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Lokakuu 
2020

Ota Suomi.fi-valtuudet käyttöön nyt. 

Katsolla et voi enää hoitaa tulliasiointia 1.1.2021 alkaen.

Turvaa sujuva tulliasiointi



Lokakuu 
2020

Näitä valtuuksia tarvitset 1/3

Valtuus: EU-jäsenmaiden välisen kaupan tilastoilmoitukset (Intrastat)
• Vastaava Katso-rooli: TULLI Intrastat-rooli

Jos annat tulli-ilmoituksia
Valtuus: Tulliselvittäminen
• Yhdellä valtuudella hoidat viennin, tuonnin, passituksen, tullivarastoinnin ja 

turvatietoilmoittamisen sekä liitteiden toimittamisen
• Tällä valtuudella näet myös oman yrityksesi tullitoiminnan tunnistetiedot ja vakuustilanteen, 

voit hakeutua Tullin sanoma-asiakkaaksi ja hakea EORI-rekisteröintiä
• Vastaavat Katso-roolit: TULLI Tulliselvitysrooli (Vienti-ilmoituspalvelu, Tuontitullaus, 

Passitusilmoituspalvelu, Tullivarastointi-ilmoituspalvelu, Turvatieto-ilmoituspalvelu (AREX), 
Liitetiedoston lähetyspalvelu, EORI-numeron hakupalvelu) ja TULLI Palveluntarjoajan rooli 
(Sanoma-asioinnin luvan hakeminen)

Jos annat tilastoilmoituksia
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Näitä valtuuksia tarvitset 2/3

Valtuus: Tullitoiminnan sanomailmoittaminen
• Vastaava Katso-rooli: TULLI Palveluntarjoajan rooli (Sanoma-asioinnin testauspalvelu)

Jos hoidat lupa-asiointia
Valtuudet: Tullitoiminnan lupien katselu, valmistelu tai hakeminen
• Näillä valtuuksilla hoidat myös sitovan tariffitiedon, INF-numeron ja AEO-valtuutuksen 

asioinnin.
• Vastaavat Katso-roolit: TULLI Lupapalvelun lukuoikeudet, käsittelijä tai pääkäyttäjä  (Luvat-

palvelu)

Jos otat käyttöösi tullausohjelmiston
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Näitä valtuuksia tarvitset 3/3

Valtuus: Ahvenanmaan tuonnin arvonlisäverotietojen ilmoittaminen
• Tällä valtuudella annat veroraja-asiakkaana yhteenvetoilmoituksia Ahvenanmaan ja muun 

Suomen välisestä tavaraliikenteestä.
• Vastaava Katso-rooli: TULLI Tulliselvitysrooli (Ahvenanmaan veroraja-ilmoituspalvelu)

Jos annat Ahvenanmaan verorajailmoituksia
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2020

Ennen kuin valtuutat, selvitä nämä

1. Voiko yrityksesi käyttää suoraan itsepalveluna Suomi.fi-valtuuksia 
vai pitääkö valtuutusoikeus hakea virkailijavaltuuttamispalvelusta

2. Mitä tunnistusvälineitä on käytössä henkilöillä, jotka valtuuttavat ja 
valtuutetaan



1. Ota käyttöön 
Tulli-

selvittäminen-
valtuus

2. Hae EORI-
numero

3. Valitse palvelu 
ja asiointitapa
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2020

Kolme askelta asiointiin 1/3

Tulliasiointi

Tilastoasiointi

1. Tarvitset Tulliselvittäminen -asiointivaltuuden EORI-rekisteröinnin hakemiseen. 
Toimitusjohtaja tai muu henkilö, jolla on nimenkirjoitusoikeus voi asioida suoraan 
ilman erillistä valtuutta. 



1. Ota käyttöön 
Tulliselvittäminen-

valtuus
2. Hae EORI-

numero
3. Valitse palvelu 

ja asiointitapa
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Kolme askelta asiointiin 2/3

Tulliasiointi
Tilastoasiointi

2. Kaikki tulli-ilmoitusten tekijät – viejät, tuojat, edustajat - tarvitsevat EU:n tullien 
yhteisen yritystunnuksen eli EORI-numeron. Jatkossa tuojat ja viejät tarvitsevat 
EORI-numeron myös silloin, kun edustaja antaa tulli-ilmoituksen heidän 
puolestaan.  
Intrastat-ilmoittamiseen (sisäkaupan tilastoilmoittamiseen) tarvitaan vain alv-
tunnus. Sinun ei tarvitse hakea EORI-numeroa.
Voit hakea EORI-numeron sähköisesti hakupalvelussa, jonne kirjaudutaan 
Suomi.fi-tunnistuksella. Löydät palvelun osoitteesta asiointi.tulli.fi

https://asiointi.tulli.fi/asiointipalvelu


1. Ota käyttöön 
Tulliselvittäminen-

valtuus
2. Hae EORI-

numero
3. Valitse palvelu 

ja asiointitapa
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Kolme askelta asiointiin 3/3

Tulliasiointi
Tilastoasiointi

3. Jos suunnittelet viennin tai tuonnin aloittamista, tutustu ohjeisiin verkkosivuillamme 
osiossa Aloittavat yritykset.
Tilastoilmoittamisen ohjeet löytyvät Tilastot-sivustoltamme (Intrastat).
Päätä asiointitapa. Yrityksesi voi joko asioida itse tai valtuuttaa edustajan eli toisen 
yrityksen hoitamaan asioinnin. 
Edustaja valtuutetaan asiointiin eri tavoin. Varmista oikea tapa ohjeistamme. 

https://tulli.fi/asiointi-info/tunnistautuminen/suomi.fi-valtuutus
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Näin valtuutat 1/3

Toimitusjohtaja tai toimitusjohtajalta 
valtuutusoikeuden saanut henkilö 
antaa valtuuden saman yrityksen 
henkilölle hoitaa tulliasiointia.

Toimitusjohtaja voi asioida 
palveluissamme myös suoraan ilman 
erillistä valtuutta.
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Näin valtuutat 2/3
Yrityksen toimitusjohtaja antaa edustajalle (tilitoimisto tai huolintayritys) 
asiointivaltuuden.
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Näin valtuutat 3/3

Edustaja (tilitoimisto tai huolintayritys) 
hoitaa tulliasioinnin toisen yrityksen 
puolesta. 



10.6.2020

Miten kirjaudutaan henkilönä tai yrityksenä?

Valitse tunnistuksen jälkeen asioitko 

– henkilöasiakkaana (Asioin itseni puolesta) 

– yrityksen puolesta (Asioin yrityksen puolesta)

Jos valitsit asioinnin yrityksen puolesta, näet 
listan sinulle annetuista valtuuksista.

Valitse yritys, jonka puolesta aloitat asioinnin. 
Voit valita useita ja hoitaa asioinnin kerralla. 



Lokakuu 
2020

– Jos yrityksellä on ulkomainen EORI-tunniste, Suomi.fi-valtuuksilla ei toistaiseksi voi 
asioida Tullin palveluissa.  

– Finnish Authenticator -tunnistuspalvelu ei ole vielä käytössä Tullin palveluissa. 

Seuraa tiedotustamme näistä asioista.

Poikkeukset Suomi.fi:n käytöstä
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Tilaa tulliselvityksen ja tilaston uutiskirje

Pysy ajan tasalla ja tilaa uutiskirje

https://uutiskirje.tulli.fi/
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Lisätietoja Tullin verkkosivuilta:

– Näin tunnistaudut ja valtuutat
– Mikä on EORI?
– Intrastat – sisäkaupan tilastointi
– Tullin asiointipalvelut
– Ohjeet yritysasiakkaille
– Ohjeet aloittaville yrityksille

https://tulli.fi/asiointi-info/tunnistautuminen
https://tulli.fi/sahkoiset-palvelut/palvelut/haku-ja-kyselypalvelut/eori
https://tulli.fi/intrastat
https://asiointi.tulli.fi/asiointipalvelu
https://tulli.fi/yritysasiakkaat
https://tulli.fi/yritysasiakkaat/aloittelevat-yritykset
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Kiitos! 

Jäikö kysyttävää? Asiakasneuvontamme auttaa mielellään.
Neuvontaa yritysasiakkaille

Yleisneuvontaa 
yritysasiakkaille

Ahvenanmaan 
verorajaneuvonta

Intrastat-neuvonta Tilastopalvelu

ma-pe 8-16.15 ma-pe 9-15 ma-pe 9-12 ma-pe 9-14.30
+358 295 52020 +358 295 52 333 +358 295 52 334 +358 295 52 335

Ahvenanmaan ja 
Manner-Suomen 
välinen kauppa, ALA-
ohjelman neuvonta ja 
tulliselvitys

intrastat@tulli.fi tilastot@tulli.fi
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