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När du säljer till Japan

• Den tull- och skattefria gränsen för försändelser är 10 
000 JPY

• Försändelser värda under 10 000 JPY är tullfria.

• Förtullningsvärdet på varor som har köpts för personligt 
bruk är försäljningspriset x 0,6

• 16 666 JPY ~ 140 €

• Att göra tullklarering i adresslandet

• Adressaten ansvarar alltid för eventuella tullklareringar, 
tullavgifter och skatter i adresslandet
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Att skicka inköp från en webbutik till Japan 

• EMS-transporttjänster passar utmärkt för näthandel som riktar sig till Japan. Följ de här instruktionerna vid planeringen av försändelser 
när du börjar sälja varor till Japan via näthandeln. I de här instruktionerna har man strävat efter att på ett så omfattande sätt som möjligt 
beakta saker som hör samman med postning, men Posti kan inte ta ansvar för det faktum att till exempel tullen i Japan kan ändra sina 
tillvägagångssätt och den här informationen därför inte är aktuell. 

• Var noggrann eftersom bristfälliga eller felaktiga uppgifter kan försvåra leveransen. Handlingarna ska motsvara försändelsernas innehåll.

Försändelsens faser:
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Utskrift av 
handelsfaktura

Utskrift av 
adresskort

Utskrift av 
tullhandling Förpackning Leverans till 

transport

1 2 3 4

Handelsfaktura Tulldokument
CN23

Beställning i 
webbutiken

Tullhandlingarna kan 
skrivas ut via Posti 

SmartShip

På 
paketet

Adresskort 



Förbud och restriktioner för produkter 

Leveranser till Japan omfattas av ett flertal restriktioner, som bland annat påverkas av tull samt transportmetod. Kontrollera vilka 
restriktioner och förbud gäller för dina egna varor. Källorna hittar du nedan, ytterligare information från bl.a. den finsk-japanska 
handelskammaren. 

Allmänna restriktioner för postförsändelser: 
http://www.posti.fi/yritysasiakkaat/posti-palvelee/ohjeet/kielletyt-lahetykset.html

Förbjudna försändelser till Japan:

Vapen, vapenredskap, vapendelar och ammunition. Narkotiska och psykotropa ämnen, designdroger, osedliga teckningar.

• Förteckning publicerad av UPU:

http://www.upu.int/uploads/tx_sbdownloader/listCustomsProhibitedArticlesEn.pdf

• Förteckning publicerad av Japans Post: https://www.post.japanpost.jp/int/use/restriction/index_en.html

• Japanska tullens förteckning över varor som är förbjudna att importera till Japan för privat bruk: 
http://www.customs.go.jp/english/summary/prohibit.htm 

Flygtransporter (EMS leveranser transporteras per flyg): 

Det finns restriktioner för lithium-batterier, som grundar sig på IATA:s vid tidpunkten gällande instruktioner 
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Utskrift av handelsfaktura

• Till försändelsen ska en handelsfaktura bifogas (”Commercial Invoice”). 

• På handelsfakturan ska finnas uppgifter enligt Tullens rekommendationer.

• Använd engelska

• För vissa produkter kan krävas en importlicens eller ett ursprungscertifikat. Om du säljer mer speciella produkter som 
eventuellt kräver tilläggsutredningar kan du kontakta till exempel den finsk-japanska handelskammaren 
(https://kauppayhdistys.fi/finnish-japanese/, http://www.fcc.or.jp) som kan hjälpa dig vidare.

• Försäljning till Japan är fri från mervärdesskatt i Finland. Utöver varorna gäller detta även för transporten av paketet 
från Finland till Japan, dvs. på Postis faktura MOMS 0 %
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Handelsfakturans innehåll

Tullen rekommenderar att åtminstone följande uppgifter skulle finnas på den faktura som används i samband 
med exportdeklarationen:

• fakturans referens (fakturans nummer) och dag för utfärdande
• säljarens fullständiga namn, postadress, telefonnummer, e-postadress och mervärdesskattekod (eller FO-

nummer). Om säljarens EORI-kod avviker från hans/hennes FO-nummer, ska även EORI-koden anges.
• köparens (och adressatens, om inte samma) fullständiga namn och postadress
• varans ursprungs- eller exportland
• destinationsland
• uppgifter om transporten, till exempel transportmedel och rutt 
• leveransklausul och –samlingens namn (till exempel CIF Habarovsk, Incoterms 2010)  (till exempel ”DDU”)
• leveranstid och leveranssätt 
• betalningsvillkor och betalningssätt (till exempel ”Paid in advance”)
• varukollinas märkning, nummer, antal (och eventuellt ett sekundärt antal som krävs enligt tullbenämningen) 

och slag
• noggrann varudefinition, skriftligt och med vanliga handelsbeteckningar
• varans prisuppgifter i använd valuta, enhets- och totalpriser enligt varuslag
• rabatter och/eller eventuella tilläggsdebiteringar och deras grunder
• exportens syfte (till exempel ”Sale of goods”)
• uppgifter om eventuellt exporttillstånd
• vid behov namn och adresser på de speditörer som säljaren och köparen har anlitat
• exportörens underskrift om myndigheterna i köparlandet kräver det.

Vid leveranser till Japan ska handelsfakturan vara i två (2) exemplar, av vilka den ena är avsedd för den 
mottagande kunden (kan finns inuti paketet)
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Utskrift av adresskort

• Adresskort kan skrivas ut 

1. med utskriftsprogrammet Posti SmartShip eller 

2. med eget utskriftsprogram

• Observera när du skriver ett adresskort:

• Avsändarens och adressatens exakta namn, adresser 
och telefonnummer 

• Namn- och adressuppgifter ska skrivas med latinska 
bokstäver.
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Som avtalskund hos Posti kan du beställa 
adresskort och självhäftande etiketter på 

adressen http://www.posti.fi/materiaalitilaus/

http://www.posti.fi/materiaalitilaus/


Utskrift av tulldeklarationen CN23

• Som tulldeklaration CN23 kan användas blankett som har skrivits ut med 1) utskriftsprogrammet Posti SmartShip , 2) 
PDF-blankett som finns på Postis webbplats eller 3) blankett i samma format som har skrivits ut med eget system.

• Använd engelska som språk på deklarationen. 

• Tullen i Japan kan kontrollera ursprungliga priser i webbutiken, därför lönar det sig att ange webbutikens namn i fältet 
”Name” på deklarationen CN23.

• Tulldeklarationerna ska vara försedda med underskrifter i syfte att bekräfta deras originalitet. 

• För EMS-leveranser värda mer än 1 000 euro ska dessutom göras en elektronisk exportdeklaration 
(http://tulli.fi/företagskund/export/export-ilmoittaminen).

• 1 000 € inkluderar innehållets värde och postavgifter
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Tulldeklaration CN23

Bifoga CN23 till försändelsen i två 
exemplar. Lägg den i plastfickan som har 
limmats på transportemballaget. 
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www.verkkokauppa.fi

X FI 015301 / dd.mm.yyyy

Företagets namn Ab

Street name_House number

Postcode City name

FINLAND

First_name Last_name

Street name_House number

Postcode City name_Region name

JAPAN

Sales of goods

Men’s cotton shirt 1 0.21 52.10 EUR China

23.00 EUR0.31 52.10 EUR

HS tariffnummer behövs inte 
på försändelser till 
privatpersoner.

Webbutikens domänadress, för att tullen i Japan ska kunna 
kontrollera att försäljningspriserna överensstämmer med de 
som har angetts på CN23-deklarationen. 

Lika många rader som 
produktnamn på beställningen.

3

dd.mm.yyyy Underskrift

Adressatens uppgifter med 
latinska bokstäver.

Försändelserna ska 
undertecknas.  

Blankett och ifyllningsanvisningar på adressen: http://www.posti.fi/liitteet/lahettaminen/tulliluettelo_cn23.pdf

100006123456

Valutan som valutakod med 
tre tecken (t.ex. EUR, JPY, 
USD)

http://www.posti.fi/liitteet/lahettaminen/tulliluettelo_cn23.pdf


Förpackning

• Förpacka gärna varorna i en standard kartonglåda, utan några varumärken eller motsvarande beteckningar för ditt 
företag eller varorna.

• Stäng transportemballage omsorgsfullt med kraftig tejp eller motsvarande. 

• Lägg CN23-deklarationerna och handelsfakturorna i en återförslutningsbar plastficka och limma den på paketet. 

• Lägg dokumenten i plastfickan så, att CN23 är ovanpå och textdelen syns.

• Fäst adresskortet på paketet så att streckkoden kan avläsas maskinellt. Adresskortet får inte vara vikt över 
förpackningens kant eller täcka stället där paketet försluts.
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Hantering av produktuppgifter

• Produktens namnuppgifter behövs i webbutiken, på handelsfakturan och på CN23-blanketten. Om 
produktuppgifter är på japanska i webbutiken, skulle det vara bra att få dem på engelska på 
handelsfakturan och på CN23-blanketten.

• Produktens namn ska vara beskrivande. Till tillverkarens produktnamn kan bifogas en definition som 
beskriver produkten. 

• Till exempel: 
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アディダスTシャツ

I webbutiken

I konsumentvyn på japanska

Adidas T-shirt
Engelskspråkig version 

På handelsfakturan och 
på CN23-blanketten

Adidas T-shirt 



Paketförsändelser till Japan med EMS-expresstjänst

• EMS är en snabb, schemalagd transporttjänst för paket och 
dokument direkt till mottagarna.  Tjänsten täcker hela 
landet.

• Leveranser sju dagar i veckan

• Till Tokyo på två dagar. Till övriga adresser 3–4 dagar

• Hemleverans – 2 utdelningsföretag

• Fullständig försändelseuppföljning

• Förvaringstid 15 dygn

• Tjänsten omfattar ersättning upp till 500 euro för den händelse 
att försändelsen skulle skadas eller försvinna (från och med 
1.10.2017)

Maximimått: Längd 150 cm, längd + omkrets sammanlagt 300 cm

Maximivikt: 30 kg
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Information om EMS -tjänsten på nätet: 
http://www.posti.fi/yritysasiakkaat/laheta/kuljetuspalvelut/ulkomaille/ems.html
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Försändelseuppföljning

• Försändelsens gång och uppgift om överlämning visas i 
försändelseuppföljningen.

• Den första händelse är sortering i Postis process

• Försändelsen kan följas upp med den individuella 
uppföljningskoden på adresskortet 

• EMS-uppföljningskoden börjar med bokstäverna EE

• I försändelseuppföljningen används följande koder

• Sortering

• EMB= Ankomst till utgående utväxlingskontor

• EMC= Avgång från utgående utväxlingskontor till utlandet

• EMD= Ankomst till adresslandets adressutväxlingskontor

• EME= Överlämnat till tullen

• EMF= Avgång från adressutväxlingskontor

• EMH= Utdelningsförsök

• EMI= Försändelsen utdelad till mottagaren
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Leverans av EMS-försändelse till Japan

• I Japan transporteras EMS-försändelser av Japans Post.

• EMS-försändelserna levereras i regel direkt till hemadressen, sju dagar i 
veckan mellan kl. 9–18.

• Adressatens telefonnummer ska antecknas på adresskortet, om man ska försöka 
nå adressaten.

• Det görs två kontaktförsök. Om försändelsen inte kan delas ut, lämnas 
en ankomstavi till adressaten. Då måste adressaten hämta försändelsen 
på postens serviceställe.

• Överlämningen bekräftas med adressatens underskrift. Dessutom 
registreras datum för överlämnandet.

• Försändelsens förvaringstid i posten är 15 dagar.
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Japans post

• Över 24 000 serviceställen

• Över 200 000 medarbetare



Export- och importklareringar
Försändelser värda mindre än 1 000 € till land utanför 
Europa

• Tullen och skatteförvaltningen godtar texten ”OUT” i 
Postis försändelseuppföljning som utförselbekräftelse.

Försändelser värda mer än 1 000 € till land utanför 
Europa ska exportklareras

• Du kan sköta exportdeklarationen själv i Tullens 
nättjänst, köpa tjänsten av Posti eller köpa tjänsten av 
en annan aktör som erbjuder denna tjänst.

• När du sköter exportdeklarationen själv, exempelvis via 
Tullens nättjänst, kan du där skriva ut ett EAD-
exportföljedokument. Det ska fästas på paketet på ett 
synligt ställe. 

• När paketet anländer till Postis utrikesterminal lämnar 
Postis spedition dokumentet till Tullen och Tullen lämnar 
en utförselbekräftelse till avsändaren för 
bokföringsändamål.
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Importklarering: Försändelsens 
mottagare ansvarar alltid för 
eventuell importförtullning, 
tullavgifter och skatter i 
adresslandet.



Anvisningar finns på Tullens webbplats
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http://tulli.fi/sv/foretag/export/exportdeklarering
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Tulli.fi – postförsändelse
http://tulli.fi/yritysasiakkaat/vienti/vienti-ilmoittaminen

• Post är försändelser, som har lämnats till en postanstalt och för vilka ett porto har betalats. En postförsändelse får 
väga 25–35 kg. Viktgränsen varierar enigt destinationsland.

• Ett elektronisk exportmeddelande ges för försändelser värda mer än 1 000 euro. Även för postförsändelse till ett 
mindre värde ges ett elektroniskt exportmeddelande när:

─ det är frågan om varor som omfattas av exportförbud eller exportrestriktioner

─ exportmeddelandet ges för ett specialförfarande (till exempel att varan skickas för reparation eller varan repareras i 
Finland och returneras)

─ Feoga-export (produkter som har fått jordbruksstöd).

• Exportmeddelandet ges innan paketet överlämnas till posten och exportföljedokumentet bifogas till paketet. När varan 
har lämnat EU ger Tullen ett avgångsbekräftat överlåtelsebeslut, antingen elektroniskt eller som kan hämtas hos 
Tullen.

• Till postförsändelser värda högst 1 000 euro bifogas tullblanketten CN22 eller CN23 som fås på posten.
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Import av returvaror

• Varor kan tullfritt returneras från länder utanför EU, det vill säga från tredje land, till land inom EU inom tre 
år från exporten till land utanför EU. 

• Exporten till land utanför EU måste kunna bevisas.

• avgångsbekräftat överlåtelsebeslut

• INF 3-blankett

• annat tillförlitligt dokument

• Även Postis uppföljningsinformation bekräftar utförsel.

• Om varan har sålts tullfritt till land utanför EU och förtullas tillbaka som returvara ska mervärdesskatt 
uppbäras.

• Läs mer http://tulli.fi/yritysasiakkaat/tuonti/palautustavaroiden-tuonti
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Kundtjänst

• Försändelseuppföljning på adressen http://www.posti.fi

• Kontrollera landspecifika instruktioner: 
http://www.posti.fi/pris/maatiedot/

• Egen kundtjänst för internationella paket:

• customerservice@posti.com

• Öppettider kl. 8-18
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