
Tillstånd till skattefri servering    BILAGA 1 

Allmänna tillståndsvillkor (9.3.2016)    

  

 

1. Tillståndshavaren ska följa de tillståndsvillkor som finns på Tullens webbplats 

(www.tulli.fi). Tillståndsvillkoren som bifogats till detta beslut gäller vid tidpunkten 

för utfärdandet av tillståndet och kan ändras genom beslut av Tullen. 

 

2. Skattefria är produkter som är avsedda att säljas och konsumeras ombord på ett fartyg 

i yrkesmässig internationell trafik, när dessa produkter förs in till Finlands tullområde 

av fartyget eller levereras till fartyget i Finland. Skattefriheten gäller också produkter 

som säljs och konsumeras på fartyget inom Finlands tullområde. På fartyg i EU-intern 

trafik är bara produkter som konsumeras ombord skattefria. 

3. Tillståndshavaren kan servera produkter skattefritt medan fartyget ligger i hamn, när 

serveringen ansluter sig till en tillställning som har att göra med idkande av sjöfart. 

Sådana tillställningar kan anses vara t.ex. representationstillfällen som rederiet ordnar 

för sina intressentgrupper med anknytning till marknadsföring av fartyget. På grund 

av tillställningens art är serveringsförsäljning inte tillåtet. Skattefri servering är tillåtet 

endast ombord på fartyget.  

Tillståndshavaren ska lämna ett månatligt sammandrag av de tillställningar som 

arrangerats och de produkter som serverats skattefritt till Tullens fartygsleverans-

bevakning till e-postadressen alustoimitukset@tulli.fi. Sammandraget ska lämnas 

senast den 16 dagen påföljande månad och innehålla åtminstone följande uppgifter: 

- uppgifter om tillståndshavaren 

- fartygets namn 

- tillställningens art och tidpunkt 

- antalet inbjudna gäster uppskattningsvis 

- vilka produkter som serverats och hur mycket 

 

4. Genom att på förhand lämna in en anmälan till Tullen kan tillståndshavaren servera 

produkter skattefritt till fartygets passagerare i en oförutsebar force majeure-situation då 

det annars nödvändigtvis inte skulle finnas förutsättningar för skattefri servering. 

Oförutsebara situationer kan förekomma t.ex. när trafikeringen med fartyget försenas 

eller hindras på grund av ett tekniskt fel eller när hamnbesöket hindras på grund av 

storm. Då kan skattefria produkter som fartygslevererats till fartyget serveras till 

passagerare mot betalning eller gratis. Skattefri servering är tillåtet endast ombord på 

fartyget. 

 

Tillståndshavaren ska på förhand till Tullen lämna in en anmälan om skattefri 
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servering i en oförutsebar force majeure-situation. Anmälan ska skickas till e-

postadressen alustoimitukset@tulli.fi genast när man har kännedom om den avvikande 

situationen. Anmälan ska innehålla minst följande uppgifter: 

 
- uppgifter om tillståndshavaren och fartyget 
- fartygets ursprungliga trafikeringsrutt och -sätt (reguljär eller annan trafik)  
- orsak till den skattefria serveringen 
- produkter som serveras 

- tidpunkt för den skattefria serveringen 

Tillståndshavaren kan börja med den skattefria serveringen 15 minuter efter att 

anmälan skickats. Tullen kan förbjuda den skattefria serveringen om den konstaterar 

att de orsaker som lagts fram inte berättigar till skattefri servering. 

5. Skattefri butiksförsäljning är förbjudet när fartyget ligger i hamn och fartygets 

skattefria butiker ska hållas stängda. 

6. Tullen kan påföra skatt för de produkter för vilka förutsättningarna för skattefrihet inte 

uppfyllts. 

7. Tullen kan upphäva detta tillstånd om tillståndshavaren inte längre uppfyller de 

villkor som ställts eller om tillståndshavaren inte längre iakttar tillståndsvillkoren 

respektive Tullens anvisningar eller om de omständigheter som rådde då tillståndet 

beviljades väsentligen har förändrats. Sådana förändringar ska anmälas till Tullens 

tillståndscentral. 
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