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internationella idrottsevenemang 
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Varor som importeras till Finland från ett land utanför 
unionens tullområde för internationella idrottsevenemang 
 
Denna kundanvisning handlar om de tullförfaranden och omständigheter då man inte behöver 
betala importtullar för varor som importeras till Finland från ett land utanför unionen för 
internationella idrottsevenemang. Anvisningen grundar sig på unionstullkodexen (UTK), dess 
delegerade förordning (DF), tullfrihetsförordningen (TullfriF) samt mervärdesskattelagen (MomsL). 
 
1. Tillfällig införsel med fullständig befrielse från importtullar 
 
Så länge som varan är hänförd till förfarandet för tillfällig införsel med fullständig befrielse från 
importtullar enligt bestämmelserna, sker ingen import enligt MomsL och ingen mervärdesskatt för 
importen uppbärs. Om förfarandet för tillfällig införsel avslutas så att varan stannar i Finland, 
uppbärs mervärdesskatt i samband med tullbeskattningen. 
 
1.1. Personliga tillhörigheter och varor för sportändamål som importeras av 
idrottsmän/idrottslag från ett land utanför unionens tullområde för ett idrottsevenemang: 
tillfällig införsel (art. 219 DF) 
 
Resande som bor i ett land utanför unionens tullområde kan själva tillfälligt till Finland föra in 
sådana personliga tillhörigheter och varor för sportändamål som rimligen kan behövas för resan. 
Dessa tillhörigheter och varor kan hänföras till förfarandet för tillfällig införsel med fullständig 
befrielse från importtullar (nedan förfarandet för tillfällig införsel) bara i namn av resanden som 
använder dem. 
 
Som personliga tillhörigheter betraktas t.ex. kläder, varor för personlig hygien, kameror, bärbara 
musikinstrument och liknande varor, rullstolar för handikappade samt hobbyutrustning.  
 
Som varor som importeras för sportändamål betraktas t.ex. friidrottsutrustning, utrustning för 
bollsport, utrustning för vintersport, sportkläder, utrustning för vattensport, utrustning för 
handikappidrott, fordon samt andra liknande varor. På denna grund kan transportmedel avsedda 
för tävlings- och sportändamål hänföras till förfarandet för tillfällig införsel.  
 
Varorna är ämnade för sportändamål om de används under ett evenemang 

- vars existens kan bestyrkas, 
- som har en officiell arrangör,  
- till vilket den resande bevisligen har anmält sig eller ämnar anmäla sig 

Ta vid behov del av Skatteförvaltningens anvisning om tillfälligt skatteritt tävlingsbruk av fordon. 

https://www.vero.fi/sv/privatpersoner/bil/bilskatt/tillfalligt_skattefri_anvandning/tavlingsbru/
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Om ett transportmedel används i något annat syfte än för sport, se också Tullens kundanvisning 
Tillfällig införsel av transportmedel. Ett transportmedel som förs in kan hänföras till förfarandet för 
tillfällig införsel genom en aktiv handling, t.ex. genom att segla till en seglingstävling, genom att 
köra till en biltävling osv.). Då sker hänförandet till förfarandet t.ex. när resanden väljer den s.k. 
gröna filen vid tullkontoret. 

Om ett transportmedel för sportutövning förs in till unionens tullområde som last t.ex. på en 
släpvagn, ska en muntlig deklaration inges till Tullen för transportmedlet. Till stöd för den muntliga 
deklarationen ska tullblankett nr 613r innehållande behövliga uppgifter lämnas in till Tullen. 
Blanketten kan åtföljas av behövliga dokument, t.ex. godslistor. Blanketten ifylls i två exemplar. 
Blankettens första del blir kvar hos anmälningskontoret. Anmälningskontoret bekräftar den andra 
delen och ger den tillbaka till innehavaren av tillståndet, dvs. till kunden. Kunden visar upp den 
andra delen vid det tullkontor där den tillfälliga införseln avslutas. Om resanden hänför 
transportmedlet till förfarandet för tillfällig införsel med en ATA-Carnet, behövs ingen muntlig 
tulldeklaration och tullblankett 613r ifylls inte (se punkt 1.5). 
 
ifyllningsanvisningar för blankett 613r  
blankett 613 på engelska 
 
När varorna hänförs till förfarandet för tillfällig införsel genom en aktiv handling eller en muntlig 
tulldeklaration, reserveras ingen garanti för dem. 
 
När varorna hänförs till förfarandet för tillfällig införsel med en muntlig- eller en 
standardtulldeklaration ställer Tullen en lämplig tidsfrist inom vilken förfarandet ska avslutas. 
Tidsfristen ska vara tillräckligt lång med tanke på syftet med förfarandet. I regel borde tidsfristen 
vara så lång att den täcker evenemanget och den tid som går åt till införsel och återexport av 
varorna.  
 
När varorna som förs in för ett sportevenemang hänförs till förfarandet med en 
standardtulldeklaration används förfarandekoden 53xx och den nationella tullförfarandekoden D04. 
 
Tillfällig införsel kan avslutas så att resanden för ut varorna med sig som resgods (återexport 
genom aktiv handling). Om varorna har hänförts till förfarandet med en standardtulldeklaration, ska 
en elektronisk tulldeklaration också inges för återexporten. Återexportdeklarationen kan inges 
muntligt om varorna har hänförts till förfarandet med en muntlig deklaration. Förfarandet kan också 
avslutas så att varorna hänförs till ett annat tullförfarande. Om förfarandet för tillfällig införsel 
avslutas med återexport, frisläpps den garanti som eventuellt reserverats i samband med 
hänförandet av varorna till förfarandet, om det kan konstateras att varorna förts ut ur unionens 
tullområde. 
 
Exempel: När man med en servicebil eller som frakt för in varor som hör till ett lag (t.ex. skidor, 
stavar, skidvallor), ska man göra en muntlig tulldeklaration och fylla i blankett nr 613r. 
Tulldeklarationen ska göras i en sådan persons namn som är stadigvarande bosatt utanför EU och 
som tar ansvaret för förfarandet för tillfällig införsel av varorna. I samband med deklarationen ska 
man lämna in en lista över varorna och ange namnet på de personer eller det lag som varorna är 
avsedda för. Förfarandet är 53xx D04. Förfarandet kan avslutas med en muntlig 
återexportdeklaration, då den blankett 613r som ifyllts vid importen ska visas upp vid 
utförseltullkontoret. 
 
1.2. Djur (art. 223 DF) 
 
Förfarandet för tillfällig införsel kan tillämpas på djur som ägs av en person som är etablerad 
utanför unionens tullområde. Förfarandet tillämpas således inte på djur på de grunder som nämns i 
punkt 1.1 ovan, gällande varor som införs för sportändamål, utan enligt denna punkt. 
 

https://tulli.fi/documents/2912305/3810884/Tillf%C3%A4llig+inf%C3%B6rsel+av+transportmedel.pdf/ca705adf-c392-0ea4-8c54-c54940e9b53f/Tillf%C3%A4llig+inf%C3%B6rsel+av+transportmedel.pdf?t=1620639643123
https://tulli.fi/sv/om-e-tjanster/blanketter/blanketter-for-sarskilda-forfaranden
https://tulli.fi/sv/om-e-tjanster/blanketter/blanketter-for-sarskilda-forfaranden
https://tulli.fi/en/e-services/forms/forms-for-special-procedures
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Djur kan hänföras till förfarandet för tillfällig införsel när de förs in i unionens tullområde med 
anledning av t.ex. deltagande i offentliga arrangemang, utställningar, tävlingar och uppvisningar. 
 
Djur som kommer till tävlingar, offentliga arrangemang och uppvisningar kan bara hänföras till 
förfarandet för tillfällig införsel med en skriftlig tulldeklaration. Då reserverar Tullen en garanti för 
det belopp av importtull och mervärdesskatt som inte uppbärs när förfarandet för tillfällig införsel 
tillämpas. I detta sammanhang har resanden möjlighet att anlita ett ombud. Beloppet av garantin 
påverkas av den kundklassificering som finska tullen tillämpar. 
 
Den tillfälliga införseln kan avslutas med återexport genom att inge en återexportdeklaration. 
Förfarandet kan också avslutas så att djuren hänförs till ett annat tullförfarande, t.ex. övergång till 
fri omsättning. Om förfarandet för tillfällig införsel avslutas med återexport ska den reserverade 
garantin frisläppas, om Tullen kan konstatera att djuren som hänförts till förfarandet har lämnat 
unionens tullområde. 
 
När djuren hänförs till förfarandet för tillfällig införsel ställer Tullen en lämplig tidsfrist inom vilken 
förfarandet ska avslutas. Tidsfristen ska vara tillräckligt lång med tanke på syftet med förfarandet. 
Tidsfristen är minst 12 månader. I regel borde tidsfristen vara så lång att den täcker evenemanget 
och den tid som går åt till införsel och återexport av varorna. Återexporten får ske innan tidsfristen 
på 12 månader gått ut. 
 
När varorna hänförs till förfarandet med en skriftlig tulldeklaration används förfarandekoden 53xx 
och den nationella förfarandekoden D08. 
 
Exempel: Om djur förs in för en utställning med gemensam transport, t.ex. med buss, ska man 
upprätta en skriftlig tulldeklaration. Man kan upprätta en deklaration för varje djur i ägarens namn 
eller en deklaration för införseln av djuren i namn av den person som ska ansvara för förfarandet 
för tillfällig införsel. Till deklarationen ska bifogas en lista över de djur som införs och deras ägare 
(djurets namn, ägarens namn och adress). Förfarandet är 53xx D08. Förfarandet avslutas genom 
att lämna in en återexportdeklaration. 
 
1.3. Professionell utrustning (art. 226 DF) 
 
Professionell utrustning kan hänföras till förfarandet för tillfällig införsel när 
 

- den ägs av en person som är etablerad utanför unionens tullområde 
- onden importeras antingen av en person som är etablerad utanför unionens 

tullområde eller av en av ägaren anställd person som är etablerad i unionens 
tullområde  

- de används av importören eller under importörens uppsikt, utom i fråga om 
audiovisuella samproduktioner. 

 
Alla ovannämnda villkor måste bli uppfyllda för att detta förfarande ska kunna tillämpas.  Personen 
som är ansvarig för förfarandet/tillståndshavaren ska i detta sammanhang alltså vara vanligtvis 
bosatt utanför unionens tullområde.  
 
Förfarandet för tillfällig införsel gällande professionell utrustning kan dock inte tillämpas när 
utrustningen är avsedd för industriell tillverkning eller industriförpackning av varor eller, såvida det 
inte rör sig om handverktyg, för utnyttjande av naturresurser, för uppförande, reparation eller 
underhåll av byggnader eller för schaktning och liknande projekt. 
 
Som professionell utrustning kan betraktas t.ex. utrustning för pressen, radio- och 
televisionsutrustning eller kinematografisk utrustning.  
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I regel hänförs professionell utrustning till förfarandet för tillfällig införsel med en skriftlig 
tulldeklaration. Tullen reserverar då en garanti för det belopp av importtull och mervärdesskatt som 
inte uppbärs när förfarandet för tillfällig införsel tillämpas. Beloppet av garantin påverkas av den 
kundklassificering som finska tullen tillämpar. En muntlig tulldeklaration för tillfällig införsel kan 
emellertid inges i fråga om produktions- och sändningsutrustning för radio- och tv-program samt för 
särskilt överenskomna fordon med tillbehör avsedda att användas vid sändning av radio- och tv-
program, när dessa importeras av offentliga eller privata organ som är etablerade utanför unionens 
tullområde och godkända av myndigheter. Då ska tullblankett 613r lämnas in till stöd för den 
muntliga deklarationen (se länken i punkt 1.1 ovan). 
 
När professionell utrustning hänförs till förfarandet fastställer Tullen en tidsfrist inom vilken 
förfarandet ska avslutas. Tidsfristen ska vara tillräckligt lång med tanke på syftet med förfarandet. I 
regel borde tidsfristen vara så lång att den täcker evenemanget och den tid som går år till import 
och återexport av varorna. 
 
När förfarandet för tillfällig införsel avslutas med återexport, frisläpps den garanti som eventuellt 
reserverats i samband med hänförandet av varorna till förfarandet, om det kan konstateras att 
varorna förts ut ur unionens tullområde. 
 
När varorna hänförs till förfarandet med en skriftlig tulldeklaration används förfarandekoden 53xx 
och den nationella förfarandekoden D12. 
 
1.4. Transportmedel (art. 212–218 DF) 
 
Om ett transportmedel används för annat ändamål än deltagande i idrottsevenemang eller för 
yrkesutövning kan det hänföras till förfarandet för tillfällig införsel med stöd av artiklarna 212–218 i 
DF.  
 
Då ska alla följande villkor uppfyllas: 
 

- Transportmedlet ska vara registrerat utanför unionens tullområde i namn av en 
person som är etablerad utanför detta område. Om transportmedlet inte är 
registrerat räcker det med att det ägs av en person som är etablerad utanför 
unionens tullområde. 

- Transportmedlet används av en person som är etablerad utanför unionens 
tullområde. Undantag från detta föreskrivs i artiklarna 214–216 i DF. 

 
Vid tillämpning av förfarandet för tillfällig införsel avses med kommersiellt bruk transport av 
personer mot ersättning eller transport av varor i industriellt eller kommersiellt syfte mot eller utan 
ersättning. Annat bruk anses vara privat bruk. 
 
I regel kan ett transportmedel införas endast av en person vars vanliga vistelseort är utanför 
unionens tullområde. I Tullens kundanvisning Tillfällig införsel av transportmedel (tulli.fi) finns 
förklarat i vilka situationer en fysisk person bosatt i unionens tullområde kan föra in ett utanför 
unionens tullområde registrerat transportmedel till unionens tullområde för kommersiellt eller privat 
bruk med fullständig befrielse från importtullar.  

 
Ett transportmedel som är avsett för privat bruk kan dock användas inom unionens tullområde 
av en person som är etablerad i detta område, om användningen sker sporadiskt och på 
uppmaning av innehavaren av registreringsbeviset vilken också själv befinner sig inom unionens 
tullområde vid tidpunkten för användningen. Med innehavare av registreringsbeviset avses en 
person i vars namn transportmedlet är registrerat utanför unionens tullområde.   
  
Transportmedel kan hänföras till förfarandet för tillfällig införsel genom en faktisk handling, när de 
importeras på egna hjul eller på egen köl, se Tullens kundanvisning Tillfällig införsel av 

https://tulli.fi/documents/2912305/3810884/Tillf%C3%A4llig+inf%C3%B6rsel+av+transportmedel.pdf/ca705adf-c392-0ea4-8c54-c54940e9b53f/Tillf%C3%A4llig+inf%C3%B6rsel+av+transportmedel.pdf?t=1620639643123
https://tulli.fi/documents/2912305/3810884/Tillf%C3%A4llig+inf%C3%B6rsel+av+transportmedel.pdf/ca705adf-c392-0ea4-8c54-c54940e9b53f/Tillf%C3%A4llig+inf%C3%B6rsel+av+transportmedel.pdf?t=1620639643123
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transportmedel. De kan också hänföras till förfarandet med en skriftlig tulldeklaration. När varorna 
hänförs till förfarandet med en skriftlig tulldeklaration, reserverar Tullen en garanti. Beloppet av 
garantin påverkas av den kundklassificering som finska tullen tillämpar. 
 
Om tullmyndigheterna anser att det i fråga om transportmedel eller reservdelar, tillbehör och 
utrustning för transportmedel finns en allvarlig risk för bristande efterlevnad av en skyldighet enligt 
tullagstiftningen, kan Tullen i stället för en tulldeklaration genom en faktisk handling kräva att 
varorna hänförs till förfarandet genom ett tillstånd som söks/beviljas med en skriftlig tulldeklaration 
(standardtulldeklaration). I detta fall använder man alltså inte blanketten 613r. Också kunden kan 
självmant hänföra varorna till förfarandet med en skriftlig tulldeklaration. Då reserverar Tullen en 
garanti för det belopp av importtull och mervärdesskatt som inte uppbärs när förfarandet för tillfällig 
införsel tillämpas. Då kan resanden anlita ett direkt ombud. Beloppet av garantin påverkas av den 
kundklassificering som finska tullen tillämpar. 
 
När ett transportmedel hänförs till förfarandet fastställer Tullen en tidsfrist inom vilken förfarandet 
ska avslutas. Tidsfristen fastställs enligt vilket transportmedel det är fråga om och för vilket 
ändamål transportmedlet införs till unionens tullområde.  
 
När förfarandet för tillfällig införsel avslutas med återexport, frisläpps den garanti som eventuellt 
reserverats i samband med hänförandet av varorna till förfarandet, om det kan konstateras att 
varorna förts ut ur unionens tullområde. 
 
Se också Skatteförvaltningens anvisning om skattefri användning av fordon.  
 
När ett transportmedel hänförs till förfarandet för tillfällig införsel med en skriftlig tulldeklaration 
används förfarandekoden 53xx och den nationella förfarandekoden D03. 
 
1.5. Tillfällig införsel med fullständig befrielse från importtullar med stöd av artikel 236 i DF 
 
Med stöd av artikel 236 i DF kan förfarandet för tillfällig införsel tillämpas på andra varor än sådana 
som avses i artiklarna 208–216 och 219–235 eller på varor som inte uppfyller villkoren enligt dessa 
artiklar. 
 
Dessa varor kan hänföras till förfarandet för tillfällig införsel när de importeras antingen 
 

- vid enstaka tillfällen under en period på högst tre månader eller 
- i särskilda situationer som saknar ekonomisk betydelse för unionen. 

 
I princip ska man således först tillämpa andra artiklar som är tillämpliga på varan och situationen i 
fråga. Denna artikel utgör ingen automatisk grund för tillämpningen av tillfällig införsel utan 
tillämpningen beror på Tullens prövning. Om man vill tillämpa denna artikel ska man kontakta 
Tullen innan man lämnar in tulldeklarationen. 
 
Om varor hänförs till förfarandet för tillfällig införsel med stöd av denna artikel ska förfarandekoden 
53xx och den nationella förfarandekoden D28 eller D29 användas. 
 
1.6. ATA -carnet 
 
Vissa varor kan också införas tillfälligt till unionens tullområde med en ATA-carnet som anskaffats i 
förväg i avgångslandet. Sådana varor är varor för utställningar, yrkesutrustning och kommersiella 
varuprover. Då tillämpas konventionen gällande ATA-carneter vid tillfällig införsel. Ytterligare 
information om ATA-Carnet-dokumentet finns på Handelskammarens webbplats.  
 

https://tulli.fi/documents/2912305/3810884/Tillf%C3%A4llig+inf%C3%B6rsel+av+transportmedel.pdf/ca705adf-c392-0ea4-8c54-c54940e9b53f/Tillf%C3%A4llig+inf%C3%B6rsel+av+transportmedel.pdf?t=1620639643123
https://www.vero.fi/sv/privatpersoner/bil/bilskatt/tillfalligt_skattefri_anvandning/tavlingsbru/
https://kauppakamari.fi/sv/
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1.7. Tillstånd som involverar mer än en medlemsstat (art. 260 och 261 GF) 
 
Med tillstånd som involverar mer än en medlemsstat avses följande situationer:  

- tulldeklarationen för hänförande till förfarandet och tulldeklarationen för avslutande av 
förfarandet lämnas till olika medlemsstater  

eller  
- varor som hänförts till förfarandet för tillfällig införsel används i en annan medlemsstat 

än den dit tulldeklarationen som fungerar som tillståndsansökan lämnas.   
 
När ett idrottsevenemang arrangeras och varor kommer att användas under förfarandet för tillfällig 
införsel i flera medlemsstater ska kunden ansöka om tillstånd som involverar mer än en 
medlemsstat. Vid förfarandet för tillfällig införsel kan ett tillstånd som involverar mer än en 
medlemsstat också sökas och beviljas med en standardtulldeklaration, och ett samrådsförfarande 
mellan dessa medlemsstater krävs inte.  
 
För förfarandet för tillfällig införsel ska ansökan om tillstånd som involverar mer än en medlemsstat 
lämnas till tullmyndigheten i det land där varorna första gången används. 
 
Om man ansöker om ett normalt skriftligt tillstånd som involverar mer än en medlemsstat tar 
handläggningen av ansökan vanligtvis minst 60 dagar. 
 
När ATA-carnet används, behövs inget separat tillstånd som involverar mer än en medlemsstat. 
 
2. Överlåtelse till fri omsättning tullfritt med stöd av tullfrihetsförordningen 
 
2.1 Varor som ingår i resenärers personliga bagage (art. 41 TullfriF, 95–95e § MomsL) 
 
Tullfria är sådana varor i det personliga bagaget hos resande från tredjeländer för vilka 
mervärdesskatt inte tas ut med stöd av motsvarande bestämmelser om mervärdesskatt. 
Bestämmelserna om mervärdesskattefrihet för varor som medförs av resande ingår i 95–95e § i 
mervärdesskattelagen. 
 
Mera information om resandeinförsel finns på Tullens webbplats på sidan Varor som resande för 
in. 

2.2 Farmaceutiska produkter som används vid internationella idrottsevenemang (art. 60 
TullfriF) 

Farmaceutiska produkter som ska användas som läkemedel för personer eller djur som kommer 
från tredjeland för att delta i internationella idrottsevenemang ska beviljas befrielse från 
importtullar. Befrielsen beviljas inom de gränser som är nödvändiga för att tillgodose dessa 
personers eller djurs behov under deras vistelse inom unionens tullområde.  
 
Ingen mervärdesskatt uppbärs på import av varor som är tullfria enligt art. 60 TullfriF. 
 
Vid tillämpning av denna grund för tullbefrielse används förfarandekoden 40xx och den nationella 
förfarandekoden C19. 
 
2.3 Varor som används eller förbrukas vid en handelsmässa eller liknande (art. 90–94 
TullfriF) 
 
Befrielse från tull kan beviljas små prover när dessa representerar varor som tillverkas utanför 
unionens tullområde. Dessa små prover ska importeras kostnadsfritt från tredjeländer eller 
framställas av varor som importeras oförpackade från dessa länder. De ska uteslutande delas ut 

https://tulli.fi/sv/privatpersoner/resande/varor-som-resande-for-in
https://tulli.fi/sv/privatpersoner/resande/varor-som-resande-for-in
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kostnadsfritt till allmänheten under tillställningen för att användas eller förbrukas av de personer 
som erhållit dem. Proverna ska vara av ringa värde och reklamartade. Proverna ska inte gå att 
sälja lätt och i förekommande fall ska de vara förpackade på ett sådant sätt att kvantiteten av 
respektive artikel är mindre än den minsta kvantitet av samma artikel som faktiskt säljs på 
marknaden. Matvaror eller drycker som inte är förpackade på det sätt som nämns ovan ska 
förtäras på platsen för och under tillställningen. Proverna ska till sitt sammanlagda värde och till sin 
kvantitet vara skäliga i förhållande till tillställningens art, antalet besökare och hur mycket 
utställaren medverkar i tillställningen. Denna befrielse från tull tillämpas inte på alkoholdrycker, 
tobak och tobaksprodukter och inte heller på fasta, flytande eller gasformiga bränslen. 
 
Befrielse från tull kan också beviljas varor som importeras endast för att demonstreras eller för att 
demonstrera maskiner och apparater som tillverkas utanför unionens tullområde och som visas på 
en handelsmässa eller liknande. Befrielsen ska begränsas till varor som förbrukas eller förstörs 
under tillställningen och som till sitt sammanlagda värde och till sin kvantitet är skäliga i förhållande 
till tillställningens art, antalet besökare och hur mycket utställaren medverkar i tillställningen. Denna 
befrielse från tull tillämpas inte på alkoholdrycker, tobak och tobaksprodukter och inte heller på 
fasta, flytande eller gasformiga bränslen. 
 
Därtill kan befrielse från tull beviljas trycksaker, kataloger, prospekt, prislistor, reklamplanscher, 
almanackor, fotografier och andra varor som delas ut kostnadsfritt för att göra reklam för varor som 
tillverkas utanför unionens tullområde. Befrielsen ska begränsas till trycksaker och varor för 
reklamändamål som uteslutande är avsedda att delas ut kostnadsfritt till allmänheten på den plats 
där tillställningen äger rum och som till sitt sammanlagda värde och till sin kvantitet är skäliga i 
förhållande till tillställningens art, antalet besökare och hur mycket utställaren medverkar i 
tillställningen.  
 
Befrielse från tull kan också beviljas diverse material av ringa värde som färger, lacker, tapeter 
osv. som används för att bygga, utrusta och utsmycka tillfälliga utställningsmontrar som innehas av 
företrädare som är etablerade utanför unionens tullområde. Montrarna ska förstöras efter 
användningen. 
 
Befrielsen från tull för ovannämnda varor förutsätter att de används på en handelsmässa eller 
liknande på ovan beskrivet sätt. Befrielsen gäller inte utställningar som ordnas för privata ändamål 
i affärslokaler eller andra kommersiella utrymmen för att sälja varor från tredje land. Med 
handelsmässa eller liknande avses i detta sammanhang 
 

∙ utställningar, mässor, visningar och liknande evenemang för handel, industri, jordbruk eller 
hantverk 

∙ utställningar och evenemang som huvudsakligen anordnas för välgörande ändamål 
∙ utställningar och evenemang som genomförs huvudsakligen i vetenskapligt, tekniskt, 

hantverksmässigt, konstnärligt, utbildningsmässigt kulturellt, idrottsligt, religiöst, 
fackförenings- eller turistmässigt syfte eller för främjande av internationell förståelse 

∙ möten mellan företrädare för internationella organisationer eller sammanslutningar 
∙ officiella ceremonier eller minnesceremonier och sammankomster. 

 
Ingen mervärdesskatt uppbärs på import av varor som är tullfria enligt art. 90–94 TullfriF. 
 
Vid tillämpning av denna grund för tullbefrielse används förfarandekoden 40xx och den nationella 
förfarandekoden C32. 
 
3. Begränsningar vid import och överlåtelse till fri omsättning av varor 
 
När varor importeras för internationella idrottsevenemang ska det beaktas att importrestriktionerna 
tillämpas på normalt sätt. Att en vara beviljats tullbefrielse innebär inte att varan också befrias från 
importrestriktionerna. 



8(8) 
 

 
Kontrollera eventuella restriktioner i Tullens restriktionshandbok.  
 
 
Mera information fås via e-postadressen yritysneuvonta(at)tulli.fi 
 
Lagstiftning som tillämpas: 
Unionstullkodexen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013)  
Delegerad förordning (Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446)  
Genomförandeförordning (Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447)  
Delegerad förordning (Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/341, s.k. 
övergångsbestämmelser) 
Rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett 
gemenskapssystem för tullbefrielse 
 

https://tulli.fi/sv/om-tullen/tullens-verksamhet/restriktionshandbok
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