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Tullianalyysin avulla 
saatte kokonaiskuvan 
yrityksenne 
tuontimääristä ja 
maksetuista tulleista. 
Tunnistatte riskit ja 
vältytte aiheettomilta 
tullimaksuilta.
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Tullianalyysin toteuttaminen

• Pyydämme yrityksesi valtuuttamana tarvittavat tiedot Tullilta ja analysoimme ne

• Haemme puolestasi Tullilta vero-oikaisua viimeisen 3 vuoden aikana mahdollisesti aiheettomasti 

maksetuista tulleista

• Tulosten perusteella annamme suositukset tarkoituksenmukaisiin tullimenettelyn ja – kohtelun 

valinnasta

• Saat tulokset, kommentit ja suositustoimenpiteet helppolukuisena esityksenä

• Tullianalyysin teettäminen ei vaadi aikaa yrityksen työntekijöiltä
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Yrityksesi saa kokonaiskuvan maahantuonneistaan

• Maksetut tullit vuositasolla

• Maksettu ALV

• Keskimääräinen tulliprosentti

• Tullausarvo vuositasolla

• Rahtikustannukset vuositasolla

• Käytetyt tullimenettelyt

• Käytetyt etuuskohtelut

• Käytetyt tullinimikkeet 

• Käytetyt huolitsijat

• Tavaroiden alkuperämaat ja lähetysmaat

Yrityksesi saa suosituksemme toiminnan tehostamiseksi ja 

puutteiden korjaamiseen

• Hyödyntämättömät etuuskohtelut ja niihin liittyvät säästöt 

• Hyödyntämättömät tullimenettelyt ja niihin liittyvät säästöt

• Tullinimikkeiden käyttöön liittyvät säästöt tai riskit

• Liikaa maksettujen tullien identifiointi (liikaa maksetulle tullille 

voidaan hakea palautusta viimeisten kolmen vuoden ajalta)

• Riskien identifiointi ja suosituksemme niiden korjaamiseen

Tullianalyysin tulokset
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Esimerkkejä tullianalyysien tuloksista
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• Kaksi viimeisintä tullianalyysia suoritettiin valmistajayrityksille 

joista toisella on tehdas Suomessa ja toisella Ruotsissa.

• Yrityksillä on laajamittaista osien ja raaka-aineiden 

maahantuontia joka käytetään tehtailla tavaran valmistuksessa 

ja kokoonpanossa. Molemmat yritykset vievät tuotteita 

maailmanlaajuisesti.

• Yritysten toimitusketjujen hallinta sekä tavaran tuonti ja 

vientitoiminnot hoidettiin yrityksen logistiikkaosastolla ja siihen 

liittyvä controlling taloushallinnossa.

• Yrityksillä on voimassa olevat luvat tullimenettelyille.

• Kumpikaan yrityksistä ei kyennyt tarkastelemaan tullitoimintoja 

jälkeenpäin eikä raportoimaan kustannuksista ja tullitoiminnan 

tehokkuudesta.

Kaksi esimerkkitapausta:

Tunnistettiin:

• Tullimenettelyjä ei oltu hyödynnetty.

• Liikaa maksettua ja palautuksena saatavaa tullia noin 1,1 

miljoonaa euroa.

• Tullitoimintojen tehostaminen toi noin 200.000 euron 

säästöt vuositasolla.

Tunnistettiin:

• Tullimenettelyjä ja etuuskohtelua ei oltu hyödynnetty.

• Liikaa maksettua ja palautuksena saatavaa tullia noin 1,6 

miljoonaa SEK.

• Tehostetut tullitoiminnot toivat noin 1,2 miljoonaan SEK 

säästöt vuositasolla.

Yritys 1 – Tullianalyysin tulokset

Yritys 2 – Tullianalyysin tulokset
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