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Uusi tuontijärjestelmä eli maahantuonnin
erityisjärjestelmä (Import-One-Stop-Shop eli IOSS)
‒ Voi käyttää, kun tuodaan tavaraa EU:n ulkopuolelta

‒ Mahdollista vain, kun myyjällä on IOSS-tunniste eli IM-alkuinen
alv-tunniste, tavaran ostajana eli tuojana on henkilöasiakas tai
muu alv-rekisteröimätön toimija ja kun tavaralähetys on
arvoltaan enintään 150 euroa
‒ Ei voi käyttää valmisteveron alaisiin tuotteisiin, kuten alkoholi-,
virvoitusjuoma- ja tupakkatuotteisiin
‒ Tavarasta on aina annettava tuonnin tulli-ilmoitus, vaikka myyjä
tai tämän nimeämä välittäjä maksaisi tuonnin arvonlisäveron
IOSS-järjestelmän mukaisesti
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Tuonnin tulli-ilmoitus maahantuonnin
erityisjärjestelmässä

‒ Useimmiten tuoja/IOSS-myyjä valtuuttaa tavaran kuljetuksesta vastaavan yrityksen tekemään
tuonnin tulli-ilmoituksen tuojan edustajana
•
•

Postilähetyksissä Posti tullaa yleensä IOSS-lähetyksen henkilöasiakkaan puolesta ja ilmoittaa
IOSS-tunnisteen tulli-ilmoituksessa
Verkkokaupan myyjä välittää IOSS-tunnisteen kuljetusliikkeelle (Posti, pikarahtiyritys, muu
kuljetusliike)

‒ Jos henkilöasiakas tekee itse tuonnin tulli-ilmoituksen Henkilöasiakkaan tuontitullauspalvelussa,
palvelu hakee IOSS-tunnisteen automaattisesti kuljetusliikkeen järjestelmästä
•

Edellyttää, että kuljetusliikkeellä on IT-rajapinta Tullin järjestelmiin

‒ Yritysten on ilmoitettava tuonnin tulli-ilmoituksella lisämenettelykoodiksi F48, joka kertoo, että alv
maksetaan maahantuonnin erityisjärjestelmän kautta
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Vähäarvoisen tavaran tuonnin tulliilmoitus

‒ Tuonnin erityisjärjestelmässä voidaan käyttää tuonnin tulli-ilmoituksessa helpotettua, hieman
suppeampaa tietosisältöä

‒ Tällainen ilmoitus ei saa sisältää kieltojen tai rajoitusten, eikä valmisteverojen alaista tavaraa
•

Näistä tehtävä tuonnin vakiomuotoinen tulli-ilmoitus

‒ Yritykset tekevät tuonnin tulli-ilmoitukset yleensä sanomaliikenteessä suoraan yrityksen ja Tullin
välisen IT-rajapinnan kautta
•
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Tulli-ilmoituksen voi aina tehdä
Tullin verkkosivuilta löytyvässä
Tulliselvityspalvelussa

Ennakkokysymys: Lehtitilaukset Ahvenanmaalle
‒ Suomesta tai toisesta EU-maasta Ahvenanmaalle tuotavien lehtien tullaus
•

•

•
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Lehtitalo tai lehden myyjä tekee Tullille omissa nimissään verorajailmoituksen lehdistä,
jotka saapuvat yhdessä erässä (usealle eri vastaanottajalle), ja maksaa tuonnin alvin
Verohallinnolle
Lehden tilaaja voi itse tehdä Tullille tilauskohtaisen tuonnin tulli-ilmoituksen. Jos tilaaja on
alv-rekisteröitynyt, hän hoitaa alvin maksamisen Verohallinnolle. Muut maksavat alvin
tulli-ilmoituksen hyväksymisen yhteydessä.
Jos lehti tulee Suomesta: Lehtitalo tai lehden myyjä, jolla on verorajanumero, voi antaa
henkilöasiakkaiden (ja muiden alv-rekisteröitymättömien tilaajien) lehdistä Tullille
kuukausittaisen koonti-ilmoituksen ja maksaa tuonnin alvin Tullille

Mistä lisätietoa
ja neuvoa?
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Lisätietoa
Yritysasiakkaat
‒

Tuonti-sivut yritysasiakkaille (Yritysasiakkaat > Tuonti)

‒

Asiointi-info (Asiointi-info)

‒

Tullin verkkoseminaarit (Yritysasiakkaat > Tullin asiakkaana > Asiakasneuvonta > Verkkoseminaarit)

‒

Tuonnin erityisjärjestely, jossa kuljetusyritys tekee tulli-ilmoituksen enintään 150 euron tavarasta ja tilittää alvin Tullille (Yritysasiakkaat > Tuonti > Tulli ja
arvonlisävero > Erityisjärjestely arvonlisäveron maksamisessa)

‒

Jälkikäteen annettava tulli-ilmoitus tullaamattomasta tavarasta (Yritysasiakkaat > Tuonti > Miten annan tuonnin tulli-ilmoituksen? > Postipaketin tullaaminen jälkikäteen)

‒

Asiakasneuvontaa ja koulutuksia (Yritysasiakkaat > Tullin asiakkaana > Asiakasneuvonta)

Henkilöasiakkaat
‒

Lisätietoa 1.7.2021 muutoksesta ja IOSS-tunnisteesta Kaikki tullataan -sivulla
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Tietoa Tullista
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