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 Toimintaopas tilitoimistolle 

Intrastat-ilmoitus on muuttunut täysin sähköiseksi prosessiksi viimeisen kahden vuoden aikana. 
Ohjelmistojen avulla taloushallintomoduuleihin tehtäviä kirjauksia saadaan yhä enemmän 
automatisoitua ja taloushallintoala on menossa yhä automatisoidumpaan suuntaan. 
Tilitoimistotyöntekijän työtehtäviin kuuluu yhä enemmän kokonaisvaltaisen taloushallinnon 
asiantuntijapalvelun tarjoaminen päivittäisten kirjanpidon kirjausten sijaan. Tämän takia 
tilitoimistolla tulee olla kattava ohjeistus Intrastat-ilmoituksesta ja siihen käytettäviä ohjelmistoja 
varten työn tehostamiseksi. 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ja kehittää toimintaopas Intrastat-ilmoittamiseen 
toimeksiantajatilitoimistolle. Toimintaoppaan on tarkoitus toimia uusille sekä vanhoille 
työntekijöille kuukausittaisen Intrastat-ilmoittamisprosessin apuna sekä tuottaa informaatiota 
kehitysideoiden tueksi. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on myös tuoda esille toimeksiantajan 
Intrastat-ilmoitusprosessin tehostamiseksi kartoitettuja mahdollisuuksia sekä  prosessia varten 
luotuja menetelmiä. 

Opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantajan tarpeen mukaisesti ja se koostuu teoreettisesta 
selvityksestä sekä empiirisestä osasta. Teoreettinen selvitys pohjautuu Suomen Tullin laatimaan 
ohjeistukseen EU:n asetuksesta sisäkaupan tilastoinnista, Suomen lakiin sekä EU:n 
sisäkauppaan keskittyvästä kirjallisuudesta. Intrastat-ilmoitukseen liittyviä haasteita 
toimeksiantajayrityksessä selvitettiin avoimien haastatteluiden avulla sekä kehittämällä yrityksen 
jo käytössä olleita työkaluja. Toimintaopas yhdistää teorian ja toimeksiantajan käytännön 
tekemisen. Oppaassa on tuotu esille oikeita käytännön haasteita ja niiden ratkaisuja 
esimerkkiasiakasyrityksen ilmoituksesta. 

Työn tuloksena kehitetty toimintaopas kattaa Intrastat-ilmoitusprosessin alusta loppuun 
toimeksiantajayrityksessä. Toimintaoppaan avulla on tehty onnistuneesti 
esimerkkiasiakasyrityksen Intrastat-ilmoitus Tullin vaatimien kriteerien mukaisesti. 
Toimintaoppaan avulla toimeksiantajayritys voi perehdyttää uusia työntekijöitä tai tarjota sen 
muiden työntekijöiden työn tueksi. Toimeksiantajan nykyistä prosessia varten kartoitettiin 
kirjanpitomoduulin mahdollisuuksia sekä käytettävää ohjelmistoa varten kehitettiin menetelmä, 
joka tehostaa perustellusti nykyistä toimintaprosessia.  
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INTRASTAT DECLARATION 

 Operation guide for accounting firm 

Intrastat declaration has become a totally electric process during the last two years. Registrations 
which are done into the accounting modules are becoming more automated and the financial 
management  field is going in an increasingly automated direction. The assignments of an 
accounting firm employee consist more and more of offering the expertise financial management 
service instead of the traditional bookkeeping registrations. Because of this, the accounting firm 
has to have comprehensive instructions for submitting the Intrastat declaration and for the 
software used for this process. 

The objective of this thesis was to examine and to develop an operation guide for the Intrastat 
declaration for the employer. The operation guide is intended to be used as  a guide for employees 
of the company helping them with the monthly process of submitting the Intrastat declaration. The 
operation guide is also meant to provide information to support development ideas for the 
process. The objective of this thesis is also to present different types of methods developed to 
enhance the process of submitting the Intrastat declaration. 

This thesis was carried out to match the needs of the employment company and it consists of a 
theory section and of an empirical section. The theory section is based on laws and literature 
which explains regulations laid down by the EU. With the help of open interviews and by further 
developing methods used by the employer, the challenges related to the declaration were 
clarified. The created operation guide connects the theory sections with the principal practice of 
everyday work.  

As the result of the study the operation guide was developed so that it covers the whole process 
of submitting the Intrastat declaration from the beginning to the end of the process. With the help 
of the operation guide the case company’s Intrastat declaration has been successfully submitted 
within the requirements of the customs. With the help of the operation guide the employer can 
train future employees and it can be used to further instruct the company’s current employees. 
For the principal’s present process the possibilities of the bookkeeping module and software used 
by the company were surveyed. A method which justifiably intensifies the present operation 
process was developed as the result. 
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1 JOHDANTO 

EU-sisäkaupan tilasto- eli Intrastat-ilmoitus on ennen ollut mahdollista tehdä paperille ja 

postittaa, mutta viimeisen kahden vuoden aikana ilmoituksen lähettäminen Tullille on 

muuttunut kokonaan sähköiseksi. Se on luonut tiedonantovelvollisille uusia haasteita, 

kuten erilaisten kirjanpidon ohjelmistojen hyödyntäminen ilmoitusta tehdessä. 

Tilitoimistoissa erilaisten tietojärjestelmien avulla pystytään palvelemaan asiakasta yhä 

tehokkaammin. Haasteita tilitoimiston henkilökunnalle tuovat alati uudistuvat ohjelmistot 

sekä muuttuvat raportointitavat. Uusien lakien, säädöksien sekä ohjelmistojen myötä ra-

portointitapoihin tulee jatkuvasti uudistuksia. Ohjelmistojen hyödyntämiseen tarvitaan 

ammattinsa osaavaa henkilökuntaa, joka ymmärtää niin kirjanpitoa kuin käytössä olevaa 

ohjelmistoratkaisuakin. Tämän takia yrityksellä on tärkeää olla päivitetty ja kattava oh-

jeistus käytössä olevaan ohjelmistoon, jota hyödynnetään Intrastat-ilmoituksien tekoon. 

Tämä opinnäytetyö käsittelee Intrastat-ilmoitusta ja siihen liittyvää raportointia. Opinnäy-

tetyössä on perehdytty Intrastat-ilmoitukseen asetettuihin normeihin sekä luotu niihin 

vastaava ohjeistus tilitoimistolle. Intrastat-ilmoitukseen liittyy noudatettavia normeja, ku-

ten tiettyjen Tullin myöntämien koodien käyttö ja aikataulujen noudattaminen. 

Opinnäytetyön toimeksiantaja Turun Tilikeskus Oy palvelee asiakkaita kaikissa talous-

hallinnon kysymyksissä, vero- ja lakiasioissa sekä erilaisissa yritysjärjestelyissä. Toi-

meksiantaja haluaa työntekijöidensä olevan ajan tasalla olevia taloushallinnon ammatti-

laisia. Yhtenä toimena työtehtäviin kuluu konsernin kuukausittaisten Intrastat-tietojen ke-

rääminen sekä lähetys Tullille. Tullille tehtävässä Intrastat-ilmoituksessa on lähivuosien 

aikana tapahtunut muutoksia, muun muassa raportointimenetelmä on sähköistynyt enti-

sestään. Toimeksiantajan tavoitteena on tuottaa ilmoitukset ajallaan oikein sekä tehok-

kaasti. 

Tämän työn tavoitteena on luoda selkeä kuva Intrastat-ilmoituksesta, sekä siihen liitty-

vistä vaatimuksista ja laatia Intrastat-ilmoitusta varten selkeä toimintaopas toimeksian-

tajayrityksen tarpeen mukaisesti. Toimintaoppaan avulla on tarkoitus luoda Intrastat-il-

moittajalle tarvittava ohjeistus ilmoituksen tekoon sekä ymmärtämiseen toimeksianta-

jayrityksen esimerkkiasiakkaan Intrastat-ilmoitusta varten. Toimintaoppaassa käydään 

läpi ilmoitus prosessina sekä annettaan kattava kuva nykyisen järjestelmän käytöstä il-

moitusta varten.  
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Työssä kuvaillaan Intrastat-järjestelmää kattavasti, koska aiheen kokonaisvaltainen ym-

märtäminen helpottaa raportin luontia ja valmistelua jo päivittäistä kirjanpitoa tehdessä. 

Työ sopii varsinkin uusien työntekijöiden perehdyttämiseen, mutta on samalla tarkoitettu 

nykyisen henkilökunnan hyödynnettäväksi. Intrastat-ilmoitus on vain osa tilitoimiston 

sähköisiä raportointeja, ja se ei saisi kuormittaa henkilöstöä liikaa. 

Työssä luodaan aluksi kattava kirjallisuuskatsaus, joka tukee opinnäytetyön empiiristä 

osaa. Teoriaosuuden tarkoitus on luoda kattava materiaali, jota voidaan käyttää perus-

tana tilitoimistolle luotavassa toimintaoppaassa. Työn empiirisessä osassa kehitetään 

Turun Tilitoimisto Oy:lle toimintaopas Intrastat-ilmoituksen tekemiseen alusta loppuun. 

Toimintaoppaan avulla on tarkoitus luoda toimeksiantajalle Intrastat-ilmoitukseen tarvit-

tava ohjeistus kokonaisuudessaan ilmoituksen tekemiseen.  

Lopuksi opinnäytetyössä pohditaan kehitysideoita nykyiseen toimintatapaan raportoida 

Intrastat-ilmoitus. Tähän liittyen pohditaan esimerkiksi, miten nykyisin käytössä olevaa 

Excel-järjestelmää voidaan kehittää eteenpäin. Työssä kartoitetaan toimeksiantajan oh-

jelmien vaihtoehtoisia ratkaisuja sekä selvitetään muita mahdollisia keinoja ilmoituksen 

tekemiseen.  
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2 INTRASTAT-JÄRJESTELMÄ 

Verovelvollisten väliseen tavarakauppaan sovelletaan yhteisömyyntiä ja yhteisöhankin-

taa koskevia säädöksiä. Kyseessä on vastikkeellinen hankinta, jos esine kuljetetaan os-

tajalle EU-maasta toiseen. Yhteisöhankinnasta suoritettu arvonlisävero on vähennyskel-

poista, mikäli tavara on hankittu vähennyskelpoiseen tarkoitukseen. (Verohallinto 2019.) 

Euroopan unionissa kerätään tilastotietoa kahdella eri järjestelmällä. EU:n ulkopuolisten 

maiden kanssa tehtyä kauppaa kutsutaan ulkokaupaksi, ja siitä saadaan tilastotietoa tul-

lausjärjestelmästä. EU-jäsenmaiden välistä kauppaa kutsutaan sisäkaupaksi, josta ke-

rätään tietoja Intrastat-järjestelmäksi kutsuttavalla menettelyllä. Suomessa Tulli kerää ti-

lastotietoa ulkokaupan lisäksi myös sisäkaupasta. Intrastat-ilmoituksesta kerättyjä tietoja 

käyteteen julkisissa päätöksissä ja tilastollisissa tutkimuksissa. Suomen Tulli kerää sisä-

kaupan tilastotiedot ja lähettää ne kuukausittain EU:n tilastotoimistolle Eurostatille. (Tulli 

2019a.) 

Yhteisökauppa noudattaa vapaan liikkuvuuden periaatetta. Tarkoituksena on saada ta-

vara liikkumaan vapaasti yhteisömaasta toiseen. Tavaroista ei tehdä tulliselvitystä sa-

malla tavalla kuin ulkomaankaupasta, vaan siitä tulee osoittaa tavaran kelpoisuus yhtei-

sötavaraksi. Yhteisötavaraksi luetaan EU:n alueella tuotetut tavarat tai alueen ulkopuo-

lelta tuodut tavarat, joille on tehty tullaus ulkokaupasta. Tulliviranomaisille selvitetään 

erikseen yhteisötavaraksi tuotteet, jotka ovat kulkeneet muun kuin yhteisön maan kautta. 

(Tannila ym. 2013, 3.) Asiakirjana voidaan käyttää kauppalaskua, hallinnollista asiakirjaa 

tai SAD-lomaketta. SAD-lomake on hallinnollinen yhteinäisasiakirja, joka on ladattavissa 

Tullin verkkosivuilta. Tulliviranomainen, joka on toisen yhteisömaan lähtöpaikassa, vah-

vistaa pääsääntöisesti tavaran tai tuotteen yhteisöaseman. (Tulli 2019a.) 

Tavaran määrittäminen on tärkeää, koska yhteisöpalveluihin luettuja myyntejä sekä han-

kintoja ei ilmoiteta Intrastat-ilmoituksessa. EY-tuomioistuimen oikeuskäytännön avulla 

voidaan sisämarkkinoiden tavarat määritellä niin, että ne ovat rahassa mitattavia tuot-

teita, jotka ovat kaupalliseen tarkoitukseen valmistettuja. Jätteet kuuluvat myös tava-

roiksi, vaikka niillä ei ole enää taloudellista arvoa. Rajojen yli kuljetettaviin jätteisiin so-

velletaan tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatetta. (Raitio, J. 2013, 371-372.) 
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2.1 Intrastat-tietojen ilmoitusvelvollisuus 

Arvorajat Intrastat-ilmoitusvelvollisuuteen ovat sekä viennin että tuonnin osalta 600 000 

euroa vuodessa. Mikäli sisäkaupan arvo on ylittänyt kynnysarvon edellisenä vuonna tai 

ylittänyt raja-arvon kuluvan vuoden aikana, katsotaan kaupan arvon ylittävän ilmoitus-

velvollisuuden kynnyksen. Tällöin Tulli lähettää ilmoituksen tilastotietojen ilmoittamis-

ajankohdasta. Yrityksen ei tarvitse itse seurata mahdollista kynnysarvojen ylittymistä. 

Tullin lähettämän ilmoituksen mukana tulevat Intrastat-materiaali ja käytännön ohjeet In-

trastat-ilmoitusta varten. (Tulli 2019b.) 

Jäsenmaat määrittelevät vuosituonnin ja -viennin arvoon perustuvan tilastointirajan. Tar-

koituksena on määrittää kynnysarvo siten, että kaikki pienimmät viejät ja tuojat välttyvät 

tilastointi-ilmoitukselta. Näiden pienien yritysten sisäkauppa sisältyy kuukausiarvoihin 

erittelemättömänä vientinä ja tuontina. Pienet yritykset saadaan rajattua ilmoituksen ul-

kopuolelle yhteisöhankintojen ja -myyntien perusteella, jotka ovat verottajalle annetta-

vassa veroilmoituksessa. (Tulli 2019b.) 

Ilmoittamisvelvollisen tulee aloittaa Intrastat-ilmoitusten lähettäminen seuraavan kuun 

alusta tullin ilmoituksen saatuaan. Tämän jälkeen ilmoittaminen toteutetaan keskeytyk-

settä, kunnes kynnysarvot ilmoittamisvelvollisuuteen alittuvat. Vientiä ja tuontia koske-

vien tilastotietojen ilmoittamisesta vastuussa olevat osapuolet on määritelty EU-sisäkau-

pan perusasetuksessa nro 638/2004. Muutoksen jälkeen tilastointirajoja laskettiin, jotta 

pienimpien yritysten ei tarvitsisi osallistua tilastointiin. (Tulli 2019b.) 

Ensisijainen vastuu oikeanlaisesta Intrastat-raportoinnista sekä viennin että tuonnin 

osalta on sillä, joka on tehnyt sopimuksen tavaran toimituksesta tai hankinnasta. Kuvan 

3 esimerkissä Suomalainen yritys FI 1 myy tavaroita toiselle Suomalaiselle yritykselle FI 

2 kotimaan arvonlisäverollisella laskulla. FI 2 myy tavarat yhteisömyyntinä edelleen tans-

kalaiselle yritykselle DK. Tavarat kuitenkin toimitetaan suoraan FI 1:n varastosta DK:lle. 

Tavantoimitukset ilmoittaa FI 2 Intrastat-ilmoituksessaan, vaikka tavarat lähtevätkin FI 

1:n varastosta. (Tannila ym. 2013, 3.) 
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Kuva 1. Ensisijainen vastuu tavarantoimittajan tilastointivelvollisuudessa (Tannila ym. 
2013). 

Yrityksellä, joka pitää hallussaan lähetyksen tai toimituksen kohteena olevia tavaroita, 

on toissijainen vastuu Intrastat-raportoinnista. Kuvassa 4 Suomalainen FI 1 myy tavaran 

italialaiselle IT:lle, joka sen jälkeen toimittaa tavarat FI 2:lle jalostettavaksi. Jalostuksen 

jälkeen tavarat toimitetaan takaisin IT:lle. Tässä tapauksessa Intrastat-ilmoituksen tekee 

FI 2, koska se pitää hallussaan lähetyksen kohteena olevia tavaroita. FI 2:n tulee ilmoit-

taa tuotteen arvo, johon sisältyvät jalostuskustannukset. (Tannila ym. 2013, 3.) 

 

Kuva 2. Tilastointivelvollisuuden toissijainen vastuu (Tannila ym. 2013). 

Mikäli tiedot on annettu tahallisesti virheellisinä tai niitä ei ole ilmoitettu ajallaan, voidaan 

siitä määrätä Suomessa virhemaksu. Myöhästymisestä tulee vähintään 50 euron ja enin-

tään 3500 euron virhemaksu. Virheellisestä ilmoittamisesta voi saada 15 000 euron vir-
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hemaksun. Tämän lisäksi virhemaksu määrätään kustakin laiminlyönnistä erikseen kuu-

kausittain. Tullille ilmoitetut tiedot ovat luottamuksellisia ja salassa pidettäviä. (Tullilaki 

304/2016, 96 §.) 

AVL 63e §:ssä säädetään siitä, milloin yhteisöhankinta on tapahtunut Suomessa. Yhtei-

söhankinta on tapahtunut Suomessa, jos kuljetettava tavara on täällä kuljetuksen pää-

tyttyä. Kolmikantamyynti tarkoittaa tilannetta, jossa tavara myydään kaksi kertaa eteen-

päin tavaran ensin siirtyen ensimmäiseltä myyjältä toiselle. Ilman erityissääntelyä ensim-

mäinen ostaja olisi velvollinen tavaran yhteisöhankinnasta. Tätä kolmen yrityksen pro-

sessia on helpotettu siten, että toinen yritys, jolla ei ole kiinteää toimipaikkaa, mutta osal-

listuu tavaran edelleen myyntiin, ei tarvitse rekisteröityä kuljetuksen päättymisvaltiossa. 

Ensimmäiselle yritykselle yhteisöhankinta on veroton. Toinen ostaja on verovelvollinen 

ensimmäisen ostajan myynnistä. (Juanto, L & Saukko, P. 2014.) 

Tavaran yhteisöhankinta tapahtuu Suomessa silloinkin, kun ostaja on käyttänyt hankin-

nassa Suomessa annettua arvonlisäverotunnistetta. Tavaran kuljetus tulee alkaa toi-

sesta valtiosta. Ellei yhteisöhankinta ole verotettu tai ilmoitusvelvollisuutta ei ole todiste-

tusti näytetty tapahtuvan siinä valtiossa, johon kuljetus päättyi, on ilmoitusvelvollisen teh-

tävä ilmoitus Suomessa. (Arvonlisäverolaki 1993/1501, 63 §) 

Tilastoilmoitus on mahdollista siirtää kokonaan tai osittain asiamiehen tehtäväksi. Tämä 

tehtävä voidaan jakaa myös useamman asiamiehen kesken. Tiedonantajalle jää kuiten-

kin vastuu tietojen oikeellisesta lähettämisestä. Tullille tulee tehdä sähköpostitse erillinen 

ilmoitus. Asiamies voi tehdä ilmoituksen ilmoitusvelvollisen puolesta itse. (Tulli 2019b.) 

Ilmoitusvelvollisten poistot tiedonantajien rekisteristä tehdään vuosittain keväällä. Pois-

tot tehdään koko edellisen vuoden alv- ja tilastotietojen perusteella. Mikäli yrityksen vien-

nin tai tuonnin kynnysarvot alittuvat, tilastotietojen ilmoittaminen merkitään päättyneeksi. 

Yritys saa tiedon Tullilta tehdystä muutoksesta kirjeitse. Jos yrityksen tiedonantovelvol-

lisuus on alkanut kesken vuotta, mutta alv- ja tilastoarvot ovat jääneet koko vuoden 

osalta kynnysarvojen alapuolelle, ei seuraavana vuonna poistoa rekisteristä tehdä. Poik-

keuksena tähän on, jos yrityksen koko toiminta päättyy. Tällöin voidaan tilastotietojen 

ilmoittaminen merkitä päättyneeksi muulloinkin. Tästä tulee olla erikseen itse yhteydessä 

Tulliin ensisijaisesti sähköpostitse. (Tulli 2019b.) 
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2.2 Intrastat-ilmoitus 

Intrastat-ilmoituksessa ilmoitetaan tavaroiden vienti Suomesta jäsenmaihin ja tuonti jä-

senmaista Suomeen. Tavaran täytyy fyysisesti liikkua Suomen rajan yli. Laivat ja lento-

koneet ovat tästä poikkeus.  Tullille toimitettavassa Intrastat-ilmoituksessa on merkittävä 

kunkin tuotteen vienti- tai tuontitapa erikseen Tullin antamien koodien mukaisesti. Mikäli 

yritys on ilmoitusvelvolliseksi rekisteröity, ilmoitus tulee tehdä joka kuukaudelta, vaikka 

tietyn kuukauden aikana ei ole ollut lainkaan tilastoitavaa vientiä tai tuontia. Tämä teh-

dään lähettämällä Tullille niin sanottu nollailmoitus, joka tarkoittaa Intrastat-ilmoituksen 

lähettämistä ilman yhtään nimikeriviä ilmoituksessa. (Tulli 2019c.) 

Yhteisöhankinnoiksi luokitellaan tavarat, jotka on valmistettu EU:n alueella tai EU:n alu-

een ulkopuolelta peräisin olevat tavarat, jotka on tullattu ja saaneet yhteisöaseman. Huo-

mioitavaa on, että ilmaislähetyksetkin ilmoitetaan tilastoilmoituksessa, jos ne täyttävät 

tilastoinnin edellytykset. Kun tilastointia varten vaadittavat kynnysarvot on ylitetty, tulee 

ilmaislähetyksetkin lukea mukaan ilmoitukseen. (Tulli 2019c.) 

Kaikista sisäkaupan tavaroista ei tarvitse tehdä ilmoitusta. Ilmoitukseen ei tarvitse sisäl-

lyttää hätäapua katastrofialueille, laillisia maksuvälineitä ja tuotteita, joita käytetään ym-

päristön ja ihmisten suojelemiseksi. Jos tavara kuljetetaan jäsenmaan kautta kolman-

teen jäsenvaltioon, sitä ei tarvitse huomioida Intrastat-ilmoituksessa. Vientiä ja tuontia 

jäsenmaihin Ahvenanmaalta ei myöskään oteta mukaan Intrastat-ilmoitukseen. Vaikka 

nämä tapaukset kuuluvat sisäkaupan tilastoon, tiedot niistä saadaan tullausmenettelyn 

avulla. (Logistiikan maailma 2019.) 

Intrastat-ilmoituksessa yksilöidään yhteisöhankintojen tai -myyntien tavarat nimikkeit-

täin. Tavaroista tulee ilmoittaa tavaranimike, tavarankuvaus, lähetysmaa, alkuperämaa, 

kauppatapahtuman luonne, kuljetusmuoto, nettopaino, kappalemäärä, laskutusarvo ja 

tilastoarvo tilanteen mukaan. Kappalemäärästä käytetään termiä toinen paljous. Lähetys 

tai alkuperämaa ilmoitetaan käyttämällä Tullin ohjeistamia maakoodeja. Tuotekoodin 

kohdalle lisätään Intrastat-ilmoitukseen numerokoodi, jonka avulla selviää kuljetus-

muoto. Mikäli kuljetusmuoto ei ole tiedossa, ilmoitetaan todennäköisin kuljetusmuoto il-

moitukseen. Kaikki ilmoitettavat tiedot ilmoitetaan koodeiksi merkittyinä eri pituisina nu-

merosarjoina. (Tannila ym. 2013, 3.) 

Kauppatapahtuma ilmoitetaan kaksinumeroisella koodilla sen mukaan, onko kyseessä 

tavaroiden myynti, osto, palauttaminen, tai yhteisöhankintojen tavaroiden korjaukseen 
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liittyvä toimi. Ilmoituksessa tulee tulla ilmi nettopaino, kappalemäärä tai laskuarvo riip-

puen tuotteen luonteesta. Huomioitavaa on, että Intrastat-ilmoituksessa nettopaino ilmoi-

tetaan käyttäen kokonaislukuja. Pienin ilmoitettava paino on 1 kg ja muuten painot pyö-

ristetään lähimpään kokonaislukuun. (Tannila ym. 2013.) 

Laskutusarvo on ilmoitettavan viennin tai hankinnan verotusarvo, joka perustuu ostajan 

ja myyjän väliseen sopimukseen. Tähän sisältyvät kuljetuskustannukset, mutta mukaan 

ei lasketa valmisteveroa. Sisäkaupassa laskutusarvo ilmoitetaan aina euroissa. Yhteisö-

hankintojen tai -myyntien toteutus eri valuutoissa on yleistä, mutta hinnat tulee aina 

muuttaa euroiksi Intrastat-ilmoitukseen. Muuntokurssina tähän on aina käytettävä liike-

pankin julkaisemaa muuntokurssia tai vaihtoehtoisesti Euroopan keskuspankin viimei-

sintä kurssia. (Tannila ym. 2013.) 

Mikäli tiedonantaja itse havaitsee virheitä antamassaan Intrastat-ilmoituksessa, voi vir-

heen korjata itse odottamatta Tullin huomautusta. Korjaustoiminto lähetetään yleisesti 

samaa kautta kuin ilmoitus on tehty. Tilastointikorjauksia sekä lisäyksiä ilmoitukseen voi 

tehdä seuraavan vuoden elokuun 15. päivään asti. Yleinen ohje on, että virheellinen il-

moitus korjataan mitä pikaisimmin. (Tulli 2019c.) 

Pieniä virheitä, jotka eivät arvoltaan ole olennaisia, ei tarvitse korjata ja ilmoittaa Tullille. 

Pienenä virheenä pidetään alle 2000 euron arvoisia tavaraeriä. Huomattavan kokoiset 

virheet tulee kuitenkin ilmoittaa välittömästi Tulille. Jos ilmoitukseen on laitettu paljou-

deksi 200 000 kg, vaikka tarkoitus on ollut ilmoittaa 200 kg, on tämä oleellisesti totuu-

desta poikkeava paino, joka tulee korjata Intrastat-ilmoitukseen. (Tulli 2019c.) 

On olemassa puutteita, jotka on aina poikkeuksetta korjattava ilmoitukseen. Pakollisia 

korjauksia ovat väärä alv-numero ilmoituksessa, viennin ja tuonnin sekoittaminen, väärä 

tilastojakso, ilmoitukseen kuulumaton tavara, painon tai määrän puuttuminen kokonaan 

tavaran kohdalta. (Tulli 2019c.) 

2.3 Ilmoituksen menetelmät 

Intrastat-ilmoituksen tekoon sähköisesti on useampia eri tapoja. Ilmoituksen voi jättää 

Tyvi-palvelun kautta Tullille hyödyntäen Tullin valmiiksi annettua lomaketta. Viennille ja 

tuonnille on olemassa omat erilliset ilmoituslomakkeensa. Tämä täytettävä lomake sopii 

varsinkin pienemmille määrille ilmoitettavia yhteisöhankintoja. Lomaketta voi käyttää 
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suurienkin määrien ilmoittamisessa Tullille, mutta suurien määrien nimikerivien lisää-

mistä on työlästä sekä hidasta. Ilmoitusvelvollisen on myös mahdollista laatia Tullin kri-

teerien mukainen tiedosto, jonka voi lähettää Tullille sähköisesti. Tällaisia tiedostoja ovat 

ascii- tai CSV-muotoiset tiedostot. Taloushallinnon ohjelmistoissa on usein mahdollista 

luoda kyseisiä tiedostomuotoja sisältäen Intrastat-tiedot tai muodostaa listoja, joiden 

pohjalta tiedostojen laatiminen on tehokkaampaa kuin lomakkeen täyttäminen. (Tannila 

ym. 2013.) 

Yritykset, joilla on y-tunnus, kirjautuvat palveluun käyttämällä Katso-tunnistetta. Ole-

massa oleviin Katso-tunnisteisiin lisätään tulli-ilmoittajan käyttöoikeudet. Verkossa il-

moittamista helpottaa, jos yhteisötavaroiden nimikkeet on etsitty etukäteen Tullin CN-

nimikkeistöstä. Ilmoittamista varten on olemassa Tullineuvonta, jonka tarkoituksena on 

auttaa ilmoitusvelvollisia yrityksiä tekemään Intrastat-ilmoitukset säädösten mukaisesti. 

Palvelusta on mahdollista tiedustella tuotteille CN-nimikkeistöstä koodia sekä pyytää 

apua ilmoituksen täyttämiseen. (Alho ym. 2010, 10.) 

Tyvi-palvelun etuna verrattuna vanhempiin menetelmiin on se, että Tyvi-palvelu ei anna 

palauttaa tiedostoja, joissa on tietoja virheellisessä muodossa. Ilmoittaminen palvelun 

kautta on nopeaa ja korjaustoiminnon avulla voidaan mahdolliset epäkohdat oikaista te-

hokkaasti. Intrastat-ilmoitus tallentuu palveluun, ja se on tarkastettavissa ja tulostetta-

vissa jälkeenpäin tarpeen tullen. (Tannila ym. 2013, 3.) Tyvi-palvelua varten tarvitaan 

Katso-tunniste, jota haetaan erikseen Tullin verkkosivuilla annettujen ohjeiden mukai-

sesti. Tunnuksien saamiseen voi kulua kolme työpäivää, joten tunnisteen hakemiseen 

kannattaa varata aikaa etukäteen. Tullin sivuilta on ladattavissa tarvittavat tiedostopohjat 

ilmoitusten lähettämiseen Tyvi-palvelun kautta. (Tulli 2019e.) 

2.4 Nimikkeistöt ja luokitukset 

CN-nimikkeistö (Combined Nomenclature), jota käytetään tuotteiden luokitteluun Intras-

tat-ilmoituksessa, on kaikkien sisäkauppaa tekevien yhteinen koodisto. CN-nimikkeistö 

sisältää noin 10 000 eri nimikettä.  Nimikkeistöt muodostuvat kahdeksan numeron nu-

merosarjasta, ja Tullin erikseen antamasta lyhyestä selitteestä. CN-nimikkeistöä hyödyn-

netään Intrastat-ilmoituksen lisäksi tavaroiden tullauksessa kolmansiin maihin. (Tulli 

2019d.)  
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Nimikkeistöä päivitetään vuosittain ja nimikkeistöstä julkistetaan tuleva lista vuosittain 

viimeistään lokakuun loppuun mennessä yhteisön virallisessa lehdessä. Nimikkeistöt 

ovat ladattavissa Excel- tai PDF-muodossa Tullin omilta sivuilta. Jatkuvan muutoksen 

hallinnan helpottamiseksi julkaistaan lyhyempiä listauksia, joista näkee muutokset. (Tulli 

2019d.) 

 

Kuva 3. Jakso 1, CN-nimikkeistöä Excelissä (Tulli 2019d). 

CN-nimikkeistöt on jaettu eri jaksoihin, joita on tällä hetkellä yhteensä 21. Jaksotuksen 

tarkoituksena on helpottaa ilmoitusvelvollista rajaamaan tavaroita Intrastat-ilmoitusta 

varten ja kohdistamaan laajaa CN-nimikkeistöpohjaa toimialakohtaisemmaksi. CN-ni-

mikkeistöstä selviää myös Intrastat-ilmoitukseen vaadittava tieto siitä, pitääkö kyseiset 

ilmoitettavasta tavarasta ilmoittaa paino vai määrä. Tämä on pakollinen tieto ilmoituk-

sessa, joten tieto tarvittavasta yksiköstä löytyy jokaisen CN-nimikkeistön kohdalta. (Tulli 

2019d.) 

 

2.5 Intrastatin viimeaikaiset muutokset ja kehitystarpeet 

Ilmoituksen sisältöön on tehty viimeisen kymmenen vuoden aikana useampia muutoksia, 

muun muassa sen kuormittavuuden vähentämiseksi. Vuonna 2008 tehtiin muutos, jonka 

myötä nettopainoa ei tarvinnut ilmoittaa, mikäli Tullin CN-nimikkeistössä samalla tuot-

teella on olemassa jokin toinen tuotteen ominaisuutta mittaava määrite. CN-nimikkeistö-

jen käyttö on koettu yhdeksi hankalimmista työvaiheista Intrastat-ilmoituksessa. (Tulli 

2019f.) 
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Vuonna 2017 Intrastat-ilmoittamiseen tuli muutos, jonka seurauksena Tulli ei enää vas-

taanottanut paperilomakkeita, vaan ilmoituksen on sen jälkeen voinut tehdä vain sähköi-

sesti. Tulli alkoi samalla tuottamaan muutaman kerran vuodessa ilmestyvän uutiskirjeen, 

joka on luettavissa Tullin omilla verkkosivuilla. Ilmoituksen sähköistäminen johdosta 

Suomen Tulli julkaisee vuosittain Intrastatin käyttökatko- ja häiriötiedotteen, joka on tilat-

tavissa omaan sähköpostiin Tullin Verkkosivuilta. (Tulli 2019f.) 

Intrastat-ilmoittaminen on koettu kuormittavaksi työksi Tullin teettämien kyselyiden pe-

rusteella. Varsinkin yhteisöhankinnoista ilmoitusvelvolliset yritykset ovat kokeneet ilmoit-

tamisen työlääksi sekä ajoittain hankalaksi. (Tulli 2019f.)  

Intrastatin tiedonantorasituksen pienentämiseksi käynnistettiin vuonna 2012 hanke, 

jonka tavoitteena on, että kaikki jäsenmaat keräävät sisäkaupan vientitiedot, mutta tuon-

titiedot saataisiin muiden maiden vientitiedoista. Tällä hetkellä jäsenmailla on yhä vastuu 

kerätä tietoja tuonnista kynnysarvojen ylittyessä. Hankkeen takia Intrastat-ilmoitukseen 

tullaan lisäämään lähivuosina kauppakumppanin alv-tunnus sekä alkuperämaa. Viennin 

tiedonkeruuseen lisätään enemmän yhteisiä laatuvaatimuksia, kuten yhteinen viennin 

ilmoittamisen aikataulu. Tullin tilastojohtajan mukaan vuoden 2021 alusta lähtien otettai-

siin mukaan käytäntö, jossa kaikkien viennin Intrastat-ilmoittajien tulee vaihtaa niin sa-

nottua ”mikrodataa” muiden maiden kanssa. Tämän datan tarkempi määrittely on vielä 

kesken, mutta ideana on viennin harjoittajan roolin kasvattaminen Intrastat-ilmoituk-

sessa. (Tulli 2019f.) 

Tullin mukaan vientitietojen laatu on parempaa kuin tuontitietojen, koska myyjällä voi-

daan yleisesti olettaa olevan tarkempaa tietoa myydystä tuotteesta. Muutosten tarkoituk-

sena on parantaa tilastoinnin laatua. Muutoksien tarkoituksena on olla paremmassa ta-

sapainossa ja luoda yhtenäisempi kuva jatkossa. Suomessa tämän on arvioitu vähentä-

vän yritysten tiedonantorasitetta lähes 130 henkilötyövuodella. (Moilanen 2019.) 

Britannian Brexit on suunniteltu toteutuvan 31.10.2019, mutta mahdollisuutena on, että 

Britannian jää sisämarkkinoille vuoden 2020 loppuun asti. Tämän takia Intrastat tulee 

säilymään muuttumattomana vuoden 2020 loppuun asti, jotta Britannian ei tarvitse tehdä 

muutoksia EU-sisäkaupan ilmoittamiseen. (Tulli 2019f.) 

Suomen osalta odotettavissa on muutoksia tuonnin ilmoitusvelvollisille. EU-sisäkaupan 

nykymuotoinen ilmoittaminen tulee muuttumaan EU-tasolla tehtävien päätöksien myötä. 
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Suomella uutena ilmoitukseen on tulossa kauppakumppanin alv-tunnus sekä alkuperä-

maa. Osa EU-maista käyttää jo näitä tietoja, mutta Suomi on ottamassa muutokset käyt-

töön ilmoituksen muutoksien aikataulun mukaisesti. (Tulli 2019f.) 

 

 

Toimeksiantajan pyynnöstä lukujen 3-5  luottamuksellista tietoa ei julkaista. As a request 

of the commissioner, confidential information in chapters 3-5 is not published. 
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