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1 Allmänt 

Vissa varor som införs från unionens tullområde kan beviljas gynnsam tullbehandling på grund av deras 

slutanvändning om de övergår till fri omsättning i unionens tullområde, förutsatt att de används för ett 

visst ändamål som fastställts för dem eller i ett visst sammanhang. Gynnsam tullbehandling på grund av 

varornas slutanvändning kan tillämpas på varor som anges i de särskilda bestämmelserna i Kombinerade 

nomenklaturen samt på varor som nämns i brukstariffens varubeskrivningar och i fotnotstexterna gäl-

lande användningen av varorna. Beviljandet av tullfrihet eller nedsatt tull på grund av varornas slutan-

vändning sker vid importtillfället, men varorna förblir under tullövervakning tills de har använts för de 

ändamål som fastställts för tillämpningen av tullfrihet eller nedsatt tullsats, eller tills förfarandet för slu-

tanvändning har avslutats på ett annat tillbörligt sätt.  

Tillämpningen av förfarandet för slutanvändning förutsätter tillstånd av Tullen. Tillämpning av förfaran-

det för slutanvändning befriar inte från antidumpningstull om det inte föreskrivs särskilt i den ifrågava-

rande förordningen om antidumpningstullar.  

Mervärdesskatt ska betalas för import av varor som sker i Finland. Då varor övergår i Finland till fri om-

sättning genom användning av förfarandet för slutanvändning, så sker den skattepliktiga importen i Fin-

land. Bestämmelserna om skattefri import finns i mervärdesskattelagen (MomsL 1501/1993).  

Man ska åberopa skattefrihet vid import i samband med tullklareringen av varan. 

Mera information om detta finns i kundanvisning nr 35/2015 Skattefri import inom mervärdesbeskatt-

ning. 

2 Vem kan få ett tillstånd  

Ett tillstånd till förfarandet för slutanvändning kan beviljas en person som är etablerad i unionens tullom-

råde. En person som är etablerade i unionens tullområde är antingen 

 en fysisk person som har sin vanliga vistelseort i unionens tullområde eller 

 en juridisk person eller sammanslutning av personer vars stadgeenliga hemort, administrativa hu-

vudkontor eller fasta etableringsställe är i unionens tullområde.  

 

Tillståndshavaren ska antingen själv använda varorna för det ändamål som slutanvändningen förutsätter 

eller överföra denna skyldighet till en annan person på de villkor som fastställts av Tullen. 

 

I sporadiska motiverade fall kan Tullen bevilja ett tillstånd åt en person etablerad utanför unionens tull-

område (DF artikel 161). Det kan främst vara fråga om en situation där tillståndshavaren är en privatper-

son och varorna inte kommer att användas kommersiellt. 

 

3 Varor som förfarandet kan tillämpas på samt hantering av dem 
Varor som är berättigade till förfarandet för slutanvändning finns särskilt omnämnda i Fintaric på Tul-

lens webbplats: Fintaric inledning - Tullens anvisningar (tulli.fi) 

 

Varor som är berättigade till förfarandet identifieras i nomenklaturens varukodstexter och i fotnoter gäl-

lande varornas användningsändamål eller så nämns de i nomenklaturens allmänna eller särskilda bestäm-

melser. Exempel på varor som förfarandet tillämpas på är t.ex. varor avsedda att användas på vissa fartyg, 

som avses i del A i de särskilda bestämmelserna för Kombinerade nomenklaturen, varukod 8411 12 80 10 

turbojetmotorer för civila luftfartyg, varukod 1604 32 00 10 Fiskrom för beredning, varukod 1701 13 10 00 

Råsocker för raffinering, 8401 30 00 20 Obestrålade bränsleelement för kärnreaktorer, varukod 8439 99 10 

00 Maskiner och apparater för efterbehandling av papper eller papp. 

http://tulli.fi/documents/2912305/3810884/Kundanvisning+f%C3%B6r+import+35+-+Skattefri+import+inom+merv%C3%A4rdesbeskattning/16ffcba1-f4cc-4071-b7b6-acff63f8b227
http://tulli.fi/documents/2912305/3810884/Kundanvisning+f%C3%B6r+import+35+-+Skattefri+import+inom+merv%C3%A4rdesbeskattning/16ffcba1-f4cc-4071-b7b6-acff63f8b227
https://tulli.fi/sv/web/tulli-ohjeet/fintaric/fintaric-inledning
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3.1 Varor som förtecknats i nomenklaturens varukodstext eller fotnot 
För en del varor som nämns i nomenklaturens varukodstexter tillämpas en nedsatt tullsats eller tullfrihet 

vid import, förutsatt att de används för ett visst ändamål som fastställts för dem eller i ett visst samman-

hang. Användningsändamålet bestäms i fotnotstexten eller varukodstexten eller som en kompletterande 

anmärkning till kapitlet. I en fotnot som gäller varukoden förutsätts att unionens bestämmelser tas i be-

aktande vid klassificeringen eller att särskild användning ska övervakas enligt unionens bestämmelser. 

 

Exempel:  

 

7318 14 91 00 - - - -  Plåtskruvar:   

7318 14 91 10 - - - - - för användning i vissa flygplanstyper 3,7; S:0 (EU001) (EU002) 

 

EU001 För tullbefrielse eller tullnedsättning erfordras att villkoren i relevanta unionsbestämmelser i fråga 

om tullkontroll av hur dessa varor används är uppfyllda (se Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) nr 952/2013, artikel 254 (EGT L 253, 10.10.2013, s. 1)). 

 

E002 För byggande, underhåll eller reparation av luftfartyg med en tomvikt överstigande 2 000 kg eller av 

markträningsapparater för civil flygutbildning. 

 

Fotnot (EU001) betyder att tillämpning av varukoden förutsätter ett tillstånd till förfarande för slutan-

vändning som anges med dokumentkoden N990. 

3.2 Varor som nämnts i nomenklaturens allmänna och särskilda bestämmelser  

3.2.1 Varor för vissa fartyg, båtar och andra fartyg samt för borrnings- eller produktions-
plattformar  

Tullar uppbärs inte för varor som kommer att användas enligt tabellen i del II punkt A i nomenklaturens 

allmänna och särskilda bestämmelser på fartyg, båtar och andra fartyg för konstruktion, reparation, un-

derhåll eller ombyggnad samt för varor som är avsedda att användas till montering eller utrustning av 

sådana båtar och andra fartyg. Varukoderna har fotnoten EU003.  

 

Tull uppbärs inte heller för sådana varor som är avsedda att ingå på borrnings- och produktionsplattfor-

mar som nämns i del II punkt A i nomenklaturens allmänna och särskilda bestämmelser. Som varor av-

sedda att ingå på borrnings- och produktionsplattformar ska också betraktas motorbränsle till motorer, 

oljor och gas s behövs för driften av maskiner och apparater som inte är avsedda för ständigt bruk och 

som inte är en integrerad del av plattformarna och som används ombord på dessa plattformar för deras 

konstruktion, reparation, underhåll, ombyggnad eller utrustning. Tull uppbärs inte heller för slangar, rör, 

ledningar, kablar och anslutningsdelar, som förbinder dessa borrnings- och produktionsplattformar med 

fastlandet.  

 

Exempel:  

 

varukod: 6207  

Undertröjor, kalsonger, nattskjortor, pyjamas, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar, för män 

eller pojkar: (TN701)  

 - Nattskjortor och pyjamas:  

 6207 21  

- - Av bomull  

 

- Import:  

Suspension – varor för vissa kategorier av båtar och andra fartyg samt för borrnings- eller produktions-

plattformar (01-07-2016 - ): 0 % (EU003) (TM510)  
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EU003 Enligt de särskilda bestämmelserna i avsnitt II.A.3 i de inledande bestämmelserna i Kombinerade 

nomenklaturen ska tullsuspension för varor för vissa kategorier av båtar och andra fartyg samt för borr-

nings- eller produktionsplattformar gälla enligt villkoren i tillämpliga Europeiska unionens bestämmel-

ser i fråga om tull-kontroll av sådana varors användning.  

TM510 

1. Tullsuspension ska medges för varor som är avsedda att ingå i de båtar eller andra fartyg som klas-

sificeras enligt följande KN-nummer: 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 10, 8903 91 

10, 8903 92 10, 8904 00 10, 8904 00 91, 8905 10 10, 8905 90 10, 8906 10 00, 8906 90 10, och som är av-

sedda att användas för deras konstruktion, reparation, underhåll eller ombyggnad samt för varor som 

är avsedda att användas till montering eller utrustning av sådana båtar och andra fartyg.  

2. Tullsuspension ska medges för följande varor:  

a) Varor avsedda för att användas ombord på borrnings- eller produktionsplattformar:  

1) stationära, enligt undernummer ex 8430 49, installerade i eller utanför medlemsstaternas territorial-

vatten 

2) eller flytande eller nedsänkbara, enligt undernummer 8905 20, som är avsedda att användas för de-

ras konstruktion, reparation, underhåll eller ombyggnad samt varor som är avsedda som utrustning 

till nämnda plattformar.  

b) Slangar, rör, ledningar, kablar och anslutningsdelar, som förbinder dessa borrnings- och produkt-

ionsplattformar med fastlandet. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotnot (EU003) betyder att tillämpning av varukoden förutsätter ett tillstånd tillför förfarande för slutan-

vändning som meddelas med dokumentkoden C990. 

 

Obs. Varor som levereras med fartyg hänförs inte till förfarandet för slutanvändning. 

 

3.2.2 Civila luftfartyg och varor avsedda att användas i dem 
Tull uppbärs inte 

- för civila luftfartyg 

- vissa varor som är avsedda att användas under byggande, reparation, underhåll, ombyggnad, änd-

ring eller tillverkning av civila luftfartyg  

- markträningsapparater för civil flygutbildning samt delar till dessa.  

 

Varor som kan beviljas tullfrihet hör till varukoderna som nämns i del II punkt B 1.5 i nomenklaturens 

allmänna och särskilda bestämmelser. 

 

Med civila luftfartyg avses andra än luftfartyg som används i militärt eller motsvarande syfte i en med-

lemsstat, och luftfartyg som används i militärt syfte eller som registrerats för motsvarande syfte.  

 

Varukoden måste ha en fotnot över förfarandet för slutanvändning. 

 

Förenklat förfarande vid slutanvändning för civila luftfartyg för erhållande av tullförmån  

 

För att göra det enklare för ekonomiska aktörer har kommissionen i Taric-databasen integrerat 

fotnoterna TN 101 och EU004 för civila luftfartyg som klassificeras enligt varukoderna 8802 11 00 10, 

8802 12 00 10, 8802 20 00 10, 8802 30 00 10 och 8802 40 00 10. Dessa fem varukoder stämmer också 

överens med de särskilda bestämmelserna (del B) i kombinerade nomenklaturen.   

 

Eftersom tillämpningen av förfarandet för slutanvändning för luftfartyg i varje fall förutsätter 

registrering i luftfartygsregistret är ett alternativt förenklat sätt att få tullförmåner jämfört med det 
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normala tillståndsförfarandet vid slutanvändning att i samband med överlåtelsen visa upp ett giltigt 

registreringsbetyg Certificate of Registration (kodförteckning 0006, dokumentkod C072). 

 

Civila luftfartyg som klassificeras enligt varukoderna ovan och som införts i en EU-medlemsstats eller 

ett tredje lands register över civila luftfartyg kan vid övergången till fri omsättning erhålla tullförmån 

enligt slutanvändning, när man i samband med ingivandet av tulldeklarationen för Tullen uppvisar ett 

tillstånd till slutanvändning eller fartygets registreringsbevis (Certificate of Registration). 

 

3.3 Avkastningsgrad 
 

Med avkastningsgrad avses den kvantitet eller den procentuella andel produkter som erhålls vid 

förädling eller bearbetning av en given kvantitet varor som hänförts till förfarandet för slutanvändning. 

Avkastningsgrad kan uttryckas t.ex. i styck (100 m2 tyg -> avkastning 50 st. t-skjortor), i kilogram (2 000 

kg koppar-> avkastning 4 500 kg tackor av nickel och koppar) eller i procent (350 tn rybsolja för 

tillverkning av foderblandning -> avkastningsgrad 98 %, dvs. vid tillverkningen uppstår 2 % svinn). 

 

Avkastningsgraden, den genomsnittliga avkastningsgraden eller metoden för att fastställa avkastnings-

graden ska fastställas i tillståndet.  Avkastningsgrader för olika varor specificeras inte längre i 

unionslagstiftningen men i särskild unionslagstiftning kan det föreskrivas om varuspecifika avkast-

ningsgrader. Till exempel så har en avkastningsgrad (utbyte) fastställts för råsocker av betsocker och 

råsocker av sockerrör i punkt III i del B i bilaga 3 till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 

1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruks-

produkter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 

1037/2001 och (EG) nr 1234/2007. 

 

Om ingen specifik avkastningsgrad anges i särskild unionslagstiftning för en vara ska en genomsnittlig 

avkastningsgrad fastställas för varan (för en viss period, beroende på situation t.ex. för en vecka eller en 

månad). Om ingen genomsnittlig avkastningsgrad kan fastställas eller om det vore oskäligt besvärligt att 

göra det, ska metoden för att fastställa avkastningsgraden anges i tillståndet (t.ex. en hänvisning till ett 

tillverkningsrecept av vilket varje varuposts faktiska avkastningsgrad kommer fram). 

 

Avkastningsgraden eller den genomsnittliga avkastningsgraden ska fastställas på grundval av de 

faktiska omständigheter under vilka förädlingsprocesserna genomförs eller ska genomföras. Avkast-

ningsgraden som fastställts i tillståndet kan vid behov ändras. Ändringen görs enligt artikel 28 i 

unionstullkodexen, dvs. enligt processen för återkallelse och ändring av förmånliga beslut. 

 

Om det vid bearbetning eller behandling av varor uppstår avfall och skrot samt svinn av naturliga 

orsaker anses dessa som varor som använts vid slutanvändningen. 

4 Ansökan om och beviljande av tillstånd 
Tillstånd ska sökas i det medlemsland där den sökandes huvudsakliga bokföring för tulländamål förs eller 

är tillgänglig och där åtminstone en del av den verksamhet som omfattas av beslutet avses bedrivas.  

 

Om det inte är möjligt att fastställa detta villkor, ska ansökan göras i det medlemsland där sökandens 

bokföring och dokumentation som gör det möjligt för tullmyndigheten att fatta ett beslut (huvudsaklig 

bokföring för tulländamål) förs eller är tillgänglig. 

Om tillståndssökanden inte är etablerad i unionens tullområde ska tillstånd sökas i det medlemsland där 

varorna ska användas först (art. 162 i den delegerade förordningen). 
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4.1 Sedvanligt (skriftligt) tillstånd 

Ett sedvanligt tillstånd är obligatoriskt när man vill inge tulldeklarationen som en förenklad deklaration, 

eller när man vill tillämpa centraliserad förtullning eller registrering i deklarantens bokföring. Man ska 

också ansöka om ett sedvanligt tillstånd om man vill tillämpa ersättning med likvärdiga varor (se punkt 

6 nedan) eller om man behöver ett tillstånd som involverar fler än en medlemsstat (se punkt 4.3 nedan) 

eller ett retroaktivt tillstånd (se punkt 5 nedan). 

Ansökan om tillstånd lämnas i Finland med tullblankett nr 1017r till Tullens tillståndscentral via e-post 

lupakeskus@tulli.fi eller per post till Tullens tillståndscentral, PB 56, 90401 Uleåborg. 

Ansökan godkänns till behandling senast 30 dagar efter mottagandet. Tidsfristen för behandling av ansö-

kan är 30 dagar från att alla behövliga uppgifter fåtts från kunden. Behandlingstiden kan förlängas med 

30 dagar, t.ex. om man måste begära tilläggsuppgifter. Sökanden får en rimlig tidsfrist för lämnande av 

begärda tilläggsuppgifter (inte längre än 30 dagar). 

Före ansökan lämnas in eller senast när tillståndet beviljats, ska företaget ges rådgivning om slutanvänd-

ning och dess förutsättningar såsom t.ex. om inlämning av avräkningsnotan/om samlad garanti, om det 

är fråga om en ny tillståndshavare.  

Tillståndet beviljas en person som ska använda varorna för den i tillståndet föreskrivna slutanvändningen 

eller överlåta varorna till en annan aktör (se punkt 18 nedan). Garantin som ställts till Tullen gällande 

förfarandet för slutanvändning, ska ha ställts innan tillståndet för slutanvändning kan beviljas (se punkt 

18 nedan).  

 

Ett sedvanligt tillstånd träder i kraft på beviljandedatumet eller på ett senare datum som nämns i tillstån-

det. Tillståndet är giltigt i högst 5 år, eller om det är fråga om varor som omfattas av bilaga 71-02 i DF 

(vissa jordbruksprodukter), högst 3 år.  

Förnyelse eller ändring av tillståndet kan sökas hos Tullens tillståndscentral genom en fritt formulerad 

skriftlig begäran.  

Obs! Ansökan om tillstånd eller förnyelse eller ändring av tillstånd ska helst lämnas till Tullens tillstånds-

central minst 3 månader innan tillståndet eller tillståndsändringen ska träda i kraft. Alla tillstånd vilkas 

ikraftträdelsedag infaller före dagen för undertecknande eller där ikraftträdelsedagen för en tillstånds-

ändring har flyttats så att den infaller före dagen för undertecknande är enligt lagstiftningen retroaktiva 

tillstånd (se punkt 5 nedan). 

4.2 Tillståndsansökan baserad på en tulldeklaration (s.k. förenklat tillståndsförfarande)  
Tillståndet till slutanvändning kan sökas med en tulldeklaration när sökanden helt och hållet tänker hän-

föra varorna till den föreskrivna slutanvändningen. I tulldeklarationen ska vissa tilläggsuppgifter anges 

för att den ska kunna godkännas som en tillståndsansökan. 

 

Tulldeklarationen som fungerar som en tillståndsansökan kan endast avges i standardform, dvs. i en fas.  

 

Tillståndet beviljas genom godkännande av tulldeklarationen och genom att frigöra varorna till förfaran-

det. Ett tillstånd som beviljats genom en tulldeklaration är i kraft vid tidpunkten för godkännandet av 

tulldeklarationen. Tillståndet gäller endast det varuparti som tullklareras med den aktuella tulldeklarat-

ionen. 

 

Ett tillstånd kan inte ansökas med en tulldeklaration när  

 

http://tulli.fi/documents/2912305/3565062/1017r/5a187abe-1eb9-472f-8e3d-1c51641d8520
mailto:lupakeskus@tulli.fi
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- man i sin egen verksamhet vill utnyttja likvärdiga varor  

- tillståndet man ansöker om gäller fler än en medlemsstat  

- ansökan gäller ett retroaktivt tillstånd  

 

Eller om det är fråga om  

- en förenklad deklaration (UTK art. 166) 

- centraliserad klarering (UTK art. 179) 

- registrering i deklarantens bokföring (UTK art. 182). 

4.3 Tillstånd som involverar mer än en medlemsstat 
När hänförande till förfarandet och avslutande av förfarandet sker på olika EU-medlemsstaters område, 

eller om varorna förädlas eller används på en annan medlemsstats område, behöver man ett tillstånd som 

involverar mer än en medlemsstat (se också punkt 15 i denna anvisning). 

 

Tillstånd som involverar mer än en medlemsstat söks och beviljas via systemet för tullbeslut (CDMS, 

Customs Decisions Management System). 

 

Mera information om inloggning i kundportalen och de olika behörigheterna finns på Tullens webbplats 

Tillstånd som involverar mer än en medlemsstat. 

 

Tiden för beviljande av ett tillstånd som gäller mer än en medlemsstat är längre än för ett tillstånd som 

bara används i en medlemsstat, eftersom tillståndsprocessen för ett tillstånd som gäller flera medlemssta-

ter innefattar en obligatorisk konsultationsrotation hos alla tullmyndigheter i fråga.  

Om förutsättningarna för beviljande av tillståndet uppfylls, skickar handläggaren tillståndsansökan och 

ett tillståndsutkast för konsultationsrotation, dvs. för att kommenteras av tullmyndigheterna i fråga inom 

30 dagar efter den dag då ansökan godkändes. Ett tillstånd som involverar mer än en medlemsstat ska 

inte utfärdas förrän det föreligger en överenskommelse mellan de berörda tullmyndigheterna om utkastet 

till tillståndet.  

De övriga berörda tullmyndigheterna ska meddela eventuella invändningar eller sitt samtycke inom 30 

dagar efter den dag då utkastet till tillståndet meddelats. Eventuella invändningar ska vara vederbörligen 

motiverade. Om ingen överenskommelse gällande invändningarna uppnås inom 60 dagar från den dag 

tillståndsutkastet meddelats konsultationsförfarandet, kan tillståndet beviljas endast för de delar för vilka 

inga invändningar presenterats. Om de övriga berörda tullmyndigheterna inte har meddelat invänd-

ningar till begärandet om kommentarer inom 30 dagar efter den dag då utkastet till tillstånd meddelats, 

ska de anses ha gett sitt samtycke. 

Tillståndet träder i kraft på beviljandedatumet eller på ett senare datum nämnt i tillståndet och är giltigt i 

högst 5 år, eller om det är frågan om varor som omfattas av bilaga 71-02 i DF (vissa jordbruksprodukter), 

högst 3 år. 

 

I lagstiftningen föreskrivs om vissa situationer där ingen konsultationsrotation krävs, t.ex. när ett tillstånd 

gällande mer än en medlemsstat förnyas eller ändras i smärre avseenden (se GF art. 261). Det beviljade 

tillståndet skickas för kännedom till de tullmyndigheter som berörs av tillståndet. 

5 Retroaktivt tillstånd 

Ett tillstånd med retroaktiv verkan kräver alltid ett sedvanligt tillstånd.  

 

https://tulli.fi/sv/foretag/tillstand/tillstand-som-involverar-fler-an-en-medlemsstat
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Ansökan ska skickas till Tillståndscentralen. Ett retroaktivt tillstånd ansöks med tullblankett 1017r och 

som bilaga ska kunden inge en redovisning där villkoren för beviljandet av tillståndet framkommer. Ett 

retroaktivt tillstånd kan beviljas om samtliga följande villkor är uppfyllda: 

 det finns ett styrkt ekonomiskt behov;  

 ansökan har inte samband med försök att handla bedrägligt;  

 sökanden har med stöd av bokföring eller registrerade uppgifter visat att  

o samtliga av de villkor som uppställs i förfarandet har uppfyllts,  

o importvarorna, i de fall detta är lämpligt, kan identifieras för den aktuella perioden,  

o sådana uppgifter eller bokföringen möjliggör en kontroll av förfarandet.  

 alla formaliteter som är nödvändiga för att reglera varornas status kan iakttas, inbegripet att tull-

deklarationen vid behov ogiltigförklaras  

 inget tillstånd till samma förfarande med retroaktiv verkan har beviljats sökanden på tre år från 

den tidpunkt då ansökan godkändes  

 om en ansökan avser förnyelse av ett tillstånd för samma slags verksamhet och varor, ska ansö-

kan lämnas in inom tre år från den dag det ursprungliga tillståndet upphörde att gälla.  

 

Tullen kan bevilja ett tillstånd med retroaktiv verkan också om de varor som hänförts till ett tullförfarande 

inte längre är tillgängliga vid den tidpunkt då ansökan om ett sådant tillstånd godtas.  

 

Det retroaktiva tillståndet får verkan tidigast den dag då ansökan godtas. I undantagsfall får Tullen tillåta 

att ett tillstånd får verkan tidigast ett år eller, i fråga om varor som omfattas av bilaga 71-02 i DF, tre 

månader före dagen för godtagande av ansökan. Om en ansökan avser förnyelse av ett tillstånd för samma 

slag av verksamhet och varor kan Tullen bevilja ett tillstånd med retroaktiv verkan från den dag då det 

ursprungliga tillståndet upphörde att gälla. Även i detta fall kan den retroaktiva verkan vara högst 3 år. 

Det retroaktiva tillståndet är giltigt i högst fem år, eller om det är frågan om varor som omfattas av bilaga 

71-02 i DF, högst tre år.  

 

Exempel: Om varorna har överlåtits till fri omsättning som normal import och kunden inte har ett 

tillstånd för slutanvändning, kan hen ansöka om ett retroaktivt tillstånd.  

 

Ett retroaktivt tillstånd behövs inte om kunden har ett sedvanligt tillstånd men har i misstag deklarerat 

varorna till ett förfarande där en tullskuld har uppstått (t.ex. en normal överlåtelse till fri omsättning). 

Tulldeklarationen ska efter det att varorna har frigjorts ogiltigförklaras på motiverad ansökan av dekla-

ranten, om följande villkor är uppfyllda (DF art. 148.4 (d)) 

a) Ansökan görs inom 90 dagar från dagen för godtagandet av deklarationen.  

b) Varorna har inte använts på ett sätt som är oförenligt med det tullförfarande enligt vilket de skulle ha 

deklarerats om felet inte hade skett.  

c) Vid tidpunkten för den felaktiga deklarationen var villkoren uppfyllda för att hänföra varorna till det 

tullförfarande enligt vilket de skulle ha deklarerats om felet inte hade skett.  

d) En tulldeklaration har ingetts för det tullförfarande enligt vilket varorna skulle ha deklarerats om felet 

inte hade skett.  

 

Obs! Alla tillstånd vilkas ikraftträdelsedag infaller före dagen för undertecknande eller där ikraftträdel-

sedagen för en tillståndsändring har flyttats så att den infaller före dagen för undertecknande är enligt 

lagstiftningen retroaktiva tillstånd. Detta är av stor betydelse när det gäller begränsningar i lagstiftningen, 

på basis av vilken ett retroaktivt tillstånd kan beviljas båda aktörerna för det ifrågavarande tullförfarandet 

endast en gång på tre år. Därför ska ansökan om tillstånd eller ändring av tillstånd helst lämnas till Tullens 

tillståndscentral minst 3 månader innan den önskade dagen för ikraftträdande.  

http://tulli.fi/documents/2912305/3565062/1017r/5a187abe-1eb9-472f-8e3d-1c51641d8520
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Exempel 1. Den 1.8.2016 inger sökanden en tillståndsansökan gällande slutanvändning till Tillstånds-

centralen och begär att tillståndet ska träda i kraft den 1.9.2016. tillståndsansökan godtas till behand-

ling den 2.8.2016, vilket innebär att tillståndet borde beviljas inom 30 dagar, dvs. senast den 1.9.2016. 

Under behandlingstiden blir man dock tvungen att begära tilläggsuppgifter av sökanden för behand-

ling av ansökan och sökanden lämnar in den begärda informationen den 28.8.2016. Tillståndet ska 

beviljas 30 dagar från denna dag då alla uppgifter har mottagits, dvs. senast den 29.9.2016. Om till-

ståndet beviljas efter den begärda dagen för ikraftträdelse i tillståndsansökan, dvs. efter den 1.9.2016, 

till exempel den 3.9.2016 och giltighetstiden registreras från det begärda datumet 1.9.2016, är det fråga 

om ett retroaktivt tillstånd. Då kan sökanden inte på tre år få ett nytt retroaktivt tillstånd för slutan-

vändning eller en retroaktiv tillståndsändring (t.ex. ett tilläggande av ett nytt KN-nummer för hänfö-

rande av varor till ett förfarande) till sitt tillstånd för slutanvändning. Sökanden kan dock under de 

tre följande åren beviljas ett retroaktivt tillstånd för ett annat särskilt förfarande (t.ex. för aktiv föräd-

ling). 

 

Exempel 2. Den 1.8.2016 inger sökanden en tillståndsansökan gällande slutanvändning till Tillstånds-

centralen och begär att tillståndet ska träda i kraft den 1.9.2016. tillståndsansökan godtas till behand-

ling den 2.8.2016, vilket innebär att tillståndet borde beviljas inom 30 dagar, dvs. senast den 1.9.2016. 

Under behandlingstiden blir man dock tvungen att begära tilläggsuppgifter av sökanden för behand-

ling av ansökan och sökanden lämnar in de begärda tilläggsuppgifterna 28.8.2016. Tillståndet ska be-

viljas 30 dagar från denna dag då alla uppgifter har mottagits, dvs. senast den 29.9.2016. Om tillståndet 

beviljas efter den begärda dagen för ikraftträdelse i tillståndsansökan, dvs. efter den 1.9.2016, till ex-

empel den 3.9.2016 och giltighetstiden registreras från den 3.9.2016 då tillståndet undertecknades, är 

det inte fråga om ett retroaktivt tillstånd. Då kan sökanden under de följande tre åren få ett nytt retro-

aktivt tillstånd för slutanvändning eller en retroaktiv tillståndsändring (t.ex. ett tilläggande av ett nytt 

KN-nummer för hänförande av varor till ett förfarande) till sitt tillstånd för slutanvändning. 

 

6 Tillstånd för användning av likvärdiga varor 

Med likvärdiga varor avses unionsvaror som används eller förädlas i stället för varor som hänförts till ett 

förfarande för slutanvändning. 

Användning av likvärdiga varor förutsätter alltid ett sedvanligt tillstånd beviljat av Tillståndscentralen. 

Detta tillstånd är inte beroende av om användningen av de likvärdiga varorna är kontinuerligt eller spo-

radiskt.  

Ett tillstånd för användning av likvärdiga varor beviljas om man kan säkerställa ett korrekt genomförande 

av förfarandet och framför allt säkerställa tullövervakningen  

Användning av likvärdiga varor tillåts inte,  

a) om de varor som hänförts till ett förfarande skulle bli föremål för preliminär eller slutgiltig an-

tidumpningstull, utjämningstull eller skyddstull  

b) varor eller produkter som är genetiskt modifierade eller innehåller beståndsdelar som har modi-

fierats genetiskt 

c) om det skulle medföra oberättigade fördelar i fråga om importtull eller när det föreskrivs i un-

ionslagstiftningen 

 

Det finns en kundanvisning om användning av likvärdiga varor. 

https://tulli.fi/documents/2912305/3810884/Anv%C3%A4ndning+av+likv%C3%A4rdiga+varor+vid+s%C3%A4rskilda+f%C3%B6rfaranden/a9e437e6-27b9-4068-ac19-6c7858cc968a/Anv%C3%A4ndning+av+likv%C3%A4rdiga+varor+vid+s%C3%A4rskilda+f%C3%B6rfaranden.pdf
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7 Negativt beslut  
Ett negativt beslut fattas om villkoren för beviljande av tillståndet inte längre uppfylls. Innan ett negativt 

beslut fattas ges sökanden en möjlighet att framföra sin ståndpunkt. Till sökanden skickas ett beslutsför-

slag där de omständigheter som beslutet baserar sig på finns omnämnda. Sökanden har 30 dagar på sig 

att avge bemötandet. Tidsfristen börjar när sökanden mottar meddelandet eller ska anses ha mottagit det. 

Delfåendet av ett beslut som skickats per post med mottagningsbevis anses ha ägt rum den dag som anges 

i mottagningsbeviset. Delfåendet av ett beslut som skickats per post som vanligt brev anses ha ägt rum 

den sjunde dagen efter det att brevet skickades, om inte något annat påvisas. Vid bevislig elektronisk 

delgivning anses ett beslut ha delfåtts när det har hämtats från den server, databas eller annan fil som 

Tullen har anvisat. Vid vanlig elektronisk delgivning anses ett beslut ha delfåtts den tredje dagen efter att 

meddelandet sändes, om inte något annat påvisas. 

 

Då tidsfristen löpt ut skickas beslutet till sökanden. Beslutet kan fastställas före fastställelsedagen när kun-

den avger sitt bemötande eller meddelar att inget bemötande kommer att avges innan tiden för hörande 

gått ut. Underlåtenhet att iaktta tidsfristen hindrar inte att ärendet avgörs. 

 (UTK art. 22 punkt 6, GF art. 8) 

8 Bokföring 

Innehavaren av tillståndet ska hålla lämplig bokföring i en form som godkänns av tullmyndigheterna. 

Lagstiftningen kräver inte att bokföringen ska vara elektronisk. Det innebär att i situationer där t.ex. an-

vändning av ett särskilt förfarande är småskaligt, ska även en förfarandebokföring i pappersform godtas.  

 

Bokföringen ska innehålla den information och de uppgifter som gör det möjligt för tullmyndigheterna 

att övervaka det berörda förfarandet, i synnerhet när det gäller att identifiera de varor som hänförts till 

förfarandet, deras tullstatus och befordran av dessa varor. 

 

En godkänd ekonomisk aktör för tullförenklingar ska anses uppfylla skyldigheten enligt punkt 1 om den-

nes bokföring är ändamålsenlig för det berörda särskilda förfarandet. 

 

 

Bokföringen ska innehålla följande uppgifter (DF art. 178):  

 tillståndsnumret med vilket varorna har hänförts till förfarandet  

 huvudreferensnumret (MRN) eller, om ett sådant inte finns, något annat nummer eller någon an-

nan kod som identifierar de tulldeklarationer genom vilka varorna hänförs till ett förfarande och, 

när ett förfarande har avslutats i enlighet med artikel 215.1 i kodexen, uppgifter om det sätt på 

vilket förfarandet avslutats 

 uppgifter som otvetydigt gör det möjligt att identifiera andra tulldokument än tulldeklarationer, 

eventuella andra dokument av relevans för hänförande av varan till ett förfarande och eventuella 

andra dokument med relevans för motsvarande avslutande av förfarandet 

 paketens märkning, identifieringsnummer, antal och slag, varornas kvantitet och sedvanlig han-

delsbeskrivning eller teknisk beskrivning av varorna och, i relevanta fall, containerns identifie-

ringsmärken som krävs för identifiering av varorna  

 varornas förvaringsplats och uppgift om befordran av dessa 

 uppgifter om slutanvändning  

 avkastningsgrad eller sättet att beräkna den, i tillämpliga fall 

 uppgifter som möjliggör tullövervakning och tullkontroller av användningen av likvärdiga varor 

enligt artikel 223 i tullkodexen  
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 vid behov uppgifter om eventuell överföring av rättigheter och skyldigheter  

 om bokföringen inte är en del av den huvudsakliga bokföringen för tulländamål, en hänvisning 

till denna huvudsakliga bokföring för tulländamål 

 ytterligare uppgifter i särskilda fall, på begäran av tullmyndigheterna av berättigade skäl.  

 

Tullmyndigheterna kan frångå kravet på vissa av de ovan nämnda uppgifterna om detta inte inverkar 

negativt på tullövervakningen och kontrollerna av användningen av ett särskilt förfarande. 

 

9 Garanti 

Varor som hänförts till förfarandet för slutanvändning kan omfattas av garantikrav på två sätt. För tull-

skuld (om end-use-tull inte är noll) och eventuell momsskuld krävs en garantireservering och för den 

skillnad mellan den allmänna tullen och end use-tullen som inte tas ut krävs garanti för ansvar. Garantin 

för ansvar förblir reserverad tills förfarandet har avslutats korrekt och avräkningsnotan har godkänts. 

 

Mera information om garantier: Nationell garanti 

 

10 Ombudskap 
Personen kan använda ett tullombud. Vid förfarandet för slutanvändning kan ett ombud verka som direkt 

ombud eller som direkt ombud med garantens ansvar. 

 

Mera information på Tullens webbplats: Att agera som ombud 

 

 

11 Hänförande till förfarandet och användning av varor 

Varorna hänförs till förfarandet för slutanvändning genom att en tulldeklaration lämnas in för dem 

(förfarandekod 40xx). Tulldeklarationen ska innehålla viss tilläggsinformation, t.ex. nationell 

förfarandekod och tilläggskoder för särskild upplysning som visar att det är fråga om förfarandet för 

slutanvändning. Fall då slutanvändning tillämpas och de nationella koder som ska anges i 

tulldeklarationen behandlas i kundanvisningen om slutanvänding. 

Om avsikten är att med en tulldeklaration ansöka om tillstånd till förfarandet (s.k. förenklat tillstånds-

förfarande) kan tulldeklarationen som innehåller ovannämnda tilläggsinformation bara avges som en 

standardtulldeklaration. Om aktören har ett sedvanligt tillstånd kan tulldeklarationen också avges i för-

enklad form om tillståndet gällande förenkling av tulldeklarationen tillåter det. 

När användningen av varorna enligt tillståndet börjar behöver Tullen inte underrättas om det.   

När ett sedvanligt (skriftligt) tillstånd som sökts på förhand används kan varor hänföras till förfarandet 

för slutanvändning under tillståndets giltighetstid.  

 

Varorna får endast bearbetas enligt tillståndet och bara på de platser som anges i tillståndet. Varorna kan 

befordras inom unionens tullområde utan anmälan till Tullen bara det av bokföringen hela tiden kommer 

http://tulli.fi/sv/foretag/garantier/nationell-garanti
http://tulli.fi/sv/foretag/garantier/att-agera-som-ombud
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fram var varorna befinner sig (se närmare punkt 15 nedan).  Varorna kan således befinna sig någon ann-

anstans än på de i tillståndet angivna förädlings- eller bearbetningsplatser men de kan förädlas eller bear-

betas bara på dessa platser. 

 

Varor som överlåtits till förfarandet för slutanvändning är i fri omsättning och konsumtion i unionens 

tullområde, men varorna kvarstår under tullövervakning tills de hänförs till den föreskrivna slutanvänd-

ningen eller tills förfarandet har avslutats på något annat godtagbart sätt.  

 

Om avfall och skrot uppkommer vid tillverkning eller behandling av varorna samt svinn av naturliga 

orsaker, anses varorna ha använts för slutanvändning. 

12 Avslutande av förfarandet 

Förfarandet för slutanvändning och tullövervakningen av varorna avslutas när varorna har använts för 

den i tillståndet föreskrivna slutanvändningen. Tullövervakningen upphör också när varorna har förts ut 

ur unionens tullområde med övervakningstullkontorets tillstånd, förstörts eller överlåtits till staten, eller 

när varorna har använts för andra ändamål än de som föreskrivs för tillämpningen av tullfrihet eller ned-

satt tullsats och den normala importtullen som tillämpas för tredje land har betalats. För varorna ska en 

avräkningsnota lämnas till övervakningstullkontoret (se punkt 14 nedan). 

12.1 Avslutande av förfarandet med hänförande av varan till föreskriven slutanvändning 

Då varorna använts till den slutanvändning som anges i tillståndet, upphör varorna att vara föremål för 

tullövervakning. Om varorna lämpar sig för upprepad användning och tullmyndigheterna anser det vara 

lämpligt för att undvika missbruk, ska tullövervakningen fortgå under en tid som inte överstiger två år 

från den dag då varorna för första gången användes för de ändamål som föreskrivs för tillämpningen av 

slutanvändning. En sådan förlängd tullövervakning måste alltid finnas omnämnd i tillståndet gällande 

förfarandet.  

 

Efter ett tillbörligt avslutande av förfarandet kan tillståndshavaren/den ansvariga för förfarandet använda 

varorna på önskat sätt; till exempel sälja dem fritt. 

12.2 Avslutande av förfarandet med export 
Förfarandet kan även avslutas med export. Före exporten ska man kontakta övervakningstullkontoret om 

varorna ännu inte har använts till den för dem föreskrivna slutanvändningen, eller om det är fråga om 

varor som lämpar sig för upprepad användning som enligt tillståndet är under förlängd tullövervakning. 

För sådana varor inges en tulldeklaration för export i enlighet med artikel 269(3) i UTK. Förfarandet för 

slutanvändning avslutas inte när exporttulldeklarationen inges för varorna, utan varorna förblir i förfa-

randet för slutanvändning enligt artikel 267(5) i GF tills de har förts ut ur unionens tullområde och utför-

seln av varorna har bekräftats. I avräkningsnotan ska man hänvisa till MRN-numret för den utförselbe-

kräftade exportdeklarationen eller till transaktionskoden. 

 

När exportdeklarationen som ingetts gällande avslutande av förfarande för slutanvändning avslutas med 

transitering avslutas exporten, och i och med det förfarandet för slutanvändning, och varorna överförs till 

transiteringsförfarandet. I avräkningsnotan ska man hänvisa till MRN-numret för transiteringsdeklarat-

ionen som avslutar exporten. 

 

Om varorna före export har använts till den föreskrivna slutanvändningen och förfarandet har avslutats 

på tillbörligt sätt, hanteras varorna som vilka andra unionsvaror som helst. Sådana varor kan t.ex. expor-

teras utan samtycke i förväg av övervakningstullkontoret. 



  14 (18) 

12.3 Annan än tillståndsenlig användning av varor 
Om varor som hänförts till förfarandet ska användas i något annat syfte än det syfte som tillämpningen 

av slutanvändning förutsätter, ska en allmän importtull betalas för varorna enligt de varukoder som till-

lämpas. En sådan situation sköts som en rättelse av den deklaration som gäller det ursprungliga hänfö-

randet till förfarandet, eftersom de ifrågavarande varorna redan har övergått till fri omsättning och för 

dem kan man inte längre lämna in en ny deklaration för övergång till fri omsättning. I avräkningsnotan 

ska man hänvisa till rättelsebeslutets nummer, med vilket differensen mellan end-use-tullavgiften och den 

allmänna tullen betalats. 

12.4 Förstöring av varor som hänförts till förfarandet 
Om man vill avsluta förfarandet genom att förstöra varorna, ska kunden kontakta övervakningstullkon-

toret innan varorna förstörs.  

 

Om varor som hänförts till förfarandet förstörs innan de hänförs till den föreskrivna slutanvändningen 

och avfall och skrott uppkommer vid förstöringen, ska detta avfall eller skroten anses vara hänförda till 

ett förfarande för lagring i tullager. Ett separat tillstånd för lagring i tullager behövs inte, men slutanvänd-

ningens tillståndshavare ska hålla bokföring enligt förfarandet för lagring i tullager. Om avfallet eller 

skroten tas ut ur tullagerförfarandet och övergår till fri omsättning, ska tull- och övriga avgifter betalas 

enligt kvantitet och slag fastställt av Tullen. Avfall och skrot kan även hänföras till förfarandet för aktiv 

förädling eller föras ut ur unionens tullområde, då ingen tullskuld uppstår med avseende på sådant 

material. 

 

Avfall och skrot är endera av följande:  

- varor eller produkter som klassificeras som avfall och skrot i enlighet med Kombinerade no-

menklaturen.  

- inom ramen för slutanvändning, varor eller produkter som är en följd av en förädlingsprocess 

vilka har inget eller lågt ekonomiskt värde och som inte kan användas utan ytterligare föräd-

ling. 

12.5 Avslutande av tullövervakning av likvärdiga varor 

Om det enligt tillståndet är tillåtet att använda likvärdiga varor, är varorna som ersätts med likvärdiga 

varor (dvs. de varor som hänfördes till förfarandet för slutanvändning) inte längre under tullövervak-

ning i följande fall:  

– de likvärdiga varorna har använts för de ändamål som fastställts för tillämpning av tullfrihet el-

ler nedsatt tullsats  

– de likvärdiga varorna exporteras, förstörs eller överlåts till staten  

– de likvärdiga varorna har använts för andra ändamål än de som fastställts för tillämpning av 

tullfrihet eller nedsatt tullsats och tillämpliga importtullar har betalats. 

13 Tidsfrist för avslutande av förfarandet 
Tidsfristen för avslutande av förfarandet innebär den tid som behövs för användning av varorna enligt 

det syfte som föreskrivs i tillståndet, varpå tullövervakningen gällande varorna avslutas.  

Förfarandet för slutanvändning är inte avsett för lagring av varor eller produkter och därför är 12 månader 

en tillräckligt lång tid för slutanvändningen. Den ansvariga för förfarandet kan be att tidsfristen förlängs, 

också efter att den ursprungliga tidsfristen har löpt ut. Den totala tidsfristen får dock inte överskrida 36 

månader. 

Förlängning av tidsfristen söks hos övervakningstullkontoret med tullblankett 975r eller med en fritt for-

mulerad ansökan som innehåller de uppgifter som begärs i blanketten. 

Om det ombudskap som används är direkt ombudskap med garantens ansvar, ska garantens samtycke 

till förlängning av tidsfristen bifogas. 
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Om man vill förlänga tidsfristen för avslutande av förfarandet i ett sedvanligt tillstånd för fler än en va-

rupost som hänförts till förfarandet ska tillståndshavaren kontakta Tullens tillståndscentral på  lupa-

keskus(at)tulli eller 0295 5200 (Tullens växel). 

14 Avräkningsnota 
Tillståndshavaren ska lämna avräkningsnotan till övervakningstullkontoret inom 30 dagar efter det att 

tidsfristen för att avsluta förfarandet har löpt ut. Avräkningsnotan ska innehålla de uppgifter som förteck-

nas i bilaga 71–06 i DF, såvida inte annat anges av övervakningstullkontoret. 

 

Tidsfristen kan förlängas med högst 60 dagar på tillståndshavarens begäran. I undantagsfall kan tidsfris-

ten förlängas även om den har löpt ut. En förlängning kan ansökas av Tullen med tullblankett 975r eller 

med en fritt formulerad ansökan med de uppgifter som begärs i blanketten.  

 

Om ombudskapet som används är direkt ombudskap med garantens ansvar, ska garantens samtycke till 

förlängning av tidsfristen bifogas. 

 

Övervakningstullkontoret kan även medge undantag från skyldigheten att lämna en avräkningsnota om 

den anser att det inte är nödvändigt. Då framkommer det i tillståndet för förfarandet att en avräkningsnota 

inte krävs. Situationer där ett undantag för skyldigheten att lämna en avräkningsnota medges är dock 

mycket sällsynta. Detta gäller främst upphävande av importtullar enligt tullagstiftningen (rådets förord-

ning 150/2003) på vissa vapen och militär utrustning vid tillämpning av förfarandet för slutanvändning 

och jämförbara situationer.  

 

Övervakningstullkontoret kan godta det av tillståndshavaren fastställda importtullbeloppet som ska be-

talas. Importtullbeloppet ska bokföras inom 14 dagar från den dag då avräkningsnotan meddelades över-

vakningstullkontoret.  

 

Uppgifter som avräkningsnotan ska innehålla (DF bilaga 71–06)  

a) referensuppgifter om tillståndet  

b) kvantiteten av varje slag av varor som hänförts till det särskilda förfarande för vilket avslutande be-

gärs  

c) KN-nummer för de varor som hänförts till det särskilda förfarandet  

d) importtullsats för de varor som hänförts till det särskilda förfarandet och, i tillämpliga fall, varornas 

tullvärde  

e) uppgifter om de tulldeklarationer genom vilka varorna hänförts till det särskilda förfarandet  

f) slag och kvantitet av förädlade produkter eller varor som hänförts till förfarandet och uppgifter om 

efterföljande tulldeklarationer eller andra dokument som avser avslutande av förfarandet  

g) De förädlade produkternas KN-nummer och tullvärde, om den värdemässiga fördelningsmetoden 

används vid avslutande av förfarandet 

h) avkastning  

i) importtullbelopp som ska betalas  

j) tidsfrister för avslutande av förfarandet. 

15 Befordran av varor i unionens tullområde 
Varor som hänfört till förfarandet kan befordras mellan olika ställen i unionens tullområde utan ett särskilt 

tillstånd och befordran kan genomföras utan tullformaliteter. Bokföringen ska dock alltid visa uppgifterna 

om befordran och var varorna befinner sig.  

mailto:lupakeskus@tulli.fi
mailto:lupakeskus@tulli.fi
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Tillståndet ska innehålla adressuppgifter gällande alla platser där varor som hänförts till förfarandet kom-

mer att användas och mellan vilka platser varorna eventuellt kommer att befordras. Dessutom kan va-

rorna befordras från tullkontoret där de hänfördes till förfarandet till den plats där de används och om 

förfarandet avslutas med export, även från användningsplatsen till tullkontoret som avslutar förfarandet 

och vidare till utförseltullkontoret. 

 

Ett tillstånd som involverar mer än en medlemsstat behövs när varor kommer att befordras för använd-

ning i en annan medlemsstat än Finland eller om tulldeklarationen för förfarandet ska inges i en annan 

medlemsstat. Om transporten endast sker via en annan medlemsstat behövs endast ett tillstånd som gäller 

en medlemsstat.  

 
Exempel 1. Företaget A som är etablerat i Finland har ett tillstånd för slutanvändning där frigö-

randetullkontoren som anges för hänförande till förfarande är FI002000 (Finska tullens Elektro-

niska servicecentral) och NL1111111 (Rotterdams tull). Tillståndet inbegriper alltså fler än en 

medlemsstat (FI och NL). Företaget kan hänföra varorna till förfarandet för slutanvändning i 

Rotterdam och befordra varorna i förfarandet till platsen för användning i Finland med anteck-

ningarna i bokföringen över förfarandet, men utan tullformaliteter. Fastän varorna fysiskt trans-

porteras från Nederländerna till Finland via Tyskland, Danmark och Sverige, berör tillståndet 

för fler än en medlemsstat inte dessa transitländer. 

 
Exempel 2. Företaget A som är etablerat i Finland har ett tillstånd för slutanvändning där frigö-

randetullkontoret som anges för hänförande till förfarande är FI002000 (Finska tullens Elektro-

niska servicecentral). Varorna anländer till EU:s tullområde till Rotterdams tull i Nederlän-

derna. Varorna kan inte hänföras för slutanvändning i Nederländerna, eftersom tillståndet end-

ast är i kraft i Finland. Varorna kan hänföras till transiteringsförfarande, varpå de transporteras 

till Finland med T1-transitering. Transiteringen avslutas i Finland och varorna hänförs till förfa-

randet för slutanvändning.  

 
Exempel 3. Företaget A som är etablerat i Nederländerna har ett tillstånd för slutanvändning 

där frigörandetullkontoret som anges för hänförande till förfarande är NL111111 (Rotterdams 

tull). I tillståndet anges att företag B som är etablerat i Finland hänför varorna till det fastställda 

hänförandet för slutanvändning. Tillståndet inbegriper alltså fler än en medlemsstat (FI och 

NL). Företag A hänför varorna till förfarandet för slutanvändning i Rotterdam och befordra va-

rorna i förfarandet till platsen för användning i Finland med anteckningarna i bokföringen över 

förfarandet, men utan tullformaliteter. Fastän varorna fysiskt transporteras från Nederländerna 

till Finland via Tyskland, Danmark och Sverige, berör tillståndet för fler än en medlemsstat inte 

dessa transitländer. I detta fall ansvarar företag A för förfarandet och för varorna som hänförts 

till förfarandet även när varorna befinner sig i Finland och i företag B:s utrymmen och använd-

ning.  

 

Exempel 4. Företaget A som är etablerat i Nederländerna har ett tillstånd för slutanvändning 

där frigörandetullkontoret som anges för hänförande till förfarande är NL111111 (Rotterdams 

tull). I tillståndet anges att rättigheter och skyldigheter gällande varor som hänförts till förfaran-

det ska överföras på det i Finland etablerade företaget B, som hänför varorna till det föreskrivna 

förfarandet för slutanvändning. Tillståndet inbegriper alltså fler ett medlemsland (FI och NL) 

och innefattar en möjlighet till TORO överföring. Företag A hänför varorna till förfarandet för 

slutanvändning i Rotterdam och befordrar varorna i förfarandet med TORO överföring till före-

tag B, etablerat i Finland. Fastän varorna fysiskt transporteras från Nederländerna till Finland 

via Tyskland, Danmark och Sverige, berör tillståndet för fler än en medlemsstat inte dessa tran-

sitländer. Beroende på TORO avtalet mellan företag A och B, ska någotdera av dem ansvara för 

den fysiska överföringen av varorna från Nederländerna till Finland. 
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16 Överföring av rättigheter och skyldigheter gällande varor 
 

Om överföringen av rättigheter och skyldigheter gällande varor vid förfarandet för slutanvändning har en 

egen anvisning publicerats: End-use och TORO. 

 

17 Tullskuld 
En tullskuld uppkommer vid slutanvändning om varan inte används för det föreskrivna ändamålet utan 

vill användas eller används för något annat ändamål. Beloppet av tullskulden bestäms enligt de bestäm-

melser som var i kraft när tullskulden uppkom för varorna i fråga, t.ex. vid den tidpunkt då varorna an-

vändes för något annat än det föreskrivna ändamålet. 
 

Tullskulden som ska betalas fastställs enligt den varukod som ska tillämpas på varan utan ifrågavarande 

användningsändamål. Då ska tullskulden minskas med det belopp som redan betalats.  

 

Om varor som hänförts till slutanvändning inte har använts enligt den föreskrivna slutanvändningen för-

rän de exporteras från unionens tullområde, uppkommer en tullskuld enligt artikel 79.1 b i unionstullko-

dexen på grund av bristande efterlevnad av bestämmelserna. Denna tullskuld tas ändå inte ut eftersom 

den upphör enligt artikel 124.1 i i unionstullkodexen, om exporten skett med tullmyndighetens tillstånd. 

18 Återinförda varor och slutanvändning 
Återinförda varor (returvaror) är icke-unionsvaror som ursprungligen har förts ut ur unionens tullområde 

som unionsvaror och som återinförs till detta område inom tre år och deklareras för övergång till fri om-

sättning och som då, på ansökan av den berörda personen och under vissa förutsättningar, kan beviljas 

befrielse från importtullar. 

 

Om de återinförda varorna före exporten från unionens tullområde har övergått till fri omsättning på 

grund av deras slutanvändning, ska befrielse från tull beviljas endast om de ska övergå till fri omsättning 

för samma slutanvändning.  

 

Om den slutanvändning för vilken varorna i fråga ska övergå till fri omsättning inte längre är densamma, 

ska det belopp som uppburits för varorna när de övergått till fri omsättning första gången dras av från 

importtullbeloppet. Om det senare beloppet överstiger det som påförs när de återinförda varorna övergår 

till fri omsättning, beviljas ingen återbetalning. 

19 Passiv förädling och slutanvändning 
Varor som har hänförts till förfarandet för slutanvändning, men som inte ännu har använts för det ifråga-

varande ändamålet, kan hänföras till förfarandet för passiv förädling bara om de ska repareras. 

20 Tullager och slutanvändning 
Tullen kan tillåta att varor som hänförts till förfarandet för slutanvändning förädlas i tullager under de 

förutsättningar som gäller förfarandet för slutanvändning när det finns ett ekonomiskt behov och tullö-

vervakningen inte kommer att påverkas negativt. I tillståndet för tullagring tas ställning till om varor i 

tullager får förädlas enligt aktiv förädling eller om varorna får användas till förfarandet för slutanvänd-

ning. Saken behöver inte kontrolleras i tillståndet för tullagring, när ett tillstånd för slutanvändning bevil-

jas där tullagret är platsen för förädlingen eller användningen. 

http://tulli.fi/documents/2912305/3810884/Kundanvisning+67+-+%C3%96verf%C3%B6ring+av+den+f%C3%B6rfarandeansvariges+r%C3%A4ttigheter+och+skyldigheter+%28TORO%29+till+en+annan+person+under+f%C3%B6rfarandet+f%C3%B6r+slutanv%C3%A4ndning/0c8dc9d1-3d30-4fb7-8298-450425891728
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21 Koder som används i tulldeklarationen 
De olika fallen av slutanvändning och de koder som ska anges i tulldeklarationen presenteras på Tullens 

webbplats. 

 

22 Blanketter 
Blanketterna som nämns i anvisningen finns på Tullens webbplats. Länkar till blanketterna: 

 

Ansökan om tillstånd 1017r 

Tilläggsuppgifter i tulldeklarationen 658r 

Förlängning av tidsfrister 975r 

23 Förvaring av dokument 
 

Kunden ska förvara alla dokument och uppgifter gällande förfarandet i minst tre år. Tidsperioden börjar 

från utgången av det år under vilket varorna upphör att vara föremål för tullövervakning. 

24 Tillämplig lagstiftning  
UTK Unionstullkodex (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av 

en tullkodex för unionen). 

DF Delegerad förordning (Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av 

UTK vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex).  

GF Genomförandeförordning (kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 om närmare 

regler för genomförande av vissa bestämmelser i UTK).  

TDA Övergångsförordning 2016/341, dvs. kommissionens övergångsbestämmelser, som ska tillämpas 

när UTK börjat tillämpas, tills de nya datasystemen är färdiga enligt den tidtabell som fastställts arbets-

programmet. 

 

 

Mera information: yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi 
 

https://tulli.fi/sv/foretag/import/vilka-uppgifter-behovs-for-importdeklarationen
https://tulli.fi/sv/foretag/import/vilka-uppgifter-behovs-for-importdeklarationen
http://tulli.fi/documents/2912305/3565062/1017r/5a187abe-1eb9-472f-8e3d-1c51641d8520
https://tulli.fi/documents/2912305/3564898/658r/9dcb1474-7f67-49c5-8562-f8a1183de294/658r.pdf
https://tulli.fi/documents/2912305/3564898/975r/bf5d3d0d-11e1-48ec-8251-e46d86de8c9f/975r.pdf

