat tilauksella samat kuin laskulla
Toimitusehto on tilauksella sama kuin laskulla

3. Varmista, että tarvittavat lomakkeet on täytetty
Mandatory Contact Information (MCI-lomake)
Lisäksi tarvitaan alla olevat lomakkeet UK-ostajan täyttämänä, mikäli DB Schenker tuontitullaa lähetyksen Isossa-Britanniassa:

Kysyttävää? Ota yhteyttä! | asiakaspalvelu@dbschenker.com | p. 010 520 06

12.8.2022

Customer Data Request Form
UK-ostajan täyttämä tulliselvityslomake suorassa edustuksessa: Direct Representative Letter
UK-ostajan täyttämä selvitys tuontiin liittyvistä rajoituksista: Import License Letter

Ison-Britannian
kuljetusten checklist
Tuonti – Kappaletavara- ja
suorat kuljetukset

Hyvä Ison-Britannian tuontiasiakkaamme
Huomioithan seuraavat tarpeelliset tiedot, jotta lähetyksesi voidaan kuljettaa sujuvasti
ilman jonoja ja viiveitä.
Huom! Perinteisistä EU:n ulkopuolisista maista poiketen Proforma Invoice ei kelpaa Ison-Britannian lähetyksiin.

1. Varmista, että Ison-Britannian kauppakumppanisi sisällyttää seuraavat tiedot kauppalaskuunsa
Viejän, ostajan ja mahdollisen toimitusosoitteen nimi- ja osoitetiedot
Lähettäjän ja vastaanottajan EORI-tunnus
Laskun numero, päivämäärä ja valuuttalaji, jolla kauppa on tehty
Maksuehdot (jos maksua ei ole, kirjaa laskulle syy maksuttomuudesta – esim. näyte – ja käytä Customs Invoice
-otsikkoa kauppalaskun sijaan)

Incoterms® 2020
Lähetystiedot: pakkausten lukumäärä, pakkaustyyppi sekä lähetyksen brutto- ja nettopainot
Tuotetiedot: tavarankuvaus, määrä, yksittäishinta, alkuperämaa, nettopaino, tullinimike sekä kokonaishinta
(Huom! Mikäli useita tuotteita, myös useita rivejä)
Ison-Britannian viejä antaa laskulla tai pakkalistalla alkuperävakuutuksen, mikäli tavarat täyttävät etuusalkuperän ehdot. Suomalainen tuoja saa tullietuuskohtelun hyväkseen alkuperävakuuden avulla.

2. Varmista, että tuontikuljetustilauksen tietosisältö vastaa kauppalaskua
Nimi- ja osoitetiedot ovat tilauksella samat kuin laskulla
Kollimäärä ja paino ovat tilauksella samat kuin laskulla
Toimitusehto on tilauksella sama kuin laskulla

3. Täytä Ison-Britannian lähettäjän yhteystietolomake
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Mandatory Contact Information (MCI-lomake)

