
MATKUSTAJAN TULLI-ILMOITUS 

Tämän tulliselvityskaavakkeen täyttää 16 vuotta täyttänyt yksityinen henkilö 
Mikäli vastauksesi on myönteinen, laita ruutuun risti “” tai ruksi “”. 
Säilytä viralliseen muotoon laitetun tulliselvityskaavakkeen kappale koko väliaikaisen oleskelusi aikana Euraasian 
talousunionin tullialueella (sen ulkopuolella) ja esittele se tulliviranomaiselle maasta lähtiessäsi (maahan takaisin 
palatessasi). 

     

  
 

  

  
 

    
     

   

 
 

1. Tullaajan tiedot:

________________________________  __________________________________  ___________________________
(sukunimi) (etunimi) (isännimi)

______________________________________________________________________________________________
                                         (asiakirjan nimi, myöntämismaa, numero, myöntämispäivä)

______________________________________________________________________________________________
                                                                      (Kotiosoite postinumeron ja toimipaikan kanssa)

______________________________________________________________________________________________
                                  (Osoite tai paikka, jonne aiot mennä Venäjällä kuten Neste, hotelli Viipuri, Druzhba jne)

____________________________________________ ______________________________________________
(lähtömaa) (kohdemaa)

Minun mukana matkustaa alle 16-vuotiaita henkilöitä, joiden lukumäärä on _________________________hlöä

Minä, minun mukana matkustavat alle 16-vuotiaat henkilöt siirtävät, tai minun osoitteeseen (minun puolelta) siirtyy
seuraavia tavaroita ja ajoneuvoja:

2. Tavaroiden ja ajoneuvojen siirtämisen tapa:

2.1. Mukana kulkevat 
matkatavarat, ml. 
käsimatkatavara 

2.2. Ei-mukana kulkevat 
matkatavarat (matkatavara, joka 
kulkee erillään maahan tulevasta / 
maasta lähtevästä henkilöstä) 
(täytetään henkilön maahantulon 
yhteydessä, tavaroiden tulli- tai 
veromaksuttoman tuonnin 
rajamäärien kirjanpitoa varten) 

2.3. Osoitteeseen toimitettavat 
(postilähetyksenä menevät) tavarat 
ilman yksityishenkilön maasta lähtöä 
/ maahan tuloa 

3. Tavaratiedot

Tuonti  
(vapaa kiertokulku) 

Vienti Väliaikainen 
vienti 

Transito-kuljetus 
(sellaisten tavaroiden kohdalla, 
jotka tuodaan etuoikeudella) 

3.1. Käteinen raha ja (tai) matkasekit yli 10 000 S vasta-arvona (per 1 hlö), vekselit, sekit (pankkisekit), 
arvopaperit <*> 

3.2. Tavarat, jotka tuodaan tulli- ja veromaksuvapaana (tuonti etuoikeudella) 

3.3. Tavarat, joiden arvo, paino ja (tai) lukumäärä ylittää tuonnin rajamäärät ilman tulli- ja veromaksuja 

3.4. Kulttuuriarvot 

3.5. Siviili- ja virka-aseet, aseiden pääosat ja komponentit, aseeseen kuuluvat patruunat 

3.b. Nukutusaineet, psykoaktiiviset aineet, niiden prekursorit lääkeaineiden muodossa 

3.7. Eläimet, kasvit 

3.8. Kivennäistieteen, paleontologian keräilymateriaalit, muinaiseläimien kaivetut luut 

3.9. Ihmisen biomateriaalien näytteet 

3.10. Muut tavarat, joiden suhteen kiellot ja rajoitukset kuuluvat noudatettavaksi ja vaaditaan todentavien 
asiakirjojen ja (tai) tietojen esittämistä 



4. Lisätiedot tavaroista, mukaan lukien sarakkeissa 3.2 - 3.10 mainituista sellaisista:

Positi
on 

Nro. 

Tavaran nimi ja sen kuvaus (ID-tunnus ja muut tunnusmerkit), sen asiakirjan nimi, 
päivämäärä ja numero, joka todentaa tuontiehtojen noudattamisen - vapauttamalla 
vero- ja tullimaksuista, ja (tai) sen asiakirjan numero, joka todentaa rajoituksien 

noudattamisen, sekä tällaiset asiakirjat myöntäneiden viranomaisten nimet. 

Paino (huomioiden 
todellisuudessa 

siirrettävä 
ensiöpakkaus) (kg) / 
lukumäärä (l, kpl.) 

Arvo (Euraasian 
talousunionin 
jäsenvaltion 
valuutassa, 

euroissa tai USA: 
n dollareissa) 

5. Tiedot ajoneuvoista:

Tuonti (vapaa 
kiertokulku) 

Väliaikainen 
tuonti 

Vienti Väliaikainen 
vienti 

Transito-kuljetus 

  

   

      
             

Ajoneuvot, jotka tuodaan tulli- ja veromaksuvapaana (tuonti etuoikeudella)

Auto- ja moottoriajoneuvot Perävaunu

__________________________ ____________________________ ________________________ ______________ 
              (merkki, malli) (rekisterinumero, rekisteröintimaa) (valmistenumero)                   (moot. tilavuus, cm3)

____________________________   ________________________________   ____________________  ______________________ 
  (korin numero)                                          (auton alustan nro.)                                (valmistuspäivä)         (arvioitu hinta)

Vesialus ___________________________  ___________________________________  _____________  ___________  ___________________ 
    (tyyppi)                                      (rekisterinumero, rekisteröintimaa)                 (hinta)            (paino, kg)         rungon pituus (m) 

Ilma-alus _______________________  ____________________________  ____________________  _______________________ 
 (tyyppi)   (rekisterinumero, rekisteröintimaa)   (hinta)     (tyhjän varustetun aggregaatin 

  paino, kg)  

Ajoneuvon osa, joka on vaihdettu valtiossa, joka ei ole Euraasian talousunioniin jäsenmaa, 
ja kuuluu kirjanpitoon (rekisteröintiin)  _____________________________________________ . 

 (nimi, numero) 

Olen tietoinen siitä, että väärätietojen ilmoittaminen matkustajan tulliselvitykseen seurauksena on vastuuseen 
saattaminen Euraasian talousunioniin jäsenmaan lainsäädännön mukaan. 

/  / 
(Päivämäärä) (allekirjoitus)     (sen henkilön nimitiedot, joka toimii tullaajan nimestä ja toimeksiannolla, asiakirjan tiedot) 

Virkamerkintöjä varten: 

Leiman paikka 

 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  

<*> Tarvitsee täyttää liite matkustajan tulli-ilmoitukseen. 


	sukunimi: 
	etunimi: 
	isännimi: 
	henkilötodistus todistuksen nimi maa jossa todistus on annettu todistuksen sarja ja numero antamisen päivämäärä: 
	pysyvän asumisen väestörekisteröinnin osoite täytetään ajoneuvon tuonnissa ml väliaikainen tuonti käteisrahan jatai rahainstrumenttien: 
	väliaikaisen asumisen oleskelun osoite Euraasian talousunionin jäsenvaltiossa ulkomainen yksityishenkilö täyttää ajoneuvon tuonnissa: 
	lähtömaa: 
	kohdemaa: 
	Minä minun mukana matkustavat alle 16vuotiaat henkilöt siirtävät tai minun osoitteeseen minun puolelta siirtyy: 
	Positi on NroRow1: 
	Tavaran nimi ja sen kuvaus IDtunnus ja muut tunnusmerkit sen asiakirjan nimi päivämäärä ja numero joka todentaa tuontiehtojen noudattamisen vapauttamalla veroja tullimaksuista ja tai sen asiakirjan numero joka todentaa rajoituksien noudattamisen sekä tällaiset asiakirjat myöntäneiden viranomaisten nimetRow1: 
	Paino huomioiden todellisuudessa siirrettävä ensiöpakkaus kg  lukumäärä l kplRow1: 
	Arvo Euraasian talousunionin jäsenvaltion valuutassa euroissa tai USA n dollareissaRow1: 
	Positi on NroRow2: 
	Tavaran nimi ja sen kuvaus IDtunnus ja muut tunnusmerkit sen asiakirjan nimi päivämäärä ja numero joka todentaa tuontiehtojen noudattamisen vapauttamalla veroja tullimaksuista ja tai sen asiakirjan numero joka todentaa rajoituksien noudattamisen sekä tällaiset asiakirjat myöntäneiden viranomaisten nimetRow2: 
	Paino huomioiden todellisuudessa siirrettävä ensiöpakkaus kg  lukumäärä l kplRow2: 
	Arvo Euraasian talousunionin jäsenvaltion valuutassa euroissa tai USA n dollareissaRow2: 
	Positi on NroRow3: 
	Tavaran nimi ja sen kuvaus IDtunnus ja muut tunnusmerkit sen asiakirjan nimi päivämäärä ja numero joka todentaa tuontiehtojen noudattamisen vapauttamalla veroja tullimaksuista ja tai sen asiakirjan numero joka todentaa rajoituksien noudattamisen sekä tällaiset asiakirjat myöntäneiden viranomaisten nimetRow3: 
	Paino huomioiden todellisuudessa siirrettävä ensiöpakkaus kg  lukumäärä l kplRow3: 
	Arvo Euraasian talousunionin jäsenvaltion valuutassa euroissa tai USA n dollareissaRow3: 
	Positi on NroRow4: 
	Tavaran nimi ja sen kuvaus IDtunnus ja muut tunnusmerkit sen asiakirjan nimi päivämäärä ja numero joka todentaa tuontiehtojen noudattamisen vapauttamalla veroja tullimaksuista ja tai sen asiakirjan numero joka todentaa rajoituksien noudattamisen sekä tällaiset asiakirjat myöntäneiden viranomaisten nimetRow4: 
	Paino huomioiden todellisuudessa siirrettävä ensiöpakkaus kg  lukumäärä l kplRow4: 
	Arvo Euraasian talousunionin jäsenvaltion valuutassa euroissa tai USA n dollareissaRow4: 
	Positi on NroRow5: 
	Tavaran nimi ja sen kuvaus IDtunnus ja muut tunnusmerkit sen asiakirjan nimi päivämäärä ja numero joka todentaa tuontiehtojen noudattamisen vapauttamalla veroja tullimaksuista ja tai sen asiakirjan numero joka todentaa rajoituksien noudattamisen sekä tällaiset asiakirjat myöntäneiden viranomaisten nimetRow5: 
	Paino huomioiden todellisuudessa siirrettävä ensiöpakkaus kg  lukumäärä l kplRow5: 
	Arvo Euraasian talousunionin jäsenvaltion valuutassa euroissa tai USA n dollareissaRow5: 
	Positi on NroRow6: 
	Tavaran nimi ja sen kuvaus IDtunnus ja muut tunnusmerkit sen asiakirjan nimi päivämäärä ja numero joka todentaa tuontiehtojen noudattamisen vapauttamalla veroja tullimaksuista ja tai sen asiakirjan numero joka todentaa rajoituksien noudattamisen sekä tällaiset asiakirjat myöntäneiden viranomaisten nimetRow6: 
	Paino huomioiden todellisuudessa siirrettävä ensiöpakkaus kg  lukumäärä l kplRow6: 
	Arvo Euraasian talousunionin jäsenvaltion valuutassa euroissa tai USA n dollareissaRow6: 
	Positi on NroRow7: 
	Tavaran nimi ja sen kuvaus IDtunnus ja muut tunnusmerkit sen asiakirjan nimi päivämäärä ja numero joka todentaa tuontiehtojen noudattamisen vapauttamalla veroja tullimaksuista ja tai sen asiakirjan numero joka todentaa rajoituksien noudattamisen sekä tällaiset asiakirjat myöntäneiden viranomaisten nimetRow7: 
	Paino huomioiden todellisuudessa siirrettävä ensiöpakkaus kg  lukumäärä l kplRow7: 
	Arvo Euraasian talousunionin jäsenvaltion valuutassa euroissa tai USA n dollareissaRow7: 
	Positi on NroRow8: 
	Tavaran nimi ja sen kuvaus IDtunnus ja muut tunnusmerkit sen asiakirjan nimi päivämäärä ja numero joka todentaa tuontiehtojen noudattamisen vapauttamalla veroja tullimaksuista ja tai sen asiakirjan numero joka todentaa rajoituksien noudattamisen sekä tällaiset asiakirjat myöntäneiden viranomaisten nimetRow8: 
	Paino huomioiden todellisuudessa siirrettävä ensiöpakkaus kg  lukumäärä l kplRow8: 
	Arvo Euraasian talousunionin jäsenvaltion valuutassa euroissa tai USA n dollareissaRow8: 
	merkki malli: 
	rekisterinumero rekisteröintimaa: 
	IDtunnus: 
	moottorin tilavuus sm3: 
	auton korin nro: 
	auton alustan nro: 
	valmistuspäivämäärä: 
	tyyppi: 
	rekisterinumero rekisteröintimaa_2: 
	rungon pituus m: 
	tyyppi_2: 
	rekisterinumero rekisteröintimaa_3: 
	hinta_2: 
	tyhjän varustetun aggregaatin: 
	nimi numero: 
	sen henkilön nimitiedot joka toimii tullaajan nimestä ja toimeksiannolla asiakirjan tiedot: 
	Text1: 
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	Check Box19: Off
	Check Box20: Off
	Check Box21: Off
	Check Box22: Off
	Check Box23: Off
	Check Box24: Off
	Check Box25: Off
	Check Box26: Off
	Check Box27: Off
	Check Box28: Off
	hinta: 
	paino kg 2: 
	Check Box44: Off
	Check Box43: Off
	Check Box42: Off
	Check Box41: Off
	Check Box40: Off
	Check Box39: Off
	Check Box38: Off
	Check Box37: Off
	Check Box36: Off
	Check Box35: Off
	Check Box34: Off
	Check Box33: Off
	Check Box32: Off
	Check Box31: Off
	Check Box30: Off
	Check Box29: Off
	Text3: 
	sen henkilön nimitiedot joka toimii tullaajan nimestä ja toimeksiannolla asiakirjan tiedot_2: 
	Muu mainittava_3: 
	transitomaat: 
	kohdemaa saapumisen päivämäärä: 
	lähtömaa lähdön päivämäärä: 
	Muu mainittava_2: 
	Muu mainittava: 
	Text2: 
	Käteisrahan ja tai rahainstrumenttien summa nimellisarvo valuutan nimi ja tai rahainstrumenttien määrä ja nimiRow6: 
	Yksityishenkilön asumisen osoite mukaan lukien yksityinen yrittäjä joka on rekisteröity Euraasian talousunionin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti tai juridisen henkilön toimipaikkaRow6: 
	Yksityishenkilön nimitiedot mukaan lukien yksityinen yrittäjä joka on rekisteröity Euraasian talousunionin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti tai juridisen henkilön nimiRow6: 
	Käteisrahan ja tai rahainstrumenttien summa nimellisarvo valuutan nimi ja tai rahainstrumenttien määrä ja nimiRow5: 
	Yksityishenkilön asumisen osoite mukaan lukien yksityinen yrittäjä joka on rekisteröity Euraasian talousunionin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti tai juridisen henkilön toimipaikkaRow5: 
	Yksityishenkilön nimitiedot mukaan lukien yksityinen yrittäjä joka on rekisteröity Euraasian talousunionin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti tai juridisen henkilön nimiRow5: 
	Käteisrahan ja tai rahainstrumenttien summa nimellisarvo valuutan nimi ja tai rahainstrumenttien määrä ja nimiRow4: 
	Yksityishenkilön asumisen osoite mukaan lukien yksityinen yrittäjä joka on rekisteröity Euraasian talousunionin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti tai juridisen henkilön toimipaikkaRow4: 
	Yksityishenkilön nimitiedot mukaan lukien yksityinen yrittäjä joka on rekisteröity Euraasian talousunionin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti tai juridisen henkilön nimiRow4: 
	Käteisrahan ja tai rahainstrumenttien summa nimellisarvo valuutan nimi ja tai rahainstrumenttien määrä ja nimiRow3: 
	Yksityishenkilön asumisen osoite mukaan lukien yksityinen yrittäjä joka on rekisteröity Euraasian talousunionin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti tai juridisen henkilön toimipaikkaRow3: 
	Yksityishenkilön nimitiedot mukaan lukien yksityinen yrittäjä joka on rekisteröity Euraasian talousunionin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti tai juridisen henkilön nimiRow3: 
	Käteisrahan ja tai rahainstrumenttien summa nimellisarvo valuutan nimi ja tai rahainstrumenttien määrä ja nimiRow2: 
	Yksityishenkilön asumisen osoite mukaan lukien yksityinen yrittäjä joka on rekisteröity Euraasian talousunionin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti tai juridisen henkilön toimipaikkaRow2: 
	Yksityishenkilön nimitiedot mukaan lukien yksityinen yrittäjä joka on rekisteröity Euraasian talousunionin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti tai juridisen henkilön nimiRow2: 
	Käteisrahan ja tai rahainstrumenttien summa nimellisarvo valuutan nimi ja tai rahainstrumenttien määrä ja nimiRow1: 
	Yksityishenkilön asumisen osoite mukaan lukien yksityinen yrittäjä joka on rekisteröity Euraasian talousunionin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti tai juridisen henkilön toimipaikkaRow1: 
	Yksityishenkilön nimitiedot mukaan lukien yksityinen yrittäjä joka on rekisteröity Euraasian talousunionin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti tai juridisen henkilön nimiRow1: 
	Määrä täytetään mikäli nimellisarvo puuttuu eikä summa ole määriteltävissäRow7: 
	Nimellisarvo tai summa Euraasian talousunionin jäsenvaltion valuutassa tai ulkomaan valuutassa valuutan nimiRow7: 
	IDnumero mikäli onRow7: 
	Emission päivämääräRow7: 
	Avaajan nimi kenen toimesta rahainstrumentti laskettiin liikkeelleRow7: 
	Rahainstrumentin nimiRow7: 
	Määrä täytetään mikäli nimellisarvo puuttuu eikä summa ole määriteltävissäRow6: 
	Nimellisarvo tai summa Euraasian talousunionin jäsenvaltion valuutassa tai ulkomaan valuutassa valuutan nimiRow6: 
	IDnumero mikäli onRow6: 
	Emission päivämääräRow6: 
	Avaajan nimi kenen toimesta rahainstrumentti laskettiin liikkeelleRow6: 
	Rahainstrumentin nimiRow6: 
	Määrä täytetään mikäli nimellisarvo puuttuu eikä summa ole määriteltävissäRow5: 
	Nimellisarvo tai summa Euraasian talousunionin jäsenvaltion valuutassa tai ulkomaan valuutassa valuutan nimiRow5: 
	IDnumero mikäli onRow5: 
	Emission päivämääräRow5: 
	Avaajan nimi kenen toimesta rahainstrumentti laskettiin liikkeelleRow5: 
	Rahainstrumentin nimiRow5: 
	Määrä täytetään mikäli nimellisarvo puuttuu eikä summa ole määriteltävissäRow4: 
	Nimellisarvo tai summa Euraasian talousunionin jäsenvaltion valuutassa tai ulkomaan valuutassa valuutan nimiRow4: 
	IDnumero mikäli onRow4: 
	Emission päivämääräRow4: 
	Avaajan nimi kenen toimesta rahainstrumentti laskettiin liikkeelleRow4: 
	Rahainstrumentin nimiRow4: 
	Määrä täytetään mikäli nimellisarvo puuttuu eikä summa ole määriteltävissäRow3: 
	Nimellisarvo tai summa Euraasian talousunionin jäsenvaltion valuutassa tai ulkomaan valuutassa valuutan nimiRow3: 
	IDnumero mikäli onRow3: 
	Emission päivämääräRow3: 
	Avaajan nimi kenen toimesta rahainstrumentti laskettiin liikkeelleRow3: 
	Rahainstrumentin nimiRow3: 
	Määrä täytetään mikäli nimellisarvo puuttuu eikä summa ole määriteltävissäRow2: 
	Nimellisarvo tai summa Euraasian talousunionin jäsenvaltion valuutassa tai ulkomaan valuutassa valuutan nimiRow2: 
	IDnumero mikäli onRow2: 
	Emission päivämääräRow2: 
	Avaajan nimi kenen toimesta rahainstrumentti laskettiin liikkeelleRow2: 
	Rahainstrumentin nimiRow2: 
	Määrä täytetään mikäli nimellisarvo puuttuu eikä summa ole määriteltävissäRow1: 
	Nimellisarvo tai summa Euraasian talousunionin jäsenvaltion valuutassa tai ulkomaan valuutassa valuutan nimiRow1: 
	IDnumero mikäli onRow1: 
	Emission päivämääräRow1: 
	Avaajan nimi kenen toimesta rahainstrumentti laskettiin liikkeelleRow1: 
	Rahainstrumentin nimiRow1: 
	Valuutan nimiMatkasekit_3: 
	SummaMatkasekit_3: 
	Valuutan nimiMatkasekit_2: 
	SummaMatkasekit_2: 
	Valuutan nimiMatkasekit: 
	SummaMatkasekit: 
	Valuutan nimiRahasetelit pankkisetelit kolikot_3: 
	SummaRahasetelit pankkisetelit kolikot_3: 
	Valuutan nimiRahasetelit pankkisetelit kolikot_2: 
	SummaRahasetelit pankkisetelit kolikot_2: 
	Valuutan nimiRahasetelit pankkisetelit kolikot: 
	SummaRahasetelit pankkisetelit kolikot: 
	viisumin numero ja antamisen päivämäärä sen asiakirjan tiedot joka todentaa ulkomaisen kansalaisen tai ilman: 
	undefined_11: 
	syntymäaika: 
	tullaajan nimitiedot: 


