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Säkra smidig skötsel av tullärenden

Ta i bruk Suomi.fi-fullmakter nu.
Från och med 1.1.2021 kan du inte längre sköta tullärenden med Katso-koder.
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Dessa fullmakter behöver du 1/3
Om du inger tulldeklarationer
Fullmakt: Tullklarering
•

Med denna fullmakt kan du inge deklarationer för export, import, transitering, tullagring och
säkerhetsuppgifter samt skicka bilagor

•

Med denna fullmakt ser du också ditt företags identifieringsuppgifter för tullverksamheten samt
garantiläget, och du kan också ansöka om EORI-nummer och om tillstånd till meddelandetrafik med
Tullen

•

Motsvarande Katso-behörigheter: Behörigheten TULL Tullklarering (Deklarationstjänsten för export,
Deklarationstjänsten för import, Deklarationstjänsten för transitering, Deklarationstjänsten för
tullagring, Deklarationstjänsten för säkerhetsuppgifter (AREX), Tjänsten för leverans av bifogade filer,
Tjänsten för ansökan om EORI-nummer) och behörigheten TULL Tjänsteleverantör (Ansökan om
tillstånd till meddelandedeklarering)

Om du inger statistikdeklarationer
Fullmakt: Statistikdeklarationer om handeln mellan EU:s medlemsländer (Intrastat)
•

Motsvarande Katso-behörighet: behörigheten TULL Intrastat
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Dessa fullmakter behöver du 2/3
Om du sköter tillståndsärenden
Fullmakter: Granskning av/beredning av/ansökan om tillstånd för tullverksamhet
• Med dessa fullmakter kan du också sköta ärenden som hänför sig till bindande
klassificeringsbesked, INF-nummer och AEO-tillstånd
• Motsvarande Katso-behörigheter: TULL Läsrättigheter i tjänsten Tillstånd, handläggare
eller huvudanvändare (tjänsten Tillstånd)

Om du tar i bruk ett förtullningsprogram
Fullmakt: Meddelandedeklarering med Tullen
• Motsvarande Katso-behörighet: Behörigheten TULL Tjänsteleverantör (Testningstjänsten
för meddelandedeklarering)
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Dessa fullmakter behöver du 3/3
Om du inger deklarationer gällande Ålands skattegräns
Fullmakt: Deklarera mervärdesskatteinformation för import till eller från Åland
• Med denna fullmakt kan du som skattegränskund inge sammandragsdeklarationer för
godstrafiken mellan Åland och övriga Finland
• Motsvarande Katso-behörighet: Behörigheten TULL Tullklarering (Deklarationstjänsten för
Ålands skattegräns)
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Innan du ger fullmakter ska du reda ut följande

1. Kan ditt företag ge Suomi.fi-fullmakter själv eller måste en
fullmaktsansökan göras i tjänsten för
tjänstemannabefullmäktigande
2. Vilken typ av identifikation använder personerna som ger och får
fullmakter
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Tre steg för skötsel av ärenden 1/3
Statistikärenden
Tullärenden
1. Ta i bruk
fullmakten
Tullklarering

2. Ansök om
EORI-nummer

3. Välj tjänst och
deklarationssätt

1. Du behöver ärendefullmakten Tullklarering för att kunna ansöka om ett EORI-

nummer. Verkställande direktören eller en annan person med firmateckningsrätt
vid företaget kan sköta ärenden direkt utan en separat fullmakt.
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Tre steg för skötsel av ärenden 2/3
Statistikärenden
Tullärenden
1. Ta i bruk
fullmakten
Tullklarering

2. Ansök om
EORI-nummer

3. Välj tjänst och
deklarationssätt

2. Alla som upprättar tulldeklarationer – importörer, exportörer och ombud –

behöver EU-tullarnas gemensamma FO-nummer, dvs. EORI-nummer. I
fortsättningen behöver importörerna och exportörerna ett EORI-nummer även då
ett ombud inger tulldeklarationen på deras vägnar.

För Intrastat-deklarering (statistikdeklarering över EU-internhandeln) behövs
endast ett momsnummer. Du behöver inte ansöka om ett EORI-nummer.
Du ansöker om EORI-nummer i den elektroniska söktjänsten för EORI-nummer,
till vilken man loggar in med Suomi.fi-identifikation. Du hittar tjänsten på
adressen asiointi.tulli.fi.
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Tre steg för skötsel av ärenden 3/3
Statistikärenden
Tullärenden
1. Ta i bruk
fullmakten
Tullklarering

2. Ansök om
EORI-nummer

3. Välj tjänst och
deklarationssätt

3. Om ditt företag planerar att inleda export- eller importverksamhet, ska du bekanta dig

med anvisningarna på vår webbplats på sidan Ny importör/exportör.

Anvisningarna om statistikdeklarering finns på vår webbplats på sidan Statistik
(Intrastat).
Bestäm deklarationssätt. Ditt företag kan sköta ärendena själv eller befullmäktiga ett
ombud, dvs. ett annat företag, att ta hand om ärendena.
Ombud kan befullmäktigas på olika sätt. Kontrollera rätt sätt i våra anvisningar.
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Så här ger du fullmakter 1/3

Verkställande direktören eller en
person som fått fullmaktsrätt av
verkställande direktören ger en person
inom samma företag fullmakt att sköta
tullärenden.
Verkställande direktören kan också
sköta ärenden direkt i våra tjänster
utan en separat fullmakt.
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Så här ger du fullmakter 2/3
Företagets verkställande direktör ger ombudet (revisionsbyrå eller
speditionsfirma) ärendefullmakt.
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Så här ger du fullmakter 3/3

Ett ombud (revisionsbyrå eller
speditionsfirma) sköter tullärenden för ett
annat företag.
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Hur loggar man in som privatperson eller företag?
Efter identifikationen ska du välja om du sköter
ärenden

Om du väljer att sköta ärenden för ett företag,
ser du en lista över fullmakterna som du har
beviljats.

– som en privatperson (Ärendet gäller mig själv),
eller
Välj företaget för vilket du vill uträtta ärenden.
– för ett företag (Uträtta ärenden för ett företag) Du kan välja flera och sköta ärendena på en
gång.

10.6.2020

Undantag vid användning av Suomi.fi

– Om företaget har ett utländskt EORI-nummer, kan det tills vidare inte sköta ärenden i
Tullens tjänster med Suomi.fi-fullmakter.
– Identifieringstjänsten Finnish Authenticator används inte ännu i Tullens tjänster.

Följ vår information om dessa saker.
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Håll dig á jour och prenumerera på nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbreven om tullklarering
och statistik
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Mera information på Tullens webbplats:
–
–
–
–
–
–

Så här identifierar du dig och ger fullmakt
Vad är EORI?
Intrastat – handel med EU
Tullens e-tjänster
Anvisningar till företag
Anvisningar till nya importörer och exportörer
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Tack!
Har du ännu några frågor? Vår kundrådgivning hjälper gärna.
Rådgivning för företag
Allmän rådgivning
för företagskunder

Rådgivning gällande
den åländska
skattegränsen

Intrastat-rådgivning

Statistikservice

må-fr 8-16.15

må-fr 9-15

må-fr 9-12

må-fr 9-14.30

+358 295 52020

+358 295 52 333

+358 295 52 334

+358 295 52 335

Handel mellan Åland
och Fastlandsfinland,
rådgivning gällande
ALA-systemet och
tullklarering

intrastat@tulli.fi

statistik@tulli.fi
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