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1. Valmisteveronumeron valinta

VALMISTEVERONUMERON VALINTA
Tervetuloa -sivulla esitetään kaikki kirjautuneen asiakkaan
valmisteveronumerot listana. Varastojen valmisteveronumerot
esitetään sisennettynä luvan alla.
Toiminnoissa ovat käytössä Näytä ohje/Piilota Ohje, linkit
käyttöohjeeseen ja järjestelmä-tiedotteisiin sekä puhelinpalvelun
yhteystiedot.
Näytä ohje-painikkeella avautuu pikaohje. Tarttumalla hiiren
osoittimella ohjeen yläosaan voit siirtää sen haluttuun kohtaan
näytöllä. Piilota ohje-painikkeella ohje poistuu näkyvistä.
Näytön yläosassa on valittavissa käyttöliittymän kieli (oletuksena
suomi, vaihtoehtoina ruotsi ja englanti). Järjestelmästä
kirjaudutaan ulos Kirjaudu ulos-valinnalla. www.vero.fi linkki ohjaa
asiakkaan Verohallinnon internetsivuille.
Usein kysyttyä-linkkissä esitetään vastauksia asiakkaiden
esittämiin kysymyksiin.
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2. Etusivu

ETUSIVU
Etusivulla esitetään ajankohtaiset e-AD:t,
jotka vaativat asiakkaalta toimenpiteitä tai ovat tilassa
"Hyväksytty vientimenettelyyn" tai "Odottaa viennin poistumista".
Jos asiakkaan valmisteverolupa on vanhentunut silloin
"Toimenpide"-painiketta ei esitetä.
Vaihda valmisteveronumeroa-toiminnolla Siirrytään
Valmisteveronumeron valinta-näytölle.
Raportoi vastaanotto-toiminnolla voidaan laatia saapuneelle
kuljetukselle vastaanottoraportti
Selvitä Myöhästymistä-toiminnolla selvitetään vastanottoraportin
myöhästymistä, jos vastaanottoraporttia ei ole lähetetty
määräajassa ja lähettäjä ei ole laatinut viivästymisselvitystä.
Muuta määräpaikkaa-toiminnolla voi vaihtaa kuljetuksen
määräpaikkaa, jos e-AD:n tila on ”Osittain hylätty”, ”Hylätty” tai
”Kieltäydytty ennakkoon”.
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3. Uusi e-AD: Yleiset tiedot
UUSI E-AD: YLEISET TIEDOT
Näytöllä tallennetaan e-AD:n yleiset tiedot.
Jos näytölle on siirrytty ”Käytä pohjana” –toiminnolla,
niin järjestelmä esitäyttää näytön kentät aiemmin luodun e-AD:n
tiedoilla.
Pakolliset täydennettävät kentät on merkitty (*) -merkillä.
”Kyllä” valitaan vain, kun tuotteiden siirto on tapahtunut
varamenettelyssä paperilla ja e-AD:n tiedot tallennetaan
jälkikäteen.
Hae-toiminnolla järjestelmä hakee kyseisen vastaanottajan tai
toimituspaikan nimi- ja osoitetiedot luparekisteristä.
Vastaanottajan valmisteveronumeron voi tarkastaa SEED on
Europa palvelussa: » SEED on Europa
Kuljetuksen vastaanottajan valmisteveronumero täytyy vastata
edellä valittua toimituksen tyyppiä.
Jos vastaanottajan valmistevero-numero ei täsmää toimituksen
tyypin kanssa antaa järjestelmä ilmoituksen ”Syötetty
valmistevero-numero ei täsmää toimituksen tyypin kanssa.
Tarkista valmisteveronumero tai vaihda toimituksen tyyppiä".
Toimituspaikan valmisteveronumerona tulee käyttää varaston
numeroa. Varaston voi ilmoittaa toimituspaikaksi vain, jos
vastaanottaja on valtuutettu varastonpitäjä.
Vientitullitoimipaikka-valikko on aktiivinen vain, kun Toimituksen
tyypiksi on valittu ”Toimitus vientiin”.
Kun e-AD on tehty varamenettelyssä vientiin, tallennetaan
viennin MRN.
Tuontitullitoimipaikka-valikko näytetään ja on aktiivinen, kun
asiakas on kirjautunut järjestelmään Rekisteröidyn lähettäjän
Valmisteveronumerolla.

6

3.1 Uusi e-AD: Asiakirjat

UUSI E-AD: ASIAKIRJAT
Lisää asiakirja -toiminnolla voi lisätä e-AD:lle tiedon siihen
liittyvästä asiakirjasta.
Edellinen –toiminnolla siirrytään näytölle Uusi e-AD:Yleiset
tiedot.
Yhteen e-AD:n voi liittyä korkeintaan yhdeksän asiakirjaa.
Joko ”Viite”- tai ”Kuvaus”-kentän tiedot täytyy olla syötetty.
Kenttiin voi kirjoittaa vapaamuotoisen tekstin, jonka pituus on
enintään 350 merkkiä.
Tallenna. Tiedot tallennetaan, jos vähintään toiseen kenttään on
syötetty arvo. Palataan näytölle ”Uusi e-AD: Asiakirjat”.
Poista –toiminnossa tiedot menetetään poistettaessa.
Asiakkaalta varmistetaan ”Haluatko varmasti poistaa asiakirjan?
Peruuta –toiminto keskeyttää tallentamatta muutoksia.
Asiakkaalta varmistetaan ”Haluatko varmasti keskeyttää?
Tekemiäsi muutoksia ei tallenneta.”
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3.2 Uusi e-AD: Kuljetustiedot

UUSI E-AD: KULJETUSTIEDOT
Näytöllä lisätään kuljetustiedot.
Kuljetusmuodon lisätiedot aktivoituvat, kun Kuljetusmuodoksi on
valittu ”Muu”.
Tuotteiden omistajan tai muun kuljetuksen järjestäjän
tiedot aktivoituvat, kun Kuljetuksen järjestäjäksi on
valittu ”Muu kuljetuksen järjestäjä” tai ”Omistaja”.
e-AD:n kuljetukselle tallennetaan aina lähtöpäivä ennen tavaran
lähtöä, kuitenkin korkeintaan 7 päivää aikaisemmin.
Varamenettelyssä siirrettyjen tuotteiden e-AD:ta jälkikäteen
tallennettaessa lähtöpäivä voi olla menneisyydessä.
Matka-aika on annettava niin, että se sisältää myös tavaran
vastaanottotarkastukseen tarvittavan ajan.
Lisää kuljetusyksikkö avaa
uusi e-AD: Kuljetusyksikön tiedot –dialogin.
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3.3 Uusi e-AD: Kuljetusyksikön tiedot
Tällä näytöllä lisätään siirron kuljetusyksikön tiedot. Yhteen
kuljetusyksikköön voi liittyä useita kuljetustapoja.
Esim. kuljetusmuotona on Maantiekuljetus, jolla tavara lähtee
varastosta. Ajoneuvon lastina on kontti, joka jatkaa matkaa
satamasta laivalla. Kuljetustavaksi tallennetaan Ajoneuvo ja
Rekisterinumeroksi ajoneuvon rekisterinumero. Ajoneuvon lastina
oleva kontti tallennetaan Kuljetustavaksi kontti ja Konttinumeroksi
kontin konttinumero.
Verohallinnon Internet-sivuilta löytyy tarkempi EMCS-asiakasohje
nro 17: ”Kuljetusyksikön tunniste e-AD:llä”, jossa kerrotaan
kuljetusmuotoon liittyvistä mahdollisista kuljetusyksiköistä.
Kuljetusyksikköön liittyvät Sinetin tiedot- ja Lisätieto-kenttä voivat
sisältää 350 merkkiä pitkän vapaamuotoisen tekstin.
Tallenna –toiminnolla tallennetaan kuljetusyksikön tiedot ja
palataan näytölle Uusi e-AD: Kuljetustiedot.
Poista –toiminnossa tiedot menetetään poistettaessa.
Asiakkaalta varmistetaan ”Haluatko varmasti poistaa
kuljetusyksikön?”
Peruuta –toiminto keskeyttää tallentamatta muutoksia.
Asiakkaalta varmistetaan ”Haluatko varmasti keskeyttää?
Tekemiäsi muutoksia ei tallenneta.”
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3.4 Uusi e-AD: tuotetiedot

UUSI E-AD: TUOTETIEDOT
Näytöllä lisätään siirtoon liittyvät tuotteet.
Tuotetyyppi-alasvetovalikosta valitaan olut-, viini-,
väli-, etyylialkoholi-, energiatuote tai valmistettu
tupakka. Valikossa on valittavana vain ne tuotteet, joihin sekä
lähettäjällä, että vastaanottajalla on lupa.
Lisää tuote –toiminto avaa tuotekohtaisesti näytön
olut-, viini-, väli-, etyylialkoholi-, energia- ja
tupakkatuotteelle.
Vähintään yhden tuotteen tiedot on tallennettava.
Yhdellä e-AD:llä voi olla tallennettuna 999:n tuotteen
tiedot.
Edellinen –toiminto palaa takaisin Uusi e-AD: Kuljetustiedot
näytölle.
Seuraava –toiminto avaa e-AD:n katselu: Yhteenveto näytön.
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3.4.1 Uusi e-AD: Oluttuote

UUSI E-AD: OLUTTUOTE
Tavaranimike-alasvetovalikkoon tuodaan kaikki tavaranimikkeet, jotka
kuuluvat tuoteryhmään Olut.
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3.4.2 Uusi e-AD: Viinituote

UUSI E-AD: VIINITUOTE
Tavaranimike-alasvetovalikkoon tuodaan kaikki tavaranimikkeet,
jotka kuuluvat tuoteryhmään Viinituote.
Viinitoimenpiteet valitaan ”Mahdolliset”-sarakkeesta ja Lisääpainikkeella valinta siirtyy ”Tälle viinille tehdyt”-sarakkeeseen.
Poista-painikkeella voidaan poistaa ”Tälle viinille tehdyt”sarakkeeseen lisätty valinta.
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3.4.3 Uusi e-AD: Välituote

UUSI E-AD: VÄLITUOTE
Tavaranimike-alasvetovalikkoon tuodaan kaikki tavaranimikkeet,
jotka kuuluvat tuoteryhmään Välituote.

3.4.4 Uusi e-AD: Etyylialkoholi
UUSI E-AD: ETYYLIALKOHOLITUOTE
Tavaranimike-alasvetovalikkoon tuodaan kaikki tavaranimikkeet,
jotka kuuluvat tuoteryhmään Etyylialkoholituote.
S500 tuotteelle on kuitenkin syötettävä tuotteelle kuuluva
tavaranimike, jos tuoteryhmäksi on valittu S500.
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3.4.5 Uusi e-AD: Energiatuote

UUSI E-AD: ENERGIATUOTE
Tavaranimike-alasvetovalikkoon tuodaan kaikki tavaranimikkeet, jotka
kuuluvat tuoteryhmään Energiatuote.

3.4.6 Uusi e-AD: Tupakkatuote
UUSI E-AD: TUPAKKATUOTE
Tavaranimike-alasvetovalikkoon tuodaan kaikki tavaranimikkeet,
jotka kuuluvat tuoteryhmään Tupakkatuote.
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3.5 Tuotteeseen liittyvät pakkaukset

UUSI E-AD:PAKKAUKSEN TIEDOT
Tuotteen lisäys-näytöllä on Tuotteeseen liittyvät pakkauksetotsikon alla valinta Lisää pakkaus. Pakkauksen tiedot ovat
pakolliset.
Lisää pakkaus –toiminto avaa Uusi e-AD: Pakkauksen tiedotnäytön täytettäväksi.
Seuraava -toiminto avaa Uusi e-AD Tuotetiedot-näytön.

Pakkauslaji –alasvetovalikkossa ovat valittavissa pakkauslajit.
Tallenna –toiminto tallentaa pakkauksen tiedot ja palataan sille
näytölle, josta pakkauksen tietojen lisääminen tai muokkaaminen
käynnistettiin.
Poista –toiminnossa tiedot menetetään poistettaessa.
Asiakkaalta varmistetaan ”Haluatko varmasti poistaa asiakirjan?
Peruuta –toiminto keskeyttää tallentamatta muutoksia.
Asiakkaalta varmistetaan ”Haluatko varmasti keskeyttää?
Tekemiäsi muutoksia ei tallenneta.”
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3.6 Yhteen e-AD:n liittyvät kaikki tuotetiedot

UUSI E-AD:TUOTETIEDOT
Jokaisen tuotteen ja tuotteeseen tallennetun pakkauksen
tallennuksen jälkeen tiedot siirtyvät Uusi e-AD:
Tuotetiedot/Tuotteet-otsikon alle.
Lisää tuote –toiminto avaa tuotekohtaisesti näytön
olut-, viini-, väli-, etyylialkoholi-, energia- ja
tupakkatuotteelle.
Vähintään yhden tuotteen tiedot on tallennettava.
Yhdellä e-AD:llä voi olla tallennettuna 999:n tuotteen
tiedot.
Kun kaikki siirtoon liittyvät tuotteet on tallennettu painetaan
Seuraava. Seuraava -painike avaa e-AD:n katselu: Yhteenveto
näytön.
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3.7 Hallinnollinen asiakirja e-AD:n katselu: Yhteenveto-näytöllä

e-AD:N YHTEENVETO
e-AD:lle tallennetut tiedot avautuvat katseltaviksi e-AD:n
Yhteenveto-näytölle. Tallennetut tiedot ovat myös muokattavissa
sivun lopussa olevalla Muokkaa –toiminnolla ennen
lähettämistä.
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Tuote-erä: tuotteet esitetään tuote-erittäin numeroituina.
Lähetä e-AD –toiminnolla e-AD lähetetään ja tallennetaan
tietokantaan. e-AD sanoma muodostuu ja se lähetetään
vastaanottajalle. Onnistuneen e-AD:n lähetyksen jälkeen
muodostuu ARC-koodi.
Jos e-AD:n luomisessa tai lähettämisessä tapahtuu tekninen
virhe antaa järjestelmä ilmoituksen ”Järjestelmä ei pystynyt
luomaan e-AD:tä teknisestä syystä. Yritä hetken päästä
uudestaan.
Muokkaa –toiminto avaa ”Uusi e-AD: Yleiset tiedot” näytölle.
Yleiset tiedot, kuljetustiedot, tuotetiedot ja asiakirjan tiedot ovat
muokattavissa ennen e-AD:n lähettämistä.
Peruuta –toiminto keskeyttää tallentamatta muutoksia.
Asiakkaalta varmistetaan ”Haluatko varmasti keskeyttää?
Tekemiäsi muutoksia ei tallenneta.”
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3.8 e-AD on lähetetty
e-AD ON LÄHETETTY

Onnistuneen e-AD:n lähetyksen jälkeen muodostuu ARC-koodi
Yhteenveto –toiminto avaa lähetetyn e-AD:n tiedot katseltaviksi.
e-AD voidaan tulostaa yhteenvetosivulla Tulosta-painikkeella tai
katseltava e-AD voidaan sulkea Sulje-painikkeella.
Peruuta e-AD –toiminto avaa kyseiselle e-AD:lle e-AD:n
peruuttaminen-dialogin. Huom! e-AD:n saa peruuttaa vain, jos
kuljetus ei ole vielä lähtenyt varastosta. Toimintoa ei voi suorittaa
varaston valmisteveronumerolla. Rekisteröity lähettäjä ei saa
peruuttaa e-AD:tä. Peruuta e-AD-painike esitetään ainoastaan,
jos e-AD:n tila on ”Vahvistettu”, ”Kieltäydytty ennakkoon” tai
”Hyväksytty vientimenettelyyn”, ”Hylätty” jos kuljetus on asetettu
vientiin Suomessa.
Muuta määräpaikkaa –toiminto avaa Määräpaikan muuttaminen:
Uudet paljoudet-näytön. Toiminto sallitaan, jos asiakas on
lähettäjä ja e-AD:n tila on ”vahvistettu”, ”hylätty”, tai ”osittain
hylätty”, ”kieltäydytty ennakkon”, ”hyväksytty vientimenettelyyn”.
Toimintoa ei voi suorittaa varaston valmisteveronumerolla.
Käytä pohjana –toiminnolla voi kopioda valitun e-AD:n tiedot
pohjaksi uudelle e-AD:lle. Toiminto on mahdollinen vain, jos e-AD
on asiakkaan itsensä lähettämä.
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4. Peruuta e-AD
e-AD:N PERUUTTAMINEN
Näytöllä esitetään peruutettavan e-AD:n ARC-koodi.
Varmista vielä, että kyseessä on oikea ARC-koodi ja e-AD!
Syy-alasvetovalikosta valitaan syy e-AD:n peruuttamiselle.
Lisätieto-kenttä täydennetään, kun ”Syy” on "Muu" syy.
Lähetä peruutus –toiminto tallentaa tiedot peruuttamisesta.
Siirrytään sivulle e-AD:n historia.
Ei tallenneta –toiminto keskeyttää e-AD:n peruuttamisen.
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5. Määräpaikan muuttaminen
MÄÄRÄPAIKAN MUUTTAMINEN
Määräpaikan muuttaminen: Uudet paljoudet-näytöllä
voi vain lukea tietoja.
Seuraava –toiminto avaa Määräpaikan muuttaminen: Uusi
vastaanottaja-näytön.
Yhteenveto avaa kyseisen e-AD:n Yhteenveto-näytön.
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5.1 Määräpaikan muuttaminen: Uusi vastaanottaja
MÄÄRÄPAIKAN MUUTTAMINEN: UUSI VASTAANOTTAJA
Uusi ja vanha vastaanottaja eivät saa olla samoja! Vähintään
varaston tietojen pitää muuttua.

Muuta määräpaikkaa-toiminto on sallittu vain e-AD:lle, joissa
asiakas on lähettäjä ja joiden tilana on ”vahvistettu”, ”hylätty”,
”osittain hylätty”, ”kieltäydytty ennakkoon” tai ”hyväksytty
vientimenettelyyn”. Toiminto ei ole mahdollinen varaston
valmisteveronumerolla.
Lisätään uusi vastaanottaja ja uusi toimituspaikka. Haetoiminnolla haetaan uuden vastaanottajan valmisteveronumero ja
toimituspaikan valmisteveronumero. Nimi- ja osoitetiedot
täydentyvät kenttiin. Vastaanottajan valmisteveronumeron voi
tarkastaa SEED on Europa palvelussa: » SEED on Europa
Jos tehdään määräpaikan muutos vientiin, niin Toimituksen
tyypiksi valitaan "Toimitus vientiin". Vientimenettelyyn
asettamisvaltiona esitetään teksti "Suomi". Vientitullitoimipaikkavalikossa esitetään kaikki Suomen vientitullitoimipaikat.
Seuraava –toiminto avaa Määräpaikan muuttaminen: Uudet
kuljetustiedot näytön.
Yhteenveto –toiminto avaa e-AD:n tiedot yhteenvetonäytölle.
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5.2 Määräpaikan muuttaminen: Uudet kuljetustiedot
MÄÄRÄPAIKAN MUUTTAMINEN: UUDET KULJETUSTIEDOT
Näytöllä lisätään uudet kuljetustiedot ja kuljetusyksiköt.
Kuljetusmuodon lisätiedot aktivoituvat, kun Kuljetusmuodoksi on
valittu ”Muu”.
Tuotteiden omistajan tai muun kuljetuksen järjestäjän tiedot
aktivoituvat täytettäväksi, kun Kuljetuksen järjestäjäksi on valittu
"Omistaja" tai "Muu".
Matka-aika täytyy antaa joko päivinä tai tunteina, sisältää tavaran
vastaanottotarkastuksen. Uusi matka-aika pitää laskea
alkuperäisestä kuljetuksen lähtöhetkestä.
Lisää kuljetusyksikkö ja Muokkaa (Kuljetusyksiköt) avaa uusi
e-AD: Kuljetusyksikön tiedot –dialogin.
Lähetä määräpaikanmuutos –toiminnolla tiedot tallennetaan ja
e-AD lähetetään vastaanottajalle.
Edellinen -toiminto avaa Määräpaikan muuttaminen: Uusi
vastaanottaja näytön.
Yhteenveto –toiminto avaa lähetetyn e-AD:n tiedot katseltaviksi.
e-AD voidaan tulostaa yhteenvetosivulla Tulosta-painikkeella tai
katseltava e-AD voidaan sulkea Sulje-painikkeella.
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5.2.1 Määräpaikan muuttaminen: Kuljetusyksikön tiedot

Lisää kuljetusyksikkö ja Muokkaa (Kuljetusyksiköt) avaa uusi
e-AD:
Kuljetusyksikön tiedot –dialogin. Kuljetusyksiköitä voi lisätä 99
kpl.
Sinetin tiedot- ja Lisätieto-kenttä voivat sisältää 350 merkkiä
pitkän
vapaamuotoisen tekstin.
Tallenna –toiminnolla tallennetaan kuljetusyksikön tiedot ja
palataan näytölle Uusi e-AD: Kuljetustiedot.
Poista –toiminnossa tiedot menetetään poistettaessa.
Asiakkaalta varmistetaan ”Haluatko varmasti poistaa
kuljetusyksikön?”
Peruuta –toiminto keskeyttää tallentamatta muutoksia.
Asiakkaalta varmistetaan ”Haluatko varmasti keskeyttää?
Tekemiäsi muutoksia ei tallenneta.”
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5.3 Lähetetty määräpaikanmuutos
LÄHETETTY MÄÄRÄPAIKANMUUTOS
Määräpaikan muutoksella e-AD:sta tehdään uusi versio, joka
esitetään kohdassa Versio esim. 2/2. Kentässä esitetään sen
version numero, jonka tiedot näytöllä esitetään.
Muut versiot: kaikki muut versiot ja version vastaanottajan nimi
esitetään numerojärjetyksessä.
Seuraava ja Edellinen painikkeella voi selata e-AD:n tietoja.
Yhteenveto –toiminto avaa lähetetyn e-AD:n tiedot katseltaviksi.
e-AD voidaan tulostaa yhteenvetosivulla Tulosta-painikkeella tai
katseltava e-AD voidaan sulkea Sulje-painikkeella.
Muuta määräpaikkaa –toiminto avaa Määräpaikan muuttaminen:
Uudet paljoudet-näytön. Toiminto sallitaan, jos asiakas on
lähettäjä ja joiden tilana on ”vahvistettu”, ”hylätty”, ”osittain
hylätty”, ”kieltäydytty ennakkoon” tai ”hyväksytty
vientimenettelyyn”. Toiminto ei ole mahdollinen varaston
valmisteveronumerolla.
Käytä pohjana –toiminnolla voi kopioda valitun e-AD:n tiedot
pohjaksi uudelle e-AD:lle. Toiminto on mahdollinen vain, jos e-AD
on asiakkaan itsensä lähettämä.
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6. Lähetetyt
LÄHETETYT
Näytöllä esitetään kaikki Lähetetyt e-AD:t, jos asiakas toimii
lähettäjänä.
Lähetetyt -taulukon otsikoina esitetään ARC-koodi e-AD:eille
yksilöivä tunniste ja suluissa ARC:n versionumero,
lähtöpäivämäärä, kuljetuksen arvioitu saapumispäivä, kuljetuksen
vastaanottopäivämäärä, kuljetuksen vastaanottaja, e-AD:n tila
sekä asiakkaalta vaadittava toimenpide e-AD:ille. Kuljetuksen
vastaanottopäivämäärä jätetään tyhjäksi, jos vastaanottoraporttia
ei ole vielä lähetetty. Jos kyse on vienti-tapahtumasta, niin
Vastaanottaja-sarakkeessa esitetään teksti ”Toimitus Vientiin”. Voit
klikata ARC:n yksilöivää tunnistetta, joka avaa kyseisen e-AD:n
tiedot näytölle.
Asiakkaalta vaadittavina toimenpiteinä esitetään:
”Avoin määräpaikka”, jos määräpaikka on avoin. Tässä
tapauksessa Vastaanottajan nimen tilalla on teksti ”Avoin
määräpaikka”.
”Selvitä myöhästymistä”, jos vastaanottoraporttia ei ole lähetetty
määräajassa ja kuljetuksen lähettäjä ei ole tehnyt
viivästymisselvitystä.
”Muuta määräpaikkaa”, jos e-AD:n tila on tilana on ”vahvistettu”,
”hylätty”, ”osittain hylätty”, ”kieltäydytty ennakkoon” tai ”hyväksytty
vientimenettelyyn”.
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7. Vastaanotetut

VASTAANOTETUT
Näytöllä esitetään asiakkaan vastaanottamat e-AD:t. Taulukossa
esitetään vain ne e-AD:t, joissa on vastaanottajan tai
toimituspaikan valmisteveronumerona se valmisteveronumero,
jonka käyttäjä valitsi Luvan valinta –näytöllä käyttää
Verkkopalvelua.
Vastaanotetut -taulukon otsikoina esitetään ARC-koodi,
kuljetuksen lähtöpäivämäärä, kuljetuksen saapumispäivämäärä,
kuljetuksen vastaanottopäivä, kuljetuksen lähettäjän nimi ja eAD:n tila. Kuljetuksen vastaanottopäivämäärä jätetään tyhjäksi,
jos vastaanottoraporttia ei ole vielä lähetetty. Voit klikata ARC:n
yksilöivää tunnistetta, joka avaa kyseisen e-AD:n tiedot näytölle.
Asiakkaalta vaadittavina toimenpiteinä esitetään:
”Selvitä myöhästymistä”, jos vastaanottoraporttia ei ole
lähetetty määräajassa ja kuljetuksen vastaanottaja ei ole tehnyt
viivästymisselvitystä. Viivästymisselvityksellä ilmoitetaan miksi
vastaanottoraportti on myöhässä.
”Raportoi vastaanotto”, jos e-AD:n tila on ”Vahvistettu”.
Vastaanoton raportoiminen tehdään erillisellä näytöllä
”Vastaanottoraportin lähetys”.
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8. Haku
HAKU
Haku-välilehti avaa Tarkennetun haun.
Haku kohdistuu asiakkaan vastaanotettuihin tai lähetettyihin eAD:hin sen mukaan, mikä kohdejoukko on valittu
valintapainikkeella.
Haku kohdistuu aina vain niihin e-AD:hin, joissa on
vastaanottajan, lähettäjän tai toimituspaikan
valmisteveronumerona se valmisteveronumero, jonka asiakas
valitsi Valmisteveronumeron valinta-näytöllä.
Vähintään yksi hakuehto on annettava.
Haussa ISO KIRJAIMET ja pienet kirjaimet ovat eri asia. Esim.
YRITYS* hakee vain isoilla kirjaimilla kirjoitetut yritykset, kun taas
Yritys* jää hakutuloksessa pois.
Toisen osapuolen nimi-kentässä hakuehtona käytetään e-AD:n
vastaanottajan tai lähettäjän nimeä. Kirjainkoolla ei ole tässä
tapauksessa merkitystä, hakuehtona voi olla ISOT KIRJAIMET,
pienet kirjaimet, sekä ISOTpienet kirjaimet.
Hakua voi rajata käyttämällä * ”tähteä” seuraavissa kentissä:
ARC-koodi-, Toisen osapuolen nimi-, Lähettäjän viitenumero
kuljetukselle- sekä Kauppalaskun numero-kentissä.
Kuljetus lähetetty välillä ja Vastaanottoraportti lähetetty
aikaväleihin sisältyy sekä alku- että loppupäivämäärät. Haku
voidaan suorittaa myös vain alku- tai loppupäivämäärällä.
e-AD:n tila-alasvetovalikko avaa valittaviksi mahdolliset e-AD:n
tilat.
Tuoteryhmä-alasvetovalikossa ovat valittavissa ne tuoteryhmät,
jotka ovat tavaralähetyksessä mukana.
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9. Huomautus tai ennakkoon kieltäytyminen
HUOMAUTUS TAI ENNAKKOON KIELTÄYTYMINEN
Kuljetuksen vastaanottaja voi lähettää huomautuksen tai
ennakkoon kieltäytymisen tuotteiden lähettäjälle mikäli e-AD:n
tiedot eivät vastaa tilausta tai e-AD:lla on ilmoitettu tuotteita, joita
ei ole lainkaan tilattu.
Huomautus lähetetään silloin kun tuotteet vastaanotetaan
huolimatta siitä, että e-AD ei vastaa tilausta. Kuljetuksen
saapuessa normaali vastaanottoraportti.
Kieltäytyminen lähetetään silloin, kun e-AD:n sisältämiä
tuotteita ei vastaanoteta. Tällöin e-AD on vastaanottajan osalta
loppuun käsitelty.
Huomautus ja kieltäytyminen on mahdollista tehdä e-AD:n
saavuttua, mutta ei enää kuljetuksen saavuttua perille.
ARC-koodi: asiakas on ilmoittamassa kyseiseen e-AD:n
huomautusta tai ennakkoon kieltäytymistä.
Huomautukselle tai kieltäytymiselle on ilmoitettava vähintää
yksi syy.
Paina lopuksi Lähetä huomautus tai kieltäytyminenpainiketta
Peruuta lähetys –toiminto keskeyttää tallentamatta muutoksia.
Siirrytään näytölle ”Etusivu.
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10. Vastaanottoraportin lähetys
VASTAANOTTORAPORTIN LÄHETYS
Kuljetuksen vastaanottaja laatii Vastaanottoraportin ”Raportoi
vastaanotto” –toiminnolla, jos e-AD:n tila on ”Vahvistettu”.
Näytöllä vastaanottaja raportoi lähetyksen vastaanotetuksi tai
hylkää sen kokonaan tai osittain sekä voi raportoida poikkeamat
lähetyksessä.
Saapumispäivä: Pakollinen tieto. Päivä, jolloin lähetys saapui
vastaanottajalle. Saapumispäivä ei saa olla tulevaisuudessa eikä
aikaisempi kuin lähtöpäivämäärä.
Vastaanottoraportti: vastaanottoraporttin vaihtoehdoista
valitaan yksi vaihtoehto.
Valmis: Valmis-painikkeella hyväksytään näytön tiedot.
Peruuta –toiminto keskeyttää tallentamatta muutoksia. Siirrytään
näytölle ”Etusivu.
Yhteenveto –toiminto avaa lähetetyn e-AD:n tiedot katseltaviksi.
e-AD voidaan tulostaa yhteenvetosivulla Tulosta-painikkeella tai
katseltava e-AD voidaan sulkea Sulje-painikkeella
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10.1 Vastaanottoraportin lähetys, Hyväksy koko lähetys

VASTAANOTTORAPORTIN LÄHETYS, HYVÄKSYTTY
"Hyväksytty" valinnalla hyväksytään vastanotetuksi e-AD:n
mukaiset tuotteet ja tuotemäärät. Tuoterivi taulukkoon esitäyttyy
e-AD:ssa olleet arvot saapunut ja vastaanotettu –sarakkeiden
jokaiselle tuoteriville.
Valmis: Valmis-painikkeella hyväksytään näytön tiedot.
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VASTAANOTTORAPORTIN LÄHETYS, HYVÄKSYTTY
Kun koko lähetys on hyväksytty, vastaanottoraportin ratkaisu on
”Hyväksytty”.

Lähetä vastaanottoraportti: vastaanottoraportti lähetetään
kuljetuksen lähettäjälle.
Muokkaa –toiminnolla palataan vastaanottoraportin tietojen
syöttö-näytölle.
Peruuta –toiminto keskeyttää tallentamatta muutoksia.
Siirrytään näytölle ”Etusivu.
Yhteenveto –toiminto avaa lähetetyn e-AD:n tiedot
katseltaviksi. e-AD voidaan tulostaa yhteenvetosivulla Tulostapainikkeella tai katseltava e-AD voidaan sulkea Suljepainikkeella.
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VASTAANOTTORAPORTIN RATKAISU, HYVÄKSYTTY
ARC-koodi: e-AD:n tunniste, jolle on luotu vastaanottoraportti.
Saapumispäivä: päivä, jolloin lähetys saapui vastaanottajalle.
Ratkaisu: tieto kuljetuksen hyväksymisestä.
Tuote: kaikki e-AD:n tuotteet listattuna.
e-AD: paljous e-AD:lla.
Saapunut: kyseisestä tuotteesta perille saapunut määrä.
Mukaan lasketaan myös mahdolliset väärät tai vahingoittuneet
tuotteet, joita kuljetuksen vastaanottaja ei ottanut vastaan.
Vastaanotettu: kyseisen tuotteen vastaanotettu määrä.
Yhteenveto –toiminto avaa lähetetyn e-AD:n tiedot katseltaviksi.
e-AD voidaan tulostaa yhteenvetosivulla Tulosta-painikkeella tai
katseltava e-AD voidaan sulkea Sulje-painikkeella.
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10.2 Vastaanottoraportin lähetys, Hylkää koko lähetys

VASTAANOTTORAPORTIN LÄHETYS, HYLÄTTY

"Hylätty” valinnalla hylätään koko lähetyksen vastaanotto silloin
kun tuotteet ja määrät eivät vastaa e-AD:ta.
Mikäli vastaanottoraportin täyttötavaksi on valittu ”Hylkää koko
lähetys”, asiakkaalle esitetään ohjeteksti ” Kirjaa syy koko
lähetyksen hylkäykselle”. Kokonaan hylkäävässä ratkaisussa
on aina ilmoitettava vähintään yksi syy.
Valmis: Valmis-painikkeella hyväksytään näytön tiedot.
Jos on valittu poikkeaman syy ”Muu”, on myös tallennettava
selitys lisätietona. Max. 350 merkkiä.
Tallenna: tallennetaan poikkeaman tiedot.
Keskeytä-toiminto keskeyttää tallentamatta muutoksia.
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VASTAANOTTORAPORTIN LÄHETYS, HYLÄTTY
Kun koko lähetys on hylätty, vastaanottoraportin ratkaisu on
”Hylätty”.
Lähetä vastaanottoraportti: vastaanottoraportti lähetetään
kuljetuksen lähettäjälle.
Muokkaa –toiminnolla palataan vastaanottoraportin tietojen
syöttö-näytölle.
Peruuta –toiminto keskeyttää tallentamatta muutoksia.
Siirrytään näytölle ”Etusivu.
Yhteenveto –toiminto avaa lähetetyn e-AD:n tiedot
katseltaviksi. e-AD voidaan tulostaa yhteenvetosivulla Tulostapainikkeella tai katseltava e-AD voidaan sulkea Suljepainikkeella.
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VASTAANOTTORAPORTIN RATKAISU, HYLÄTTY

ARC-koodi: e-AD:n tunniste, jolle on luotu vastaanottoraportti.
Saapumispäivä: päivä, jolloin lähetys saapui vastaanottajalle.
Ratkaisu: tieto kuljetuksen hylkäämisestä.
Tuote: kaikki e-AD:n tuotteet listattuna.
e-AD: paljous e-AD:lla.
Syy: kyseisen tuotteen poikkeamasyy. Syitä voi olla useita.
Yhteenveto –toiminto avaa lähetetyn e-AD:n tiedot katseltaviksi.
e-AD voidaan tulostaa yhteenvetosivulla Tulosta-painikkeella tai
katseltava e-AD voidaan sulkea Sulje-painikkeella.
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10.3 Vastaanottoraportin lähetys, Lähetyksessä poikkeamia

VASTAANOTTORAPORTIN LÄHETYS, LÄHETYKSESSÄ
POIKKEAMIA
Kun lähetyksessä on poikkeamia, näkyy jokaisen tuoterivin
lopussa ”Poikkeama” valintapainike, jolla raportoidaan
eroavaisuus saapuneessa tai vastaanotetussa määrässä, sekä
raportoidaan tähän liittyvä syy.
Jos vastaanottoraportin täyttötavaksi on valittu ”Lähetyksessä
poikkeamia”, ja jokaiselle tuoteriville on raportoitu
vastaanotetuksi määräksi ’0’ antaa järjestelmä ilmoituksen
Valitse vastaanottoraportin täyttötavaksi ”Hylkää koko lähetys”,
jos mitään tuotteita ei oteta vastaan.
Valmis: Valmis-painikkeella hyväksytään näytön tiedot.
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VASTAANOTTORAPORTIN LÄHETYS, POIKKEAMAN
TIEDOT
Tuote, tuotteen kokonaispaljous e-AD:ssä järjestelmä alustaa
tuotteen ja tavaranimikkeen näytölle.
Saapunut paljous: kyseisestä tuotteesta perille saapunut
määrä. Mukaan lasketaan myös mahdolliset väärät tai
vahingoittuneet tuotteet, joita kuljetuksen vastaanottaja ei
ottanut vastaan. Paljouksien muoto on korkeintaan 15 numeroa
joista korkeintaan 3 mahdollisen desimaalierottimen jälkeen.
Kenttää ei näytetä, jos vastaanottoraportin täyttötapa on ”hylkää
koko lähetys”.
Vastaanotettu paljous: kyseisen tuotteen vastaanotettu
määrä. Vastaanotettu määrä on aina yhtä suuri tai pienempi
kuin Saapunut määrä.
Rastita poikkeaman syy.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Muu
Tavarat vahingoittuneet
Rikkoutunut sinetti
Määrä suurempi kuin rekisteröinnille sallittu
Liikaa tuoteita, sovellus luo tämän poikkeamasyyn
Liian vähän tuotteita, sovellus luo tämän poikkeamasyyn

Mikäli Muu –kenttä on valittu, on myös Lisätiedot –kentässä
oltava arvo.
Lisätiedot: Jos on valittu poikkeaman syy ”Muu”, on myös
tallennettava selitys lisätietona. Max. 350 merkkiä.
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10.3.1 Vastaanottoraportin lähetys, osittain hylätty, Ylimäärä

VASTAANOTTORAPORTIN LÄHETYS, OSITTAIN HYLÄTTY
"Lähetyksessä poikkeamia" "Osittain hylätty". Ainakin yhden
tuotteen kohdalle on kirjattava Saapunut määrä. Vastaanotettu
paljous on pienempi kuin saapunut paljous.
Mikäli Muu –kenttä on valittu, on myös Lisätiedot –kentässä
oltava arvo.
Tallenna: tallennetaan poikkeaman tiedot.
Poista poikkeama -toiminto poistaa aiemmin tallennetun yleisen
tai tuotekohtaisen poikkeaman riippuen siitä, miltä riviltä
Poikkeama-painike on valittu.
Keskeytä -toiminto keskeyttää tallentamatta muutoksia.

Valmis: Valmis-painikkeella hyväksytään näytön tiedot.
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VASTAANOTTORAPORTIN LÄHETYS, OSITTAIN HYLÄTTY
Kun lähetyksessä on poikkeamia,
vastaanottoraportin ratkaisu on ”Osittain hylätty”.

Lähetä vastaanottoraportti: vastaanottoraportti lähetetään
kuljetuksen lähettäjälle.
Muokkaa –toiminnolla palataan vastaanottoraportin tietojen
syöttö-näytölle.
Peruuta –toiminto keskeyttää tallentamatta muutoksia.
Siirrytään näytölle ”Etusivu
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VASTAANOTTORAPORTIN RATKAISU, OSITTAIN
HYLÄTTY
ARC-koodi: e-AD:n tunniste, jolle on luotu vastaanottoraportti.
Saapumispäivä: päivä, jolloin lähetys saapui vastaanottajalle.
Ratkaisu: tieto kuljetuksen osittaisesta hylkäämisestä.
Tuote: kaikki e-AD:n tuotteet listattuna.
e-AD: paljous e-AD:lla.
Saapunut: kyseisestä tuotteesta perille saapunut määrä.
Mukaan lasketaan myös mahdolliset väärät tai vahingoittuneet
tuotteet, joita kuljetuksen vastaanottaja ei ottanut vastaan.
Vastaanotettu: kyseisen tuotteen vastaanotettu määrä.
Ylimäärä/Vajaus: ylimäärä esitetään + paljoutena ja
vajaus – paljoutena. Ylimäärä/Vajaus esitetään ”0”-paljoutena,
jos ei ole ylimäärää eikä vajausta.
Syy: kyseisen tuotteen poikkeamasyy. Syitä voi olla useita.
Yhteenveto –toiminto avaa lähetetyn e-AD:n tiedot
katseltaviksi. e-AD voidaan tulostaa yhteenvetosivulla Tulostapainikkeella tai katseltava e-AD voidaan sulkea Suljepainikkeella.
Selvitä poikkeamia: Kuljetuksen lähettäjä tai vastaanottaja voi
vastaanottoraportin lähettämisen jälkeen selvittää poikkeamia.
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10.3.2 Vastaanottoraportin lähetys, hyväksytty poikkeamin, Vajaus

VASTAANOTTORAPORTIN LÄHETYS, HYVÄKSYTTY
POIKKEAMIN
"Lähetyksessä poikkeamia" "Hyväksytty poikkeamin".
Yhdenkään tuoterivin kohdalla raportoitu vastaanotettu määrä ei
ole pienempi kuin saapunut määrä.
Mikäli Muu –kenttä on valittu, on myös Lisätiedot –kentässä
oltava arvo.
Tallenna: tallennetaan poikkeaman tiedot.
Poista poikkeama -toiminto poistaa aiemmin tallennetun
yleisen tai tuotekohtaisen poikkeaman riippuen siitä, miltä riviltä
Poikkeama-painike on valittu.
Keskeytä -toiminto keskeyttää tallentamatta muutoksia.

Valmis: Valmis-painikkeella hyväksytään näytön tiedot.
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VASTAANOTTORAPORTIN LÄHETYS, HYVÄKSYTTY
POIKKEAMIN
Kun lähetyksessä on poikkeamia,
vastaanottoraportin ratkaisu on ”Osittain hylätty”.

Lähetä vastaanottoraportti: vastaanottoraportti lähetetään
kuljetuksen lähettäjälle.
Muokkaa –toiminnolla palataan vastaanottoraportin tietojen
syöttö-näytölle.
Peruuta –toiminto keskeyttää tallentamatta muutoksia.
Siirrytään näytölle ”Etusivu
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VASTAANOTTORAPORTIN RATKAISU, HYVÄSYTTY
POIKKEAMIN
ARC-koodi: e-AD:n tunniste, jolle on luotu vastaanottoraportti.
Saapumispäivä: päivä, jolloin lähetys saapui vastaanottajalle.
Ratkaisu: tieto kuljetuksen osittaisesta hylkäämisestä.
Tuote: kaikki e-AD:n tuotteet listattuna.
e-AD: paljous e-AD:lla.
Saapunut: kyseisestä tuotteesta perille saapunut määrä.
Mukaan lasketaan myös mahdolliset väärät tai vahingoittuneet
tuotteet, joita kuljetuksen vastaanottaja ei ottanut vastaan.
Vastaanotettu: kyseisen tuotteen vastaanotettu määrä.
Ylimäärä/Vajaus: ylimäärä esitetään + paljoutena ja
vajaus – paljoutena. Ylimäärä/Vajaus esitetään ”0”-paljoutena,
jos ei ole ylimäärää eikä vajausta.
Syy: kyseisen tuotteen poikkeamasyy. Syitä voi olla useita.
Yhteenveto –toiminto avaa lähetetyn e-AD:n tiedot
katseltaviksi. e-AD voidaan tulostaa yhteenvetosivulla Tulostapainikkeella tai katseltava e-AD voidaan sulkea Suljepainikkeella.
Selvitä poikkeamia: Kuljetuksen lähettäjä tai vastaanottaja voi
vastaanottoraportin lähettämisen jälkeen selvittää poikkeamia.
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11. Selvitys poikkeamista
SELVITYS POIKKEAMISTA – HÄVIKKI- TAI
YLIMÄÄRÄSELVITYS
Hävikki- ja ylimääräselvityksen lähettäminen on vapaaehtoista,
mutta Verohallinto suosittelee näiden selvitysten tekemistä
EMCS-palvelun kautta.
Kun vastaanottoraportissa on ilmoitettu hävikkiä, voi sekä
lähettäjän että vastaanottajan olla myöhemmin verotuksellisista
syistä tarpeen selittää, mistä hävikki on johtunut.
Hävikkiselvitys tehdään tuotteiden vastaanoton ja
vastaanottoraportin antamisen jälkeen.
Samaa e-AD:ta koskevia, jälkikäteisiä hävikki- tai
ylimääräselvityksiä voi lähettää niin monta kuin on tarpeen.
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SELVITYS POIKKEAMISTA – HÄVIKKI- TAI
YLIMÄÄRÄSELVITYS
ARC-koodi: sen lähetetyn tai vastaanotetun e-AD:n yksilöivä
tunniste, mihin liittyen lähetetään selvitys poikkeamista.
e-AD:n versio: versionumero esitetään tekstinä jos asiakas toimii
kuljetuksen vastaanottajana tai asiakas on kuljetuksen lähettäjä
ja vastaanottoraportti on tehty vain yhdestä e-AD:n versiosta.
Versionumerot esitetään valikossa jos asiakas on kuljetuksen
lähettäjä ja useammasta kuin yhdestä e-AD:n versiosta on
lähetetty vastaanottoraportti.
Selvitys: selvitys poikkeamista kokonaisuutena.
Kenttään voi kirjoittaa vapaamuotoisen tekstin, jonka pituus on
enintään 350 merkkiä.
Tuote-erän tiedot:
Tuoteryhmä: valitaan alasvetovalikosta. Tuoteryhmä vastaa
kyseisellä e-AD:lla ilmoitettuja tuotteita.
Tuote-erän numero: kyseisen tuote-erän numero.
Oikea paljous: oikea paljous tarkoittaa paljoutta, minkä
kuljetuksen vastaanottaja on todellisuudessa vastaanottanut.
Desimaaliluvussa täytyy käyttää desimaalierottimena pilkkua.
Tuote-eräkohtainen selvitys: kenttään voi kirjoittaa
vapaamuotoisen tekstin, jonka pituus on enintään 350 merkkiä.
Lisää tuote-erän tiedot –toiminto: lisää tiedot taulukkoon ”Lisätyt
tuote-erän tiedot”.
Poista –toiminto: poistaa kyseisen rivin lisätyt tuote-erän tiedot.
Lähetä selvitys –toiminto: selvitys lähetetään ja siirrytään
näytölle ”Historiatiedot”.
Peruuta lähetys –toiminto keskeyttää tallentamatta muutoksia.
Siirrytään näytölle ”Etusivu.
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12. Historiatiedot

HISTORIATIEDOT
Historiatiedoissa esitetään e-AD:n kaikkien versioiden tiedot, tilat
sekä lähetetyt muistutukset.
ARC-koodi: sen lähetetyn tai vastaanotetun e-AD:n yksilöivä
tunniste, mihin liittyen historiatiedot esitetään.
Pvm: päivämäärä, jolloin e-AD:n tilan muutos on
tullut voimaan tai muistutus on lähetetty.
Tila: rivillä esitetään kyseisenä päivänä voimaanastunut tila.
Lisätieto: lisätieto-sarakkeessa esitetään alla olevat tiedot.
- jos e-AD:n tila on Vahvistettu tai Hyväksytty
vientimenettelyyn; Lisätietokentässä esitetään linkki kyseisen
päivän voimassa olevan version tietoihin.
- jos e-AD:n tila on Toimitettu, Hylätty tai osittain hylätty;
Lisätietokentässä esitetään linkki kyseisenä päivänä
lähetetyn vastaanottoraportin tietoihin.
- jos e-AD:n tila on Peruutettu; Lisätietokentässä esitetään
peruuttamisen syy sekä mahdolliset peruutuksen lisätiedot.
- jos e-AD:n tila on jaettu; kuljetuksen lähettäjä on jakanut
kuljetuksen ja lisätietona esitetään teksti ”Kuljetuksen
jakaminen”.
- muistutuksesta esitetään muistutuksen nimi ja mahdollinen
muistutustieto.
- selvityksistä esitetään Viivästymisselvitykset ja Selvitykset
poikkeamista.
- Huomautus ja mahdolliset syyt huomautukselle.
- Ennakkoonkieltäytyminen ja mahdolliset syyt
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ennakkoonkieltätymiselle.
- Tapahtumaraportista Esitetään teksti ”Tapahtumaraportti.
Tulli lähettää liitedokumentit postitse.”

Muuttanut: sarakkeessa esitetään lähettäjän tai
vastaanottajan nimi tai merkintä ”Verohallinto”.
Jos on kyse pysäytetystä kuljetuksesta sarakkeessa esitetään
kuljetuksen pysäytyksen tehneen jäsenvaltion nimi ja suluissa
pysäytyksen tehneen tullitoimipaikan koodi.

13. Tapahtumaraportti

TAPAHTUMARAPORTIT: KATSELU
Tapahtumaraportit: näytön sivunavigaatiossa
Tapahtumaraportit avaa luettelon tapahtumaraporteista.
Tapahtumaraportit esitetään luettelona ja linkki avaa kyseisen eAD:n tapahtumaraportin.
Raportin numero: tapahtumaraportin juokseva numero.
Päivämäärä: analyysin päivämäärä pp.kk.vvvv.
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TAPAHTUMARAPORTIT: KATSELU
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