
Jaksotullauksen Venäjä 1% tuontiprosessi autolle - Erä 

hyväksytään (Tulli tekee asiakirjatarkastuksen) 

 

1. Toimija tai toimijan edustaja (huolitsija) tekee tulliin jakson aloittavan, yksinkertaistetun tulli-
ilmoituksen ja saapumisen yleisilmoituksen tullin AREX-järjestelmään. 

2. Toimija, joiden yritys ja käyttäjät on hyväksytty TracesNT-järjestelmään, täyttää TracesNT-
järjestelmässä kasvinterveyden tuonti-ilmoituksen CHED-PP lomakkeen OSA I:n.  

a. Tämä tapahtuu siten, että ensin valitaan tuotava tuote.  
b. Tämän jälkeen täytetään virallinen OSA I, jossa lähettäjän, maahantuojan ja lähetyksestä 

vastaavan tiedot.  
Täytetään vähintään kaikki punaisella tähdellä merkityt CHED-PP:n kohdat (I.1., I.4., I.6., 
I.7.-9., I.10., I.13., I.14., I.20./I.20./I.22./I.23./I.24./I.25./I.26, I.31). 

Huomioita OSA I yllä mainituista kohdista: 
• I.1. Lähettäjä/viejä. Sama EU:n ulkopuolisessa maassa sijaitseva yritys, joka on 

merkitty lähettäjäksi kasvinterveysterveystodistuksessa. / The same exporter as in 
the Phytosanitary Certificate 

• I.4. Rajatarkastusasemalla tarkoitetaan sitä rajanylityspaikkaa, josta tavara tulee 
Suomeen. 

• I.6 Vastaanottaja/Tuoja. Yleensä Suomessa oleva tavaran lopullinen vastaanottaja ja 
sama kuin tullausilmoituksen tavaran haltija./ Usually the final consignee of the 
consignment and the same as declarant of customs notification. 

• I.7. Määräpaikka. Mikäli määräpaikan tiedot ovat eri kuin maahantuojan tiedot, niin 
valitaan "Tyhjennä" ja etsitään oikea määräpaikka. 

• I.8. Lähetyksestä vastaava toimijan tiedot täyttyvät automaattisesti, mikäli huolitsija 
on kirjautunut järjestelmään.  

• I.9. Mukana seuraavat asiakirjat-kohtaan valitaan Tulli-ilmoitus. "Numero" tarkoittaa 
jaksotullausnumeroa ja "Päivämäärä" tarkoittaa jaksotullauksen ensimmäistä 
päivää, joka on yleensä kk ensimmäinen päivä. 

• I.10. Prior notification 
• I.13. Kuljetusväline. Kuljetusvälineen numero ei ole pakollinen 14.12.2019 alkaen. 
• I.20./I.20./I.22./I.23./I.24./I.25./I.26/ Tarkoitus-kohtaan täytetään aina I.23. 

Sisämarkkinoille. / The purpose is always chosen as I.23. Sisämarkkinoille. 
• Kohta I.31. Tavarat (Valitaan Tuotetyyppi-kohdassa Puutavara ja kuori, Pakkausten 

lukumäärä on Kontti, Määrä-kohtaan laitetaan sama määrä kuin Arexiin, eli tässä 
tapauksessa keskimääräinen lastin koko).  

3. Lähetetään CHED-PP:n viranomaisen hyväksyttäväksi painamalla "Lähetä päätöstä varten"-
kuvaketta. Toimija ottaa ilmoituksen lähetyksen jälkeen talteen CHED-PP numeron.  

3. Tuontierän saapuessa rajalle toimijalla tai hänen edustajallaan on oltava Arexin antamat MRN- 
ja TracesNT:n antamat CHED-numerot. 

4. Rajalla: 
a. Tuontierää ei ohjata kasvintarkastukseen: Tulli tarkastaa asiakirjat (rahtikirja + 

kasvinterveystodistus + CHED-PP:n PART I:n), leimaa kasvinterveystodistuksen, kerää 
asiakirjat talteen, täyttää CHED-PP:n OSA II:n asiakirjatarkastuskohdan ja validoi CHEDin.   

b. Tuontierä ohjataan kasvintarkastukseen määränpäähän (CP): Tulli tarkastaa asiakirjat ja 
leimaa kasvinterveystodistuksen, täyttää CHED-PP:n OSA II:n asiakirjatarkastuskohdan, 
muuttaa CHED-PP:n OSA I:ssa täpän kohdasta I.21 Sisämarkkinoille kohdasta kohtaan I.21. 
For trasfer to ja valitsee I.21. oikea Control Point. Tulli lähettää sähköpostilla 



kasvintarkastajalle validoidun CHEDin numeron, skannatun kasvinterveystodistuksen ja 
skannatun rahtikirjan. Kuskille annetaan mukaan terveystodistuksen kopio. 

c. Tuontierä tarkastetaan rajalla: Tulli tarkastaa asiakirjat ja leimaa kasvinterveystodistuksen, 
täyttää CHED-PP:n OSA II:n asiakirjatarkastuskohdan ja validoi CHEDin keskeneräisenä.  

5. Ruokaviraston kasvintarkastaja  
a. Tarkastaa tuontierän määränpäässä: Tekee subsequent-CHEDin, käy tarkastamassa 

tuontierän ja kirjaa tuontierän tiedot identiteetti ja fyysisen tarkastuksen osalta CHED-
PP:n OSA II:en, validoi CHEDin lopulliseksi ja ilmoittaa alkuperäisen ja subsequent-CHEDin 
numeroilla tuontierän hyväksynnästä maahantuojalle ja rajatullitoimipaikkaan tai spakeen, 
riippuen siitä mistä on ohjattu tarkastukseen.  

b. Tarkastaa tuontierän rajalla: Käy tarkastamassa tuontierän ja kirjaa tuontierän tiedot 
identiteetti ja fyysisen tarkastuksen osalta CHED-PP:n OSA II:en, validoi CHEDin 
lopulliseksi. 

6. Jakson päätyttyä annetaan täydentävä tulli-ilmoitus kaikista jakson aikana tuoduista 
tavaraeristä. 

 


