
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) 

 ______________________________________________________________________________________________ 
(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 ja/tai rahainstrumenttien 

tuonnissa tai viennissä, transito-kuljetuksessa) 

 ______________________________________________________________________________________________ 
(väliaikaisen asumisen (oleskelun) osoite) Euraasian talousunionin jäsenvaltiossa (ulkomainen yksityishenkilö täyttää ajoneuvon tuonnissa  

(ml. väliaikainen tuonti), käteisrahan ja/tai rahainstrumenttien tuonnissa tai viennissä, transito-kuljetuksessa) 

 ____________________________________________  ______________________________________________ 
(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)     (ID-tunnus)     (moottorin tilavuus, sm3) 

____________________________   ________________________________   ____________________  ______________________ 
   (auton korin nro.)                                          (auton alustan nro.)                                 (valmistuspäivämäärä)                       (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. 



Liite matkustajan tulli-ilmoitukseen 

 ______________________________________________________________________________________________ 
(tullaajan nimitiedot) 

1. Lisätiedot tullaajasta:

___/____/_____
(syntymäaika) (viisumin numero ja antamisen päivämäärä (sen asiakirjan tiedot, joka todentaa ulkomaisen kansalaisen tai ilman 

kansalaisuutta olevan henkilön oikeuden oleskella (asua) Euraasian talousunionin jäsenvaltion alueella) 

2. Tiedot käteisrahasta ja (tai) rahainstrumenteista:

2.1. Käteisraha ja matkasekit:

Käteisraha, matkasekit Summa Valuutan nimi 

Rahasetelit, pankkisetelit, kolikot 

Matkasekit 

2.2. Rahainstrumentit, lukuun ottamatta matkasekit (vekselit, sekit (pankkisekit), arvopaperit): 

Rahainstrumentin 
nimi 

Avaajan nimi 
(kenen toimesta 
rahainstrumentti 

laskettiin liikkeelle) 

Emission 
päivämäärä 

ID-numero 
(mikäli on) 

Nimellisarvo tai 
summa (Euraasian 

talousunionin 
jäsenvaltion 

valuutassa tai 
ulkomaan valuutassa), 

valuutan nimi 

Määrä (täytetään, mikäli 
nimellisarvo puuttuu eikä 

summa ole 
määriteltävissä) 

3. Tiedot käteisrahan ja (tai) rahainstrumenttien omistajasta: (täytetään, mikäli tullaaja ei ole omistaja)

Yksityishenkilön nimitiedot, mukaan lukien 
yksityinen yrittäjä, joka on rekisteröity 
Euraasian talousunionin jäsenvaltion 

lainsäädännön mukaisesti, tai juridisen 
henkilön nimi 

Yksityishenkilön asumisen osoite, mukaan 
lukien yksityinen yrittäjä, joka on 

rekisteröity Euraasian talousunionin 
jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, tai 

juridisen henkilön toimipaikka 

Käteisrahan ja (tai) 
rahainstrumenttien 

summa, nimellisarvo, 
valuutan nimi ja (tai) 
rahainstrumenttien 

määrä ja nimi 



4. Tiedot käteisrahan ja (tai) rahainstrumenttien alkuperästä:

Palkka, yksityisen 
henkilön 
yrittäjyystulot 

Osingot ja muut 
osakkuustulot 

Tulot irtaimiston 
ja (tai) kiinteistön 
myynnistä 

Korvauksettomat 
rahansiirrot, jotka 
on saatu yksityisiltä 
ja (tai) juridisilta 
henkilöiltä (aineellinen 
tuki, apuraha yms.) 

Eläke-, opintoapu-, 
sosiaalituki-, 
elatusapuraha 

Tulot kiinteistön 
ja maatonttien 
vuokrasta 

Lainarahat Perintö 

Muu (mainittava)  _______________________________________________________________________________ 

5. Tiedot käteisrahan ja (tai) rahainstrumenttien arvioidusta käytöstä:

Juoksevat kulut 
(tavaroiden ja 
palveluiden 
hankinta) 

Investoinnit, 
mukaan lukien 
kiinteistön 
hankinta 

Korvauksettomat 
rahansiirrot 
yksityisten 
henkilöiden hyväksi 
(aineellinen apu yms.) 

Korvauksettomat 
rahansiirrot juridisten 
henkilöiden hyväksi 
(hyväntekeväisyys, 
lahjoitukset yms.) 

Muu (mainittava)  _______________________________________________________________________________ 

6. Tiedot matkareitistä sekä käteisrahan ja (tai) rahainstrumenttien kuljettamisen tavasta:

 _______________________________________________   ___________________________________________ 
 (lähtömaa, lähdön päivämäärä) (kohdemaa, saapumisen päivämäärä) 

 ____________________________________________________________________________________________ _ 
(transito-maat) 

Sen liikenneneuvon tyyppi, jota käyttäen tapahtuu käteisrahan ja (tai) rahainstrumenttien tuonti Euraasian talousunionin 
alueelle tai vienti sieltä. 

lentoliikenne autoliikenne rautatieliikenne vesiliikenne 

Muu (mainittava)  _______________________________________________________________________________ 

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 

 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
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