
Kaikki, mitä 
sinun tulee tietää 
kauppalaskun 
täyttämisestä

INVOICELASKU



Miksi sinun on täytettävä 
kauppalasku?

• Se toimii tulli-ilmoituksesi perustana.

• Siinä kuvataan selkeästi tavarat ja niiden arvo.

• Se auttaa määrittämään tullimaksut.

•  Se auttaa sinua välttämään tulliviiveitä ja nopeuttamaan 
lähetystesi toimitusta.

•  Et voi lähettää meren yli ilman kauppalaskua.

INVOICELASKU



Yleiset vinkit kauppalaskun 
täyttämiseen 

? LATAA

INVOICE

Anna mahdollisimman tarkkoja 
ja yksityiskohtaisia tietoja 
viemistäsi tavaroista

Tarkista tullimaksukoodi täältä

Liitä harmonisoitu tullimaksukoodi 
aina, kun se on mahdollista. 
Tämä globaali luokitusjärjestelmä 
nopeuttaa vientiä, vähentää 
viiveitä ja auttaa sinua välttämään 
ylimääräisiä maksuja tai kuluja

Varmista, että olet ilmoittanut 
selkeästi viennin syyn 
asiakirjassa (esim. lahja)

Voit ladata kauppalaskun UPS.com-
sivustolta

Sinun kannattaa valmistaa 
kauppalasku ennen lähetyksesi 
noutoa

x3
Kolme allekirjoitettua kopiota – 
yksi alkuperäinen ja kaksi kopiota 
– vaaditaan, ja ne pitää toimittaa 
lähetyksen mukana. Muista säilyttää 
kopio alkuperäisestä allekirjoitetusta 
kauppalaskusta omassa 
kirjanpidossasi

https://www.gov.uk/trade-tariff
https://www.ups.com/assets/resources/media/en_GB/invoice_1.pdf


Kauppalasku

Siirry keltaisia neliöitä napauttamalla 
 laskun kunkin osion läpi. 

Palaa aloitussivupainiketta  
napauttamalla takaisin valikkoon. 

Valikko

Lähettäjä >
Seuranta:

Kaupan ehdot (Incoterm):

Viennin syy:

Lasku:

Päivämäärä:

Ostotilaus:

B. Lähetystiedot >LÄHETTÄJÄ

Verotunnus:
A. Lähettäjä >

Yhteyshenkilön nimi:

Osoite:

Puhelin:

VASTAANOTTAJA 

Verotunnus:
C. Vastaanottaja >

Yhteyshenkilön nimi:

Osoite:

Puhelin:

F. Lisäkommentit >Lisäkommentit:

G. Tulli-ilmoitus >Tulli-ilmoitus:

Lähettäjä: Päivämäärä:

Nämä hyödykkeet, teknologiat tai ohjelmistot on viety Yhdysvalloista vientivalvontamääräysten (Export Administration Regulations) mukaisesti. Muualle 
ohjaaminen Yhdysvaltain lainsäädännön vastaisesti on kielletty.

H. Lopulliset 
kustannus-/arvotiedot >

Laskun kokonaissumma:
Alennus/hyvitys:
Laskun välisumma:
Rahti:
Vakuutus:
Muu:
Kokonaislasku:

Pakettien kokonaismäärä: Valuuttakoodi:
Kokonaispaino (kg):

E. Paketin tiedot >

Yksiköt U/M Kuvaus tavaroista Harm. Koodi C/O Yksikköarvo Kokonaisarvo

OSTAJAN TIEDOT

Verotunnus:
D. Ostajan tiedot

Yhteyshenkilön nimi:

Osoite:

Puhelin:

LASKU



Lähettäjä

Lähettäjä 
Varmista, että olet antanut kaikki tiedot, 
mukaan lukien:

• Verotunnus  

     (tai EORI-numero (Economic Operators Registration and 

Identity Number) EU:ssa)

•  Lähettäjän yhteyshenkilön nimi 

•  Lähettäjän osoite, ml. postinumero ja maa

•  Lähettäjän puhelinnumero (erittäin tärkeä)

LÄHETTÄJÄ

Verotunnus:
A. Lähettäjä >

Yhteyshenkilön nimi:

Osoite:

Puhelin:

https://www.gov.uk/eori#_blank


Lähetystiedot

Seuranta . Seurantanumero näkyy lähetysrahtikirjassasi (se luodaan 
automaattisesti, kun luot lähetyksen UPS-lähetysjärjestelmissä). 
Jos paketteja on enemmän kuin yksi, sinun tulisi käyttää 
pääseurantanumeroa tai ensimmäistä seurantanumeroa  

Lasku. Lähettäjä antaa laskunnumeron, jos sovellettavissa. 

Päivämäärä. Tämän tulisi olla se päivä, jolloin tapahtuma merkittiin 
myyjän rekistereihin. 

Lähetystiedot 

Ostotilaus. Lähettäjä antaa ostotilausnumeron, jos sovellettavissa. 

Myyntiehdot. (Incoterm) viittaa laskun laskutusehtoihin.  
Ehdoissa kerrotaan, kuka (myyjä tai ostaja) on vastuussa eri kulujen 
– lähetys, vakuutus, tuontiverot ja tullimaksut – maksamisesta ja 
selvitetään, missä vaiheessa tavarat vaihtavat omistajaa. 

Viennin syy. Esimerkiksi onko lähetys myynti, lahja, korjattavaksi 
lähetetty tuote jne. Viennin syyn ilmoittaminen on erityisen tärkeää.

Vinkki. Myynti-/tapahtumapäivän 
kirjaaminen oikein on erittäin tärkeää silloin, 
kun tavarat ostetaan remburssilla.

Seuranta:

Kaupan ehdot (Incoterm):

Viennin syy:

Lasku:

Päivämäärä:

Ostotilaus:

B. Lähetystiedot >



Vastaanottaja

Vastaanottaja
Varmista, että olet antanut kaikki tiedot, 
mukaan lukien:

• Verotunnus  

     (tai EORI-numero (Economic Operators Registration and 

Identity Number) EU:ssa

•  Vastaanottajan yhteyshenkilön nimi 

•  Vastaanottajan osoite ml. postinumero ja maa

•  Vastaanottajan puhelinnumero (erittäin tärkeää)

VASTAANOTTAJA 

Verotunnus:
C. Vastaanottaja >

Yhteyshenkilön nimi:

Osoite:

Puhelin:

https://www.gov.uk/eori#_blank


Ostajan tiedot

• Verotunnus  

     (tai EORI-numero (Economic Operators Registration and 

Identity Number) EU:ssa)

•  Yhteyshenkilön nimi 

•  Vastaanottajan osoite ml. postinumero ja maa

•  Puhelinnumero (erittäin tärkeä)

Ostajan tiedot
Varmista, että olet antanut kaikki tiedot, 
mukaan lukien:

OSTAJAN TIEDOT

Verotunnus:
D. Ostajan tiedot

Yhteyshenkilön nimi:

Osoite:

Puhelin:

https://www.gov.uk/eori#_blank


Paketin tiedot

Yksiköt. Viittaa kauppatavaran määrään, ts. lähetettävien yksittäisten tuotteiden määrään kuvaustyypin mukaan.

U/M.  Lyhenne mittayksiköille – onko tavarat lueteltu yksittäin, paketteina, rullina jne.

Kuvaus tavaroista. Tässä sinun on annettava yksityiskohtainen kuvaus pakettien sisältämistä tuotteista. 
Kohteen tullihuolintaosasto käyttää antamiasi yksityiskohtaisia kuvauksia arvioidakseen ja soveltaakseen tuontimaahan 
lähetettävien tuotteiden tulli- ja muita maksuja.

Paketin tiedot

Vinkki. Jos et voi tunnistaa 
tullimaksukoodia, tullihuolitsija voi auttaa 
sinua.

Harmonisoidut tullimaksukoodit. Liitä tämä tavaroidesi tulliselvityksen helpottamiseksi, jos se on saatavilla.

Kuvauksen yksityiskohdissa tulisi olla: • MIKÄ SE ON • MISTÄ MATERIAALEISTA SE ON VALMISTETTU • MIHIN TUOTETTA KÄYTETÄÄN

E. Paketin tiedot >

Yksiköt U/M Kuvaus tavaroista Harm. Koodi C/O Yksikköarvo Kokonaisarvo



Alkuperämaa (C/O). Tämä on tavaroiden valmistus- tai kokoamismaa, EI niiden lähetysmaa, esim. jos Italiassa 
valmistetut tavarat lähetetään Yhdysvalloista, alkuperämaa (C/O) on Italia, ei Yhdysvallat.

Yksikköarvo. Tuotteen yksikköarvo, esim. jos sinulla on 15 t-paitaa, joiden kunkin arvo on 10 £, yksikköarvo on 10 £ 

Yksiköiden kokonaisarvo. Kaikkien tuotteiden yhteisarvo, esim. jos sinulla on 15 t-paitaa, joiden kunkin arvo on 
10 £, kokonaisarvo on 150 £

Vinkki. Tarkista, onko lähetyksesi oikeutettu etuusjärjestelyihin, 
mikä tarkoittaa, että saatat hyötyä alennetuista tullimaksuista. 

Vinkki. Anna tietoihisi perustuva tarkka arvostusluku. Jos 
kohdemaan tullivirkailijoilla on syytä uskoa, että tavaroidesi arvo 
ei ole oikein, he voivat tästä syystä pidättää pakettia tarkempia 
tutkimuksia varten. On tärkeää tunnustaa, että kaikilla materiaaleilla 
on myös luontainen arvo. Jos esimerkiksi lähetät tuotenäytteen, 
sen arvon tulisi vastata vähintään sen valmistukseen tarvittavien 
materiaalien kustannuksia.

E. Paketin tiedot >

Yksiköt U/M Kuvaus tavaroista Harm. Koodi C/O Yksikköarvo Kokonaisarvo

Paketin tiedot



Lisäkommentit

Lisää tähän kaikki muut mahdollisesti hyödylliset tiedot.

Lisäkommentit 

F. Lisäkommentit >Lisäkommentit:



Tulli-ilmoitus. Tätä voidaan edellyttää laskussa 
hyödykkeiltä, jotka tarvitsevat lisenssiä tai 
lisenssipoikkeusta.

Lähettäjä. Kirjoita tähän työnimikkeesi ja 
allekirjoituksesi.

Päivämäärä. Päivä, jolloin sinä (lähettäjä) teit 
ilmoituksen.

Tulli-ilmoitus

Vinkki.  Sinun kannattaa liittää tähän 
tarvittaessa viennin syy varmistaaksesi, 
että tavarasi käsitellään asianmukaisesti 
tulliselvityksen aikana – esimerkiksi silloin, kun 
tavaroita ei myydä, vaan ne tulevat maahan 
väliaikaisesti korjausta tai tapahtumaa varten.

Tulli-ilmoitusG. Tulli-ilmoitus >Tulli-ilmoitus:

Lähettäjä: Päivämäärä:



Lopulliset kustannus-/arvotiedot

Laskun kokonaissumma. Lähetyksen koko sisällön kokonaisarvo (poislukien 
paketointi).

Alennus. Alennus/hyvitys tarkoittaa kaikkia lähettäjän myöntämiä alennuksia tai 
hyvityksiä.

Laskun välisumma. Kokonaissumma alennuksen tai hyvityksen jälkeen.

Rahti. Lähetyksen kuljetuskulut.

Vakuutus. Summa, jonka lähettäjä tai vastaanottaja maksaa kattaakseen 
kadonneen tai vahingoittuneen lähetyksen korvauskulut.

Muu. Kaikki muut lähettäjän lähetykselle asettamat kulut, esim. Käsittelymaksu.

Laskun kokonaissumma. Kokonaissumma kaikkien alennusten vähentämisen ja 
kulujen lisäämisen jälkeen.

Pakettien kokonaismäärä. Lähetyksen sisältämien pakettien lukumäärä.

Kokonaispaino. Lähetyksen kokonaispaino (kg tai lbs) sisältäen paketoinnin.

Valuuttakoodi. Valuuttakoodi ilmaisee, missä valuutassa arvo on annettu, esim. 
GBP, EUR, USD jne.

Lopulliset kustannus-/arvotiedotH. Lopulliset 
kustannus-/arvotiedot >

Laskun kokonaissumma:
Alennus/hyvitys:
Laskun välisumma:
Rahti:
Vakuutus:
Muu:
Kokonaislasku:

Pakettien kokonaismäärä: Valuuttakoodi:
Kokonaispaino (kg):



Lataa kauppalasku

© 2020 United Parcel Service of America, Inc. UPS, UPS-tuotemerkki sekä ruskea väri ovat  
United Parcel Service of America, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Lisätietoja UPS:n tullihuolintaratkaisuista

https://www.ups.com/fi/fi/help-center/packaging-and-supplies/export/comm-invoice.page
https://www.ups.com/fi/fi/help-center/shipping-support/country-regulations/customs-brokerage-services.page



