
MATKUSTAJAN TULLI-ILMOITUS  
 Perusmuoto 

 

*  On täytettvää henkilöitä, jotka ovat täyttäneet 16 
*  Valitut ilmoittajan vastaus ilmestyy oikeaan ruutuun x   
*  Suoritetaan jäljennös, joka on luonnollinen henkilöllä, on säilytettävä koko ajan väliaikaisen maahantulo-ja 
poistumis-ja on esitettävä tulliviranomaisille palauttamista. 

    

       
    maahantulo  poistuminen   
1. Henkilötiedot: 
    

 sukunimi etunimi isännimi 

                       № 

 asuinmaa kansalaisuus henkilötodistus 

   

 maa, josta saapui (ilmoitetaan alkuperämaa) mikä maa seuraavasti (ilmoitetaan määrämaa)  

Pienet lapset mukaana                Määrä  
  Kyllä  Ei   

Minä vietän tai minulle siirretään seuraavat tavarat ja ajoneuvot, joihin sovelletaan tulli-
ilmoitus  
2. Tietoja tavaroiden ja ajoneuvojen siirtymisestä : 
 

2.1. mukanaan       2.2. Matkatavarat      2.3.Tavarat, jotka           
       kuljettamat Kyllä Ei       ilman huoltajaa Kyllä  Ei toimittaa  harjoittaja   Kyllä   Ei  
       Määrä        Määrä    Määrä  

 

 

3. Tavaroiden ja ajoneuvojen tiedot: 
3.1. Tulliliiton jäsenvaltioiden valuutta, muu valuutta       
 Matkasekkejä määrä on enintään 10000 dollaria vastaavan 
(Taulukko täytetään yksittäisten pyynnöstä) 

     Kyllä   Ei   

Imi Summa 
 Luvut Sanoin 

   
   
   
   
   

 

 3.2. Tulliliiton jäsenvaltioiden valuutta, muu valuutta, Matkasekkejä määrä on enintään 
10000 dollaria vastaavan, laskut, kuitit (pankit), arvopaperit maksetaan siirtotielle. 

 
 
 

      
     Kyllä    Ei  
   
 3.3. Ajoneuvot        
         Kyllä    Ei  

Reg. numero    Elin   

Merkki    Valmistusvuosi  tunnus   
  

Moottorin tilavuus (sm3)  Alusta №   Tullausarvo   
        

Kulkusuunta:   tuonti   väliaikainen maahantuonti    
          

   vienti   jälleenvienti    
   

Pois rekisteristä edellisen rekisteröinnin valtiossa       

       Kyllä           Ei  
     

 

3.4. Tavarat kannettiin kieltoja tai rajoituksia       
    Kyllä     Ei 

3.5. Jakamaton tavara painaa yli 35 kiloa, tavaran paino yli 50 kg ja       
(tai) tullausarvo kokonaisuudessaan yli Euro 1500    Kyllä     Ei 



4. Tiedot tavaroista alakohdassa 3,4, 3,5 mainitun, tavarat, joihin sovelletaan tulli-ilmoitus, ja 
muut tavarat yksilön pyynnöstä: 
№№ Nimi ja muiden erottuvien olevien tavaroiden 

ominaisuuksia, numero ja päivämäärä asiakirjaa, 
jossa vahvistetaan rajoitusten noudattamisen ja sen 
myöntävä viranomainen 

Paino / määrä Hinta tulliliiton 
jäsenvaltioiden 

valuuttana, euroa 
tai dollaria 

  

Luvut 
 

Sanoin 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Kokonaispaino / määrä ja arvo (yhteensä):    
 
Tiedän, että ilmoituksessa väärien tietojen antaminen johtaa vastuun tulliliiton jäsenvaltioiden 
lainsäädännön mukaisesti. 
“____” ________________ _______     Allekirjoitus_________________ 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
               Palvelu merkit:  
    
    
    
    
    
 Leima   
    
    
    
    
 



 
                                  Vatkustajan tulli-ilmoituksen liitte 

 
MATKUSTAJAN TULLI-ILMOITUS  

Lisälomake "Ilmoitus rahaa ja (tai) rahapolitiikan välineistä" 
 

Lomake on täytettävä henkilöitä, jotka ovat täyttäneet 16, liikuttaessa kautta tulliliiton tullirajan: 
- käteisellä (seteleitä ja kolikoita, lukuun ottamatta kolikot jalometallien) ja matkasekit suurempia 

määriä dollaria vastaava 10 000; 
- Muut rahapoliittiset välineet aineellisessa muodossa (laskut, tarkastukset (pankki), haltija-

arvopapereiden) 
Lomakkeen sisältää tiedot kaikista siirretyistä käteistä, matkashekkejä ja käteistä välineet 

  

   
   

Tulli-ilmoituksen tyyppi        tulliliittoon tuloa      tulliliitosta poistuminen  

 
1.  Henkilötiedot 
   

sukunimi  etunimi isännimi  
   

syntymäaika ja –paikka (p/k/v)   kansalaisuus asuinmaa  
   

henkilötodistus nro asiakirjan myöntämisen päivämäärä ja paikka   

   

osoite tulliliiton alueella asuinpaika (rekisteröinti)  viisumien numero ja myöntämisen päivämäärä 
(asiakirja, jossa vahvistetaan oikeus oleskella 
tulliliiton alueella) 

 

2. Tiedot käyttövarojsta jä rahavarojen välineistä 
 
2.1 Rahat ja matkasekit   
 
 Summa Valuutan tyyppi 
Setelit ja kolikot   

  
  
  
  

Matkashekkejä   
  

 
2.2. Rahapolitiikan välineitä, matkasekkeinä (laskut, tarkastukset (pankki), haltija-arvopapereiden ja muut) 
lukuun ottamatta 
 
Välineiden 
tyyppi 

Tuotettu Päivämäärä Tunnus (jos on) Määrä Hinta 

      
      
      
      
      
      
      

 



 
3. Tietoja käteisen ja (tai) rahapolitiikan välineiden omistajasta 

  ilmoittaja    toinen yksittäinen   toinen henkilö 
 
3.1. Tietoja käteisen ja (tai) rahapolitiikan välineiden omistajasta – ilmoitetaan, jos 
tavaranhaltija ei ole omistaja  
Yksittäisen sukunimi, etunimi/ 
Toisen henkilön nimi 

 

Yksittäisen  osoite / 
Oikeushenkilön osoite 

 

 
4. Tietoja käteisien ja (tai) rahapolitiikan välineiden alkuperästä 
 
  palkat, yksittäisen  
liiketoiminnan tuotot 

  osingot ja muut tulot 
ehtoisista yrityksistä 

  tulot irtaimen ja 
 kiinteän omaisuudesta 

  vastikkeettomia siirtoja 
saatu henkilöistä ja 
oikeushenkilöistä (rahoitus,  
tuet, jne.) 

  eläkkeet, apurahat,  
sosiaalietuudet, 
elatusmaksut 

  tuotot kiinteistöjen ja 
 maan vuokrauksesta 

  lainavaroita   perintö 

 
   muita (määrittää)  _____________________ 
 
5. Tietoa väitetystä käteisen ja (tai) rahapolitiikan välineiden käytöstä 
  juoksevia menoja 
(tavaroiden ja 
palveluiden) 

  investoinnit, kiinteistöjen 
hankinta mukaan lukien 

  vastikkeettomat siirrot 
yksityisille 
(taloudellinen tuki jne.) 
 

  vastikkeettomat siirrot  
oikeussubjektit 
(hyväntekeväisyys, 
lahjoitukset jne.) 

 
  muita (määrittää) __________________ 
 
6. Tietoja reitistä ja käteiden ja (tai) rahapolitiikan  välineiden kuljetusmuodosta                         
(noin kuljetukset) 
 
Lähtömaa Saapumismaa 
Lähtöpäivä Saapumispäivä 
Kauttakulkumaat 
Kuljetusväline, jolla 
tavaranhaltija on 
saapunut / lähtee  
tulliliiton / tulliliiton alueelta 

  
lentoliikenne 

  
rautatieliikennne 

  
vesiliikenne 

  
autokuljetus 

  
muita 

 
Tiedän, että ilmoituksessa väärien tietojen  
antaminen johtaa vastuun tulliliiton  
jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti. 

   
Allekirjoitus__________________________     
 
Päivämäärä «___»_______________   _____   

 
                Palvelu merkit:  
    
    
    
    
    
 Leima    
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