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Kansainvälisen CIM-rahtikirjan täyttäminen

Yleistä

Kansainvälistä läntistä rautatieliikennettä koskevat määräykset on julkaistu
Kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) liitteessä B (CIM)
”Yhtenäiset oikeussäännökset sopimuksesta tavaran kansainvälisestä
rautatiekuljetuksesta” 1999. Yleissopimuksen (COTIF) liite. Finlex Valtiosopimukset
52/2006

Määräyksistä käytetään ranskankielisen nimen mukaista lyhennystä CIM ja
kansainvälisestä läntisestä rautatieliikenteestä nimitystä CIM-liikenne.

Suomen CIM-liikenne käsittää vaunukuormakuljetukset Tornion kautta Ruotsiin tai
Ruotsin kautta edelleen Eurooppaan tai päinvastaisessa suunnassa.

CIM-rahtikirja

CIM-liikenteessä käytetään kuljetusasiakirjana CIM-rahtikirjaa. Rahtikirja täytetään VR
Transpointin Asiakirjat-sovelluksessa. Rahtikirjan täyttämisestä voi sopia VR
Transpointin asiakasvastaavan myyjän kanssa.

Asiakas vastaa rahtikirjaan tekemiensä merkintöjen oikeellisuudesta.

Asiakirjat-sovellukseen tallennettu rahtikirja tulostetaan VR Transpointin
palvelukeskuksessa Kouvolassa ja toimitetaan Ruotsiin Green Cargon
asiakaspalvelupisteeseen. Asiakas voi tulostaa itselleen rahtikirjan kappaleen Asiakirjat-
sovelluksesta.

Lähettäjä täyttää rahtikirjan kentät Asiakirjat-palvelun ohjeiden mukaisesti.

Rahtikirja täytetään ruotsin, englannin, saksan tai ranskan kielellä. Lähetyksen sisältö
(kenttä 21) voidaan merkitä myös suomenkielellä.

Tavaranimikkeet

CIM-liikenteessä käytetään yhteistä tavaranimikkeistö NHM (Nomenclature Harmonisée
Marchandises). Se on pääosin yhteneväinen tullin tavaranluokituksen kanssa (CN-
nimikkeistö). Ellet tiedä oikeata tavaranimikettä, kysy varmuuden vuoksi VR
Transpointin palvelukeskuksesta Kouvolasta.

Vaaralliset aineet

Vaarallisista aineista on annettu omat määräykset, jotka on julkaistu Kansainvälisiä
rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) liitteessä C (RID).
http://www.otif.org/en/publications/rid-2015.html
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Rahtikirjoissa ilmoitetaan ensin vaaratunnusnumero (koskee kokovaunukuljetuksia),
sitten YK-numero, jota edeltää kirjaimet ”UN”. Seuraavaksi merkitään RID:n luvun 3.2
taulukossa A suuraakkosin ilmoitettu aineen virallinen nimi sekä tarvittaessa aineen
tekninen nimi suluissa RID:n kohdan 3.1.2.8.1 mukaisesti.
Tämän jälkeen:
- luokan 1 räjähteet: luvun 3.2 taulukon A sarakkeessa 3b annettu luokituskoodi;

Jos luvun 3.2 taulukon A sarakkeessa 5 on muita varoituslipukkeiden numeroita kuin
1, 1.4, 1.5, 1.6, 13 ja 15, on nämä muut varoituslipukkeiden numerot merkittävä
sulkuihin luokituskoodin jälkeen;

- luokan 7 radioaktiiviset aineet; luokan nro ”7”:
- muiden luokkien aineet ja esineet: luvun 3.2 taulukon A sarakkeessa 5 annetut

varoituslipukkeiden numerot lukuun ottamatta lipuketta 13.
Jos useampi kuin yksi varoituslipukkeen numero on annettava, on ensimmäisen
numeron jälkeiset numerot merkittävä sulkuihin.
Lopuksi on annettava pakkausryhmä, jos aineella tai esineellä on sellainen
määritelty. Pakkausryhmämerkintää saa edeltää kirjainyhdistelmä PG (Packing
Group) tai vastaava kirjainyhdistelmä rahtikirjassa käytetyllä kielellä.

Rastita RID-ruutu (kenttä 23).

Rahtikirjan kenttien täyttämisohjeita

1 Lähettäjä
Merkitse lähettäjän tarkka nimi ja osoite sisältäen paikkakunnan ja maan.
Osoitteessa käytetään ISO 3166 mukaista maatunnusta (FI). Tunnuksen löydät
Asiakirjat-palvelusta tämän kentän kohdalta alasvetovalikosta.

EU:n sisäisessä liikenteessä merkitään myös ALV-tunnus.

2 Merkitse VR Transpointin asiakasnumero.

3 Jos joku muu kuin lähettäjä maksaa rahdin, on rahdinmaksajan asiakasnumero
merkittävä tähän kenttään.

4 Vastaanottaja
Merkitse vastaanottajan tarkka nimi ja osoite sisältäen paikkakunnan ja maan.
Osoitteessa käytetään ISO 3166 mukaista maatunnusta (esim. SE, DE). Tunnuksen
löydät Asiakirjat-palvelusta tämän kentän kohdalta alasvetovalikosta.
Vastaanottajana saa olla vain yksi joko fyysinen tai juridinen henkilö.
EU:n sisäisessä liikenteessä merkitään myös ALV-tunnus.

5 Merkitse vastaanottajan asiakasnumero, jos se on tiedossa.

6 Jos joku muu kuin vastaanottaja ulkomailla maksaa rahdin, on tämän asiakasnumero
merkittävä tähän.

7 Lähettäjän selityksiä (ilmoituksia)
Tähän kenttään voidaan merkitä rahdinkuljettajaa sitovia ilmoituksia koodina ja/tai
sanoin.
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1. vastaanottajalla ei ole oikeutta muuttaa kuljetussopimusta
2. valtuutettu vastaanottaja (liittyy tullimenettelyyn)
3. saattaja (määrä ja nimi)
4. kuljetettaessa säiliövaunuja, jotka on täytetty puhdistamattomina, on tavaran

massana ilmoitettava rahtikirjassa täytetyn massan ja lastijäämän summa
(koskee säiliövaunuja, jotka täytetään ilman edellisen kuorman täydellistä
tyhjentämistä, vrt. kohta 5.4.1.2.2 c) RID)

5. puhelinnumero siltä varalta, että vaarallisten aineiden kohdalla sattuu jotain
epätavallista tai onnettomuus

6. rahdinkuljettaja ei saa siirtää vastuutaan kuljetuksesta toiselle rahdinkuljettajalle
7. kuormaus rahdinkuljettajan toimesta
8. purku rahdinkuljettajan toimesta
9. sovittu toimitusaika
10. hallintoviranomaisten määräysten täyttö (katso artikla 15 CIM) tämä tarkoittaa

lähettäjän liittämiä asiakirjoja tulli- ja viranomaismuodollisuuksia varten
11. erikoiskuljetusnumero (merkitään kaikkien osallistuvien

kuljettajien/infrahaltijoiden kuljetusnumerot)
12. ei käytössä
13. ei käytössä
14. ei käytössä
15. ei käytössä
16. Muita ilmoituksia

24. Rajoitetut määrät (limited quantities) pakatuille vaarallisille aineille (RID 3.4)

8 Lähettäjän viite
Ilmoita mahdollinen viitenumero, joka näkyy myös rahtilaskulla.

9 Liitteet
Luettele tässä kaikki rahtikirjaan liitettävät asiakirjat.

Kun vaarallisten aineiden kuljetusta seuraa merikuljetus, liitetään rahtikirjaan suurkontin
tai vaunun pakkaustodistus (RID 5.4.2.).

10 – 12 Määräpaikka ja koodit
Merkitse määräaseman ja määrämaan viralliset nimet ja koodit.

Tarkista tarvittaessa määräaseman ja määrämaan nimet ja kansainväliset koodit VR
Transpointin palvelukeskuksesta Kouvolasta.

13 Kaupalliset ehdot

Merkitse esim. kuljetusreitti

1 Kuljetusreitti
2 Kuljetussuunta
3 Kuljetukseen osallistuvat kuljetusyhtiöt. Merkitse jokaisen kuljetusyhtiön kohdalle
välimatka, jonka kuljetusyhtiö suorittaa sekä onko kyseessä sopimuksen tehnyt
”ensimmäinen” kuljetusyhtiö, perättäiskuljettaja vai kuljetusmatkan viimeinen
kuljetusyhtiö, joka luovuttaa tavaran määräpaikassa vastaanottajalle.
4 Raja-asemat, joiden kautta kuljetus on suoritettava (esim. erikoiskuljetuksille)
5 Muut tarpeelliset ehdot
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14 Sopimusnumero

Merkitse kuljetusyhtiön kanssa tehty rahtisopimuksen numero.

15 Tiedotuksia vastaanottajalle
Lähettäjän vapaamuotoisia ilmoituksia vastaanottajalle. Ilmoitukset eivät sido
kuljetusyhtiötä.

16 Luovutettu (lähtöasema)
Paikkakunta (myös asema ja maa) ja päivämäärä (kuukausi, päivä ja tunti) milloin
tavara on luovutettu kuljetusyhtiölle kuljetettavaksi.
Huomautus: Jos lähettäjän antamat tiedot poikkeavat todellisesta, tavaran
vastaanottanut kuljetusyhtiö merkitsee kenttään 56 ”Kuljettajan ilmoituksia” ilmenneet
poikkeamat.

17 Lähtöaseman koodi
Merkitään lähtöaseman koodi. Tarkista tarvittaessa koodi VR Transpointin
palvelukeskuksesta Kouvolasta.

18 Vaunun numero
Merkitse vaunun koko numero.

19 Transitolaskutus
Merkitään mikäli kysymyksessä on erillinen transitolaskutus.

20 Kustannusten maksaminen
Ellei toisin ole sovittu, lähettäjä maksaa kuljetusmaksut lähetyspaikan kuljetusyhtiölle ja
vastaanottaja määräpaikan kuljetusyhtiölle.
Lähettäjä voi valita jonkin seuraavista maksumääräystavoista. Rasti merkitään joko
Franko rahti -ruutuun tai incoterms-ruutuun. Jos merkintä puuttuu, lähettäjä maksaa
kustannukset.

Merkitään Incotermsin mukaiset ehdot. Käytetyt lyhenteet ovat Incoterms 2010
mukaiset.
Viittaukset ehtoihin tarkoittavat vain kuljetusmaksujen maksamista, eikä niillä ole muuta
merkitystä kuljetussopimukselle.

Ehto, joka merkitään rahtikirjaan Merkitys
a) Carriage charges paid,
as appropriate up to X

Lähettäjä maksaa rahdin nimettyyn
toimituspaikkaan asti.

b) Carriage charges
including …, as
appropriate up to X

Lähettäjä maksaa rahdin ja lisämaksut, tullit ja
muut maksut nimettyyn toimituspaikkaan asti.

c) EXW “EX Works (…
named place)”

Vastaanottaja maksaa kaikki maksut (rahdin ja
lisämaksut, tullit ja muut maksut).

d) FCA “Free CArrier
(… named place)”

Lähettäjä maksaa lähetysmaan tulli- ja muiden
hallinnollisten muodollisuuksien hoitamisesta
perittävät maksut.

e) CPT [“Carriage Paid To Lähettäjä maksaa maksut rahtikirjaan merkittyyn
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(… named place of
destination)”]
CIP [“Carriage and
Insurance Paid to
(… named place of
destination)”]

määräpaikkaan asti. Näitä maksuja ovat rahti ja
lisämaksut, lähetysmaan tullit ja muut hallinnolliset
maksut. Ei sisällä kauttakuljetus- ja määrämaan
osuuksien maksuja.

f) DAP “Delivered At Place
(… named place of
destination)”

Lähettäjä maksaa maksut (rahdin, lisämaksut ja
muut maksut) nimettyyn toimituspaikkaan tai
rahtikirjaan merkittyyn määräpaikkaan saakka
sekä lisäksi vientitullit ja muut vientiin liittyvät verot.
Vastaanottaja maksaa maksut (rahdin, lisämaksut
ja muut maksut) sovitusta toimituspaikasta alkaen
sekä lisäksi tuontitullit ja muut tuontiin liittyvät
verot.

g) DAT “Delivered At
Terminal (… named
terminal at port or place
of destination)”

Lähettäjä maksaa maksut (rahdin, lisämaksut ja
muut maksut mukaan lukien maksut tavaran
purkamisesta terminaalissa) rahtikirjaan merkittyyn
terminaaliin saakka sekä lisäksi vientitullit ja muut
vientiin liittyvät verot. Vastaanottaja maksaa
maksut (rahdin, lisämaksut ja muut maksut)
rahtikirjaan merkitystä terminaalista alkaen sekä
lisäksi tuontitullit ja muut tuontiin liittyvät verot.

h) DDP “Delivered Duty
Paid (… named place of
destination)”

Lähettäjä maksaa kaikki maksut (rahdin ja
lisämaksut, tullit ja muut maksut) määräpaikkaan
saakka.

i) DAF “Delivered At
Frontier (… named
place)”

Lähettäjä maksaa kaikki maksut (rahdin ja
lisämaksut, tullit ja muut maksut) nimettyyn
toimituspaikkaan saakka.

j) DDU “Delivered Duty
Unpaid (… named place
of destination)”

Lähettäjä maksaa maksut rahtikirjaan merkittyyn
määräpaikkaan saakka. Näitä maksuja ovat rahti ja
lisämaksut, tullit ja muut maksut lukuun ottamatta
määrämaan tulli- ja muita hallinnollisia
muodollisuuksia koskevia maksuja.

21 Lähetyksen sisältö

Ilmoita vaunujen ja konttien lukumäärä ja tunnistenumerot.
Ilmoita tavaran merkit ja numerot sekä pakkauslajit ja kollien lukumäärä.
Vaarallisista aineista tehdään merkinnät kohdan Vaaralliset aineet mukaisesti.
Ilmoita tavara sillä nimellä, mikä sillä on käytettävässä sopimuksessa tai mitä
kauppanimitystä siitä käytetään lähetysmaassa. Mikäli lähetys sisältää useampia
tavaralajeja, jotka on hinnoiteltava erikseen, ilmoitetaan ne erillisinä. Lisälehti
muodostuu automaattisesti Asiakirjat-palvelussa.

Ilmoita myös
- sinettien lukumäärä ja numerot
- jos kuljetetaan vaarallista ainetta, tavaran vaarallisuusluokka (RID-luokka) sekä
vaarallisten aineiden luettelon mukainen aineen virallinen nimi. Lähettäjä vastaa, että
vaaralliset aineet on pakattu ja kuormattu oikein ja että rahtikirjamerkinnät sekä
vaunujen ja kollien merkinnät ovat oikein ja voimassa olevien säädösten mukaiset.
- sahatavaralähetyksissä m3-määrä (yhden desimaalin tarkkuudella).

Jos kyseessä on vientikuljetus EU:n ulkopuolelle (esim. Sveitsiin tai Norjaan), merkitään
viennin MRN-numero. Jos kyseessä on passitus Suomen kautta Ruotsiin tai edelleen
muuhun maahan, merkitään passituksen MRN-numero.
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22 Erikoiskuljetus
Rastita ruutu, mikäli kyseessä on erikoiskuljetus.

23 RID
Rastita ruutu, jos kyseessä on vaarallinen aine (RID-tavara).

24 NHM-koodi
NHM-koodi merkitään kahdeksannumeroisena. Tarvittaessa käytetään CN-koodia.

25 Paino
Merkitään:
- tavaran bruttopaino (sis. päällys) tai muulla tavalla ilmoitettu tavaran paino, erikseen

nimikekohtaisesti
- intermodaaliyksikön, esim. kontin nettopaino
- lähetyksen kokonaispaino

29 Asettamispaikka- ja päivä
Asiakirjat-palvelu muodostaa rahtikirjan tekopaikan ja päivämäärän automaattisesti.

30 Asiakirjan nimi
Merkitse rasti CIM-kenttään

48 Tarkastus
Kuljetusyhtiö tekee merkinnän tarpeen mukaan.

50 Kuljetustiet
Merkitään niiden raja-asemien koodit, joiden kautta lähetys kuljetetaan.
Tarkista tarvittaessa koodi VR Transpointin palvelukeskuksesta Kouvolasta.

51 Tullimuodollisuudet
Ei täytetä Suomesta lähtevissä kuljetuksissa.

52 Ennakkomaksulaskelma
Ei täytetä Suomesta lähtevissä kuljetuksissa.

56 Kuljettajan ilmoituksia
Kuljetusyhtiö täyttää.

57 Muut kuljettajat
Kuljetusyhtiö täyttää kuljetukseen osallistuvien kuljettajien nimet ja kuljetusvälimatkat.

62 Lähetyksen tunniste (rahtikirjan numero)
Asiakirjat-palvelu muodostaa lähetyksen tunnisteen automaattisesti.

Jos jossakin kentässä ei ole riittävästi tilaa merkinnöillesi, eikä merkintöjä voi jatkaa
viereiselle kentälle, on käytettävä lisälehtiä (5 kpl - yksi kutakin rahtikirjan osaa varten).
Lisälehti muodostuu Asiakirjat-palvelussa.


