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GEN 1.4 TAVAROIDEN TUONTI, VIENTI JA KAUTTAKULJETUS

GEN 1.4 ENTRY, TRANSIT AND DEPARTURE OF
CARGO

1. TAVAROIDEN TUONNIN, VIENNIN JA
KAUTTAKULUN EDELLYTYKSET

1. REQUIREMENTS FOR IMPORT, EXPORT
AND TRANSIT OF GOODS

1.1 Tavaroiden tuonti EU-maista ja vienti EU-maihin

1.1 Import and export of goods within the European
Union

1.1.1 EU:n tullialueella (ks. määritelmä 12.) yhteisötavarat
liikkuvat vapaasti, mikäli niiden liikkuvuutta ei ole Amsterdamin sopimuksen 30 artiklassa kielletty tai rajoitettu. EU:n tullialueeseen, mutta ei veroalueeseen (ks. määritelmä 13.)
kuuluvien alueiden, kuten Kanarian saarten, Kanaalin saarten ja Ahvenanmaan liikenteessä tavaroiden tuonti, vienti ja
kauttakuljetus on ilmoittamisvelvollisuuden alaista.

1.1.1 Within the EU customs territory (see definition 12.),
Community goods may be transported freely, unless their
movement has been prohibited or restricted by Article 30 of
the Amsterdam Treaty. Import, export and transit of goods
from/to those areas that are within the EU customs territory
but outside the tax area (see definition ), such as the Canaries, the Channel Islands and the Åland Islands, is subject to
declaration.

1.2 Tavaroiden tuonti EU:n ulkopuolelta ja vienti EU:n
ulkopuolelle

1.2 Entry and departure of cargo outside EU

1.2.1 EU:n ulkopuolelta saapuvia tavaroita varten vaaditaan
tulli-ilmoitus, kauppalasku, tullausarvoilmoitus, kuljetusyhtiön
luovutusvaltakirja ja eräissä tapauksissa tuontilupa, tuonti-lisenssi ja terveystodistus. Lisäksi on asianmukainen alkuperä- ja tavaratodistus edellytyksenä tullietuuskohtelun
saamiselle

1.2.1 The following documents are required for the clearance
of goods arriving outside EU through customs: Customs
Declaration, invoice, Valuation Declaration for Imports, release Certificate and in certain cases Import Permit, Import
Licence and Health Certificate. For preferential customs
treatment an appropriate Declaration of Origin or Goods
Declaration is required.

1.2.2 Eräiden EU:n ulkopuolelta tulleiden tavaroiden kuten
eläinten, niiden osista valmistettujen tuotteiden, kasvien,
aseiden ja ampumatarvikkeiden, lääke- ja huumausaineiden,
puolustustarvikkeiden sekä vaarallisten aineiden tuonti on
kielletty ilman tuontilupaa, tuontilisenssiä tai terveystodistusta.

1.2.2 Import Permit as well as Import Licence or Health Certificate are normally required for importation outside EU of
such goods as animals, animal products, plants, weapons
and ammunition, medicines, narcotics, defence equipment
and dangerous materials.

Huom.: Eläinlääkinnällinen rajatarkastusasema sijaitsee Helsinki-Vantaa lentoasemalla. Tarkempia tietoja rajoituksista on
saatavissa maa- ja metsätalousministeriöstä.

Note: Veterinary border inspection post is located at HelsinkiVantaa airport. More detailed information about restrictions is
available from the Ministry of Agriculture and Forestry.

1.2.3 EU:n ulkopuolelle vietävästä tavarasta on esitettävä
tulli-ilmoitus, kauppalasku ja eräissä tapauksissa vientilupa
ja vientilisenssi.

1.2.3 For exportation of goods outside EU the following documents are required: Customs Declaration, invoice and in
certain cases Export Permit and Export Licence.

1.2.4 Eräiden EU:n ulkopuolelle vietävien tavaroiden kuten
eläinten, niiden osista valmistettujen tuotteiden, kasvien,
aseiden ja ampumatarvikkeiden, lääke- ja huumausaineiden,
puolustustarvikkeiden sekä vaarallisten aineiden viennin
edellytyksenä on pääsääntöisesti vientilisenssi tai terveystodistus.

1.2.4 Export Licence or Health Certificate are normally required for exportation outside EU of such goods as animals,
animal products, plants, weapons and ammunition, medicines, narcotics, defence equipment and dangerous materials.

1.3 Tavaroiden kauttakulku

1.3 Transit of cargo

1.3.1 EU:n ulkopuolelta tullut tavara, joka halutaan siirtää toiseen ilma-alukseen samalla lentoasemalla toiselle EU:n jäsenvaltion kansainväliselle lentoasemalle vietäväksi, ei
edellytä erityisiä asiakirjoja, jos siirto tapahtuu tullivalvonnan
alaisena ja tavara merkitään siirtotavaraksi ilma-alusten lastiluetteloihin.

1.3.1 In case of air cargo arriving from outside EU and being
transshipped from one flight to another flight at the same airport, and to be forwarded to international airport of another
EU Member State, no specific documents are required provided the transfer takes place under customs control and the
goods are described as transit goods in the Cargo Manifests
of both aircraft.
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1.3.2 EU:n ulkopuolelta tullut tavara, joka halutaan siirtää toiselle yhteisön kansainväliselle lentoasemalle ja sieltä edelleen EU:n ulkopuolelle vietäväksi, voidaan siirtää, jos siitä
ilmoitetaan tulliviranomaiselle ja siirto tapahtuu tullivalvonnan
alaisena.

1.3.2 In case of air cargo arriving outside EU and being
transshipped from other international aerodrome located
within EU and from which to be forwarded outside EU, can
be transshipped provided the customs authority are informed
and the transfer takes place under customs control.

1.3.3 Erityisiä asiakirjoja ei yleensä vaadita sellaisista ilma-alukseen kuljetettavaksi jätetyistä tavaroista, jotka on
osoitettu toiseen yhteisömaahan edellyttäen, että kyseessä
oleva tavara on merkitty ilma-aluksen lastiluetteloon. Tavaroiden kauttakuljetusta koskevat yleensä myös voimassa
olevat tuonti- ja vientirajoitukset.

1.3.3 Normally no specific documents are required with respect to goods retained on board an aircraft for on-carriage
to another country within EU provided the goods are described in the Cargo Manifest of the aircraft. The valid import
and export restrictions normally applies to transit of cargo also.

1.4 Rahdin ym. turvatarkastus

1.4 Security checks of cargo etc.

1.4.1 Lentorahti, posti sekä ilma-aluksessa myytäväksi tai
käytettäviksi tarkoitetut tavarat turvatarkastetaan EY:n turvaasetuksen (2320/2002) mukaisesti.

1.4.1 Air cargo, mail and any goods intended to be sold or
used on board an aircraft are security checked in accordance with EC regulation (2320/2002).
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