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Ilmoitettavat lisätiedot haettaessa lupaa tulli-ilmoituksella sisäisen jalostuksen, ulkoisen jalostuksen, tietyn käyttötarkoituksen tai 
väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn (tulli-ilmoituksen kohta 44). Täytetään soveltuvin osin. 
 

1. Hakija Nimi EORI-numero tai luonnollisen henkilön henkilötunnus 

  

Osoite 

 

Yhteyshenkilö Nimi Puhelin 

  

Sähköpostiosoite 

 

Omistaja 

(väliaikainen 
maahantuonti) 

Nimi Puhelin 

  

Osoite 

 

Sähköpostiosoite 

 

2. Jalostuksen suorituspaikka/-paikat tai tavaran käyttöpaikka 
(myös jalostuksen suorittaja mainittava, jos eri kuin hakija) 

 

3. Tavaroiden jalostuksen tai muun käytön luonne 
(tavaroihin kohdistettavat toiminnot, esim. leikkaus ja ompelu; koneistus ja kokoonpano; näyttely) 

 

4. Jalostetut tai valmistetut tuotteet (ei väliaikainen maahantuonti) 
(myös tullinimikkeet ilmoitettava) 

 

5. Arvioitu tuotto (ei väliaikainen maahantuonti) 
(tavaroista saatavien jalostettujen tuotteiden paljous tai niiden prosentuaalinen osuus) 

 

6. Ehdotettu tunnistusmenetelmä ja mahdollisen INF-lomakkeen numero 
(tavaroiden jalostuksen tai muun käytön valvonta; esim. tavara- ja varastokirjanpito, sarja- tai valmistenumerot, näytteidenotto, tekniset kuvaukset, 
analyysit jne.) 

 

7. Sisäisen jalostuksen taloudellisten edellytysten koodit (kts. liite 1) 

    Väliaikaisen maahantuonnin koodit (kts. liite 2) 

8. Menettelyn päättämisen määräaika (pp-kk-vvvv) 

  

9. Sisäisen jalostuksen tuontitullivelkaa koskeva artikla 

(Lasketaanko mahdollisesti syntyvä tuontitullivelka UTK 85 artiklan [eli tullivelan syntymishetkellä voimassa olevien tekijöiden] vai UTK 86(3) 
artiklan [eli menettelyyn asettamista koskevan ilmoituksen hyväksymishetkellä voimassa olevien tekijöiden] mukaisesti) 

 

Paikka ja päiväys Allekirjoitus  

   

Nimenselvennys  
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Liite 1 kohtaan 7. Sisäisen jalostuksen taloudellisten edellytysten koodit (UTK 211(4)(b) ja (5) art., DA 167 art.) 
 
 
Lupaa sisäisen jalostuksen menettelyyn voidaan hakea tulli-ilmoituksella, kun sen taloudellisten edellytysten koodi on jokin 
seuraavista: (suluissa koodin numero ja sitä vastaava erityismaininnan lisäkoodi)  

 
a) niiden tuotteiden jalostus, joita ei mainita delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 liitteessä 71–02; (1, XBG) 

b) korjaus; (2, XAU) 

c) luvanhaltijan käyttöön suoraan tai välillisesti annettujen tavaroiden jalostus unionin tullialueen ulkopuolelle 
sijoittautuneen toimeksiantajan ohjeiden mukaan ja tämän lukuun ja yleensä pelkästään jalostuskustannusten 
maksamista vastaan; (3, XAS) 

g) tavaroiden jalostus sen varmistamiseksi, että ne täyttävät vapaaseen liikkeeseen luovutuksen tekniset vaatimukset; 
(10, XTA) 

h) muiden kuin kaupallisten tavaroiden jalostus; (11, XAR) 

i) taloudellisten edellytysten tutkimisen jälkeen annetun aikaisemman luvan nojalla tuotettujen tavaroiden jalostus; (12, 
XAV) 

j) palmuöljyn jähmeiden ja nestemäisten jakeiden, kookosöljyn, kookosöljyn nestemäisten jakeiden, palmunydinöljyn, 
palmunydinöljyn nestemäisten jakeiden, babassuöljyn tai risiiniöljyn jalostaminen tuotteiksi, joita ei ole tarkoitettu 
elintarvikealalle; (13, XTB) 

k) jalostus siviili-ilma-aluksiin yhdistettäviksi tai niissä käytettäviksi tuotteiksi, joille on annettu lentokelpoisuustodistus; 
(14, XTC) 

l) jalostus tuotteiksi, joihin sovelletaan tiettyihin aseisiin ja puolustustarvikkeisiin sovellettavaa tuontitullin suspendoimista 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 150/2003 (1) mukaisesti; (15, XTD) 

m) tavaroiden jalostus näytteiksi; (16, XTE) 

n) elektronisten komponenttien, osien, yhdistelmien tai muiden ainesten jalostus informaatioteknologiatuotteiksi;  
(17, XTF) 

o) yhdistetyn nimikkeistön koodiin 2707 tai 2710 kuuluvien tavaroiden jalostus yhdistetyn nimikkeistön koodiin 2707, 2710 
tai 2902 kuuluviksi tuotteiksi; (18, XTG) 

p) osien tai komponenttien saattaminen jätteiksi tai romuksi, hävittäminen ja talteenotto; (19, XTH) 

r) koodeksin 220 artiklassa tarkoitetut tavanomaiset käsittelyt; (21, XAT) 

s) sisäiseen jalostusmenettelyyn asetettaviin tavaroihin sovellettavien tuontitullien yhteenlaskettu arvo on ja 
kalenterivuotta sekä kutakin yhdistetyn nimikkeistön kahdeksannumeroista alanimikettä kohden delegoidun asetuksen 
(EU) 2015/2446 liitteeseen 71-02 sisältyvien tavaroiden osalta enintään 150 000 euroa ja muiden tavaroiden osalta 
enintään 300 000 euroa, paitsi jos tavaroihin, jotka on tarkoitus asettaa sisäiseen jalostusmenettelyyn, sovellettaisiin 
väliaikaisia tai lopullisia polkumyyntitulleja, tasoitustulleja, suojatoimenpiteitä tai myönnytysten soveltamisen 
keskeyttämisestä aiheutuvia lisätulleja, niiden vapaaseen liikkeeseen luovutettaviksi ilmoittamisen tapauksessa;  
(22, XTI) 

 
 

 
Em. koodeja ei saa käyttää tulli-ilmoituksella haettavassa luvassa, jos tavarat ovat liitteessä 71–02 mainittuja 
maataloustuotteita, vaikka niille suoritettaisiinkin em. kohdissa mainittuja jalostustoimintoja (esim. m-kohta 

jalostaminen näytteiksi). 
 
 
DA 167 artiklan alakohdat d, e, f ja q voivat liittyä vain maataloustuotteisiin, joten niitä ei voi käyttää tulli-
ilmoituksella haettavassa luvassa ja siksi ne puuttuvat yllä olevasta listasta. 

 
 

 



 

  

 

 

 

Tullilomake nro 658s_18

Liite 2 kohtaan 7. Väliaikaisessa maahantuonnissa käytettävät D-alkuiset koodit 
 

Lupaa väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn voidaan hakea tulli-ilmoituksella, kun sen kansallinen koodi on jokin 
seuraavista: (suluissa vastaavat delegoidun asetuksen EU 2015/2446 artiklat ja arvonlisäverolain pykälät)  
 

D01 Kuormalavat (kuormalavojen laitteet ja varusteet mukaan luettuina) (DA 208 - 209 art. AvL 86a. 3 § 4k) 

D02 Kontit (konttien laitteet ja varusteet mukaan luettuina) (DA 210 - 211 art. AvL 86a. 3 § 4k) 

D03 Maantie-, rautatie-, ilma-, meri- ja sisävesiliikenteen kuljetusvälineet (DA 212 art. AvL 86a. 3 § 4k) 

D04 Matkustajien henkilökohtaiset tavarat ja urheilukäyttöön tarkoitetut tavarat (DA 219 art., AvL 86a.3 § 4k) 

D05 Merimiesten ajanvieteaineisto (DA 220 art., AvL 86a. 3 § 4k) 

D06 Suuronnettomuuksien seurausten torjuntaan käytettävä välineet (DA 221 art., AvL 86a. 3 § 4k) 

D07 Lääketieteelliset  ja kirurgiset laitteet sekä laboratoriolaitteet (DA 222 art., AvL 86a. 3 § 4k) 

D08 Eläimet (vähintään 12 kk) (DA 223 art., AvL 86a. 3 § 4k) 

D09 Rajavyöhykkeillä käytettävät tavarat (DA 224 art., AvL 86a. 3 § 4k) 

D10 Ääni, kuva- ja tietotallenteet (DA 225 art, AvL 86a. 3 § 4k) 

D11 Mainosmateriaali (DA 225 art., AvL 86a. 3 § 4k) 

D12 Ammatinharjoittamisvälineet (DA 226 art., AvL 86a. 3 § 4k) 

D13 Opetusvälineet ja tieteelliset välineet (DA 227 art., AvL 86a. 3 § 4k) 

D14 Pakkauspäällykset, täydet (DA 228 art., AvL 86a. 3 § 4k) 

D15 Pakkauspäällykset, tyhjät (DA 228 art., AvL 86a. 3 § 4k) 

D16 Muotit, matriisit, kuvalaatat, piirustukset, luonnokset, mittaus-, valvonta- ja tarkistuskojeet ja muut vastaavat esineet 
(DA 229 art., AvL 86a. 3 § 4k) 

D17 Erityistyökalut ja –kojeet (DA 230 art., AvL 86a. 3 § 4k) 

D18 Testattaviksi, tai kokeiltaviksi tai esiteltäviksi tarkoitetut tavarat (DA 231 art. a kohta, AvL 86a. 3 § 4k) 

D19 Tavarat jotka tuodaan maahan myyntisopimuksen perusteella, joka voidaan purkaa, jos tavaroiden testauksesta ei 
saada hyväksyttäviä tuloksia (DA 231 art. b kohta, AvL 86a. 3 § 4k) 

D20 Testeissä, kokeissa tai esittelyissä, jotka tapahtuvat ilman ansaitsemistarkoitusta, käytettävät tarkoitetut tavarat (6 kk)  
(DA 231 art. c alakohta, AvL 86a. 3 § 4k) 

D21 Näytteet (DA 232 art., AvL 86a. 3 § 4k) 

D22 Korvaavat tuotantovälineet  (6 kk) (DA 233 art., AvL 86a. 3 § 4k) 

D23 Tilaisuuksia varten tai myytäviksi tarkoitetut tavarat (DA 234 art. 1 kohta, AvL 86a. 3 § 4k) 

D24 Hyväksymistä varten tarkoitetut lähetykset (kuusi kuukautta) (DA 234 art. 2 kohta, AvL 86a. 3 § 4k) 

D25 Taide-, keräily- ja antiikkiesineet (DA 234 art. 3 kohdan a alakohta, AvL 86a. 3 § 4k) 

D26 Huutokaupattavaksi tarkoitetut tavarat (DA 234 art. 3 kohdan b alakohta, AvL 86a. 3 § 4k) 

D27 Varaosat, tarvikkeet ja varusteet (DA 235 art., AvL 86a. 3 § 4k) 

D28 Erityisissä tilanteissa, joilla ei ole taloudellista vaikutusta tuodut tavarat (DA 236 art. b kohta, AvL 86a. 3 § 4k) 

D29 Enintään kolmen kuukauden ajaksi tuodut tavarat (DA 236 art. a kohta, AvL 86a. 3 § 4k) 

D30 Unionin tullialueen ulkopuolelle sijoittautuneiden henkilöiden taikka henkilöiden, jotka aikovat muuttaa tavanomaisen 
kotipaikkansa kyseisen alueen ulkopuolelle, kulkuvälineet (DA 216 art. AvL 86a. 3 § 4k) 

D51 Osittain tuontitulliton väliaikainen maahantuonti (DA 206 art., AvL 1.1.2, VVL) (Tuotteet kokonaan valmisteverollisia (tai 
verottomia)) 

 

Sovellettava lainsäädäntö 
 
UTK Unionin tullikoodeksi (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 952/2013 unionin tullikoodeksista). 
 

TA Täytäntöönpanoasetus (Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2447 UTK:n tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa 
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä).   

DA Delegoitu asetus (Komission delegoitu asetus (EU) 2015/2446 UTK:n täydentämisestä eräitä unionin tullikoodeksin 
säännöksiä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta). 

TDA Siirtymäsäädös 2016/341, eli EU:n komission siirtymäsäännökset, joita sovelletaan UTK:n soveltamisen alkamisen jälkeen, 
kunnes uudet tai uudistetut tietojärjestelmät ovat valmiita työohjelmassa määritetyssä aikataulussa  
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