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Skattefri import inom mervärdesbeskattning 
 
 
Skatteförvaltningen ansvarar för mervärdesbeskattningen vid import, om importören är 
införd i registret över mervärdesskattskyldiga. Mervärdesbeskattningen flyttades till 
Skatteförvaltningen 1.1.2018.  
 
Dessa importörer ska på eget initiativ lämna uppgifterna om importmomsen, inkl. 
uppgifterna om skattefrihet vid import, till Skatteförvaltningen med en momsdeklaration.  
Tullen verkställer förtullningen vid dessa importer, men fastställer inte längre t.ex. 
momsfrihet i förtullningsbeslutet. Alla tullförfarandekoder, (t.ex. 42xx, 63xx, 45xx), 
nationella förfarandekoder och tilläggskoder för särskild upplysning ska anges i 
importtulldeklarationen.  
 
Tullens svarar för uppbörden av moms i fråga om privatpersoner eller företag som införts 
i registret över mervärdesskattskyldiga någon annanstans i EU än i Finland.   
 
Förtullningar för vilka skyldigheten att betala skatt har uppkommit före 1.1.2018, liksom 
också eventuell omprövning och efteruppbörd gällande dessa, hör till Tullens behörighet 
även efter detta datum.  
 
Allmänt om skattefrihet vid import 
Enligt bestämmelserna är import av vissa varor skattefri på grund av att den 
rörelsemässiga försäljningen av dem är skattefri i Finland. Enligt bestämmelserna är också 
import av vissa varor som är tullfria enligt tullfrihetsförordningen, unionstullkodexen eller 
den nationella tullagen skattefri. Tullfriheten garanterar emellertid inte automatiskt 
mervärdesskattefrihet utan en förutsättning för mervärdesskattefriheten vid import är att 
det föreskrivs om skattefriheten i mervärdesskattelagen. 
 
I fråga om momsbeskattning av import av varor finns det bestämmelser om skattefrihet i 
94–96 § och 72 h § i mervärdesskattelagen. Mervärdesskattelagen (1501/1993) och 
tullagen (304/2016) finns tillgängliga i uppdaterad form på Finlex.  
 
Rådets förordning (EG) nr 1186/2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för 
tullbefrielse (nedan tullfrihetsförordningen) finns publicerad i Europeiska unionens officiella 
tidning nr L 324/2009.  
 

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1993/19931501
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2016/20160201
http://www.finlex.fi/sv/
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Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en 
tullkodex för unionen finns för sin del publicerad i Europeiska unionens officiella tidning L 
269/2013. 
 
Hur anges uppgiften om mervärdesskattefrihet i tulldeklarationen?  
Man ska åberopa skattefrihet vid import i samband med tullklareringen av varan.   
 
Importören anger uppgiften om momsfrihet med en nationell förfarandekod i 
tulldeklarationen. De koder för ytterligare förfarande (CL 102) som ska användas i 
Tullklareringstjänsten finns på Tullens webbplats.   
 
Nationella förfarandekoder (kodförteckning 0027) går att hitta på Tullens webbplats: 
https://tulli.fi/sv/elektroniska-tjanster/tjanster/meddelandedeklarering/koder 
 
Anvisningar om tullklarering av varor som införs av privatpersoner finns på Tullens 
webbplats på sidan Tullklarering.  
 
 
Skattefrihet vid import med stöd av skattefrihet vid försäljning 
 
Import av följande skattefria varor som säljs i hemlandet är skattefri:   

1) Modersmjölk, människoblod samt mänskliga organ och vävnader 

 

2) Investeringsguld som avses i 43 b § i mervärdesskattelagen 

Mera information om skattefri import av investeringsguld finns på Tullens 
webbplats. 
 

3) Tidnings- och tidskriftsupplagor 

 

Det är skattefritt att importera tidnings- eller tidskriftsupplagor som utkommer minst 

fyra gånger om året till ett allmännyttigt samfund som utger tidningen eller tidskriften 

huvudsakligen för sina medlemmar eller delägare eller för medlemmar eller 

delägare i sina medlemssamfund. En förutsättning för skattefrihet är också att 

samfundet i fråga inte idkar rörelsemässig utgivning eller försäljning av tidningar 

eller tidskrifter. 

 

4) Guld, importerat av centralbanken 

 

5) Import av luftfartyg eller reservdelar och utrustning till dessa för att användas av en 

sådan näringsidkare som mot betalning huvudsakligen bedriver internationell 

flygtrafik. 

 

6) Fartyg med en maximal skrovlängd på minst 10 meter och med en sådan 

konstruktion att de inte är avsedda endast för nöjes- eller sportbruk. 

https://finnishcustoms-suomentulli.github.io/MIGs/Import2/sv/pages/codes.html#CODELIST_CL102
https://tulli.fi/sv/privatpersoner/mera-om-tullklarering
https://tulli.fi/sv/foretag/import/andra-fall-av-skattefrihet
https://tulli.fi/sv/foretag/import/andra-fall-av-skattefrihet
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Enligt bestämmelsen gäller skattefriheten endast detta slags fartyg. Import av 
reservdelar och utrustning till fartyg i yrkesmässig internationell trafik anses 
emellertid vara skattefri. Denna Tullens tolkning grundar sig på artikel 143.1a och 
artikel 148c i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för 
mervärdesskatt samt på att Skatteförvaltningen anser att försäljning av dessa varor 
är momsfri (70 § 1 mom. 8 punkten i mervärdesskattelagen). 
 

Med yrkesmässig internationell trafik avses trafikering mellan Finland och ett annat 

EU-land eller tredje land så att resans huvudsakliga ändamål är att mot vederlag 

transportera passagerare eller gods eller utföra en arbetsuppgift. 

 

7) Sedlar och mynt som är gångbara betalningsmedel. Skattefriheten gäller inte 

sådana sedlar och mynt vilkas försäljningsvärde bestäms enligt deras samlar- eller 

metallvärde. 

 

8) Tandproteser som importeras av tandläkare, tandtekniker eller specialtandtekniker.  

Som skattefria betraktas också tandproteser som importeras av tandläkare, 

tandtekniker eller specialtandtekniker som bedriver verksamhet i bolagsform.  

Importen är skattefri också när tandproteser köps hos en säljare utanför EU som är 

tandläkare, tandtekniker eller specialtandtekniker. 

  

Varor som är tullfria enligt tullfrihetsförordningen 
 
Enligt vissa artiklar i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 om upprättandet av ett 
gemenskapssystem för tullbefrielse är import av tullfria varor momsfri. Dessa skattefria 
varor nämns i 94 § 1 mom. i 12 och 14–17a punkterna i mervärdesskattelagen. 
 
Tullen har gjort en anvisning om tullfria varor, Tullfrihet enligt tullfrihetsförordningen, 
som finns på Tullens webbplats under Tullfrihet.   
 
Import av följande tullfria varor är skattefri: 
 

1) Import av varor som är tullfria enligt artiklarna 3–22, 54–56, 59, 60–65, 74–103, 

106, 112 och 113 i tullfrihetsförordningen. Skattefria är också varor som är tullfria 

enligt artiklarna 107–111 i tullfrihetsförordningen, men bara med de 

begränsningarna som anges i 48 § i tullagen. Innehållet i dessa artiklar beskrivs i 

anvisningen Tullfrihet enligt tullfrihetsförordningen, som finns på Tullens 

webbplats under Tullfrihet.  

 

2) Import av varor som avses i punkt B i bilaga II i tullfrihetsförordningen och som är 

tullfria enligt artikel 43. Importen av de konst- och samlarföremål som avses i 

bilagan omfattas av tullfrihet och skattefrihet om varorna importeras av ett museum, 

galleri eller av en annan inrättning som befullmäktigats av Tullen att ta emot dessa 

varor utan att betala tull. En förutsättning för tullfrihet och därmed även för 

skattefrihet är också att dessa konst- och samlarföremål inte är avsedda att säljas.   

https://tulli.fi/sv/foretag/import/tullfrihet
https://tulli.fi/sv/foretag/import/tullfrihet
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I mervärdesskattelagen föreskrivs om tilläggsvillkor för skattefrihet gällande följande 
tullfria varor: 
 
3) Gåvor av ringa värde 

Det är skattefritt att importera sådana tullfria icke-kommersiella småförsändelser 
som avses i artiklarna 25–27 i tullfrihetsförordningen. Skattefriheten gäller sådana 
gåvoförsändelser på högst 45 euro som en privatperson har skickat från ett land 
utanför EU till en annan privatperson i EU:s tullområde.  
 
Skattefriheten gäller inte cigaretter, cigariller, cigarrer, pip- och cigarettobak, alkohol 
eller alkoholdrycker.  
 
I mervärdesskattelagen föreskrivs om kvantitativa tilläggsbegränsningar för 
skattefrihet som gäller kaffe, kaffeextrakt och -essens samt te, teextrakt och -
essens. Kaffe och te som ingår i en gåvoförsändelse är momsfria endast inom 
följande gränser: 
– högst 500 gram kaffe ELLER 200 gram kaffeextrakt och -essens 
– högst 100 gram te ELLER 40 gram teextrakt och -essens. 
 
Mera information om beskattning av gåvor finns på Tullens webbplats. 
 

4) Provdjur och biologiska eller kemiska ämnen som är avsedda för forskning  

 

Enligt artikel 53 i tullfrihetsförordningen är provdjur och biologiska och kemiska 

ämnen som är avsedda för forskning tullfria. Importen av dessa är skattefri under 

förutsättning att man har erhållit dem kostnadsfritt och att de är avsedda att 

användas av sådana offentliga eller allmännyttiga inrättningar eller sådana privata 

inrättningar godkända av Tullen vars huvuduppgift är utbildning eller vetenskaplig 

forskning. 

 

5) Diverse dokument och produkter  

 

Skattefria är varor som är tullfria enligt artikel 104 i tullfrihetsförordningen, om 

varorna importeras kostnadsfritt till myndigheter, samfund eller föreningar.  

 

6) Material som används för stuvning och skydd av varor under transport 

 

Tullfriheten gäller import av diverse material som rep, halm, tyg, papper och papp, 

trä och plast som används för stuvning och skydd av varor under transport från ett 

tredjeland till EU:s tullområde. Tullfriheten gäller sådant skyddsmaterial för lasten 

som vanligtvis inte återanvänds. 

 

Skattefriheten förutsätter också att vederlaget för de varor som avses i artikel 105 i 

tullfrihetsförordningen ingår i skattegrunden för skatten på importen av varan som 

transporteras. 

 

https://tulli.fi/sv/privatpersoner/mottagare-av-gavoforsandelser
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Tullfrihet med stöd av unionstullkodexen 
 

Import av följande varor är skattefri när varorna är tullfria enligt unionstullkodexen: 

 

1) Återinförda varor (returvaror)  

Anvisningar om import av varor som återinförs finns på Tullens webbplats under 
Import av varor som återinförs.  
 

En ytterligare förutsättning för skattefrihet är att de varor som är tullfria enligt 

artiklarna 203–207 i unionstullkodexen inte har sålts skattefritt till länder utanför EU 

eller att de varor som varit i avdragsgill användning i Finland inte har sålts i ett land 

utanför EU.  

 

Utredning om returvaror: Blankett 348r  

 

2) Produkter från havsfiske och andra produkter som hämtats ur havet 

 

Artiklarna 208 och 209 i unionstullkodexen gäller produkter från havsfiske och 

andra produkter som hämtats ur territorialhavet för ett land eller territorium som är 

beläget utanför unionens tullområde av fartyg som enbart är registrerade eller 

anmälda för registrering i en medlemsstat och som för den medlemsstatens flagg. 

Importen av dessa produkter är tullfri. Tullfriheten gäller också produkter som 

framställts av dessa produkter ombord på fabriksfartyg. 

 

En förutsättning för skattefrihet är också att produkterna inte säljs förrän de förs in. 

 
Tullfrihet med stöd av den nationella tullagen 
 
Import av följande varor är skattefri när varorna är tullfria med stöd av den nationella 
tullagen: 
 

1) Diplomatvaror   

Skattefriheten gäller varor som är tullfria med stöd av 44 § 1 mom. 1 och 2 punkten 
i tullagen. Tullfriheten och således också skattefriheten gäller varor som inkommer 
till främmande makters diplomatiska och andra representationer i samma ställning 
eller till utsända konsulers kanslier i Finland för officiellt bruk eller till diplomatiska 
representanter, till utsända konsuler eller till nämnda representationers 
administrativa och tekniska personal med utländskt medborgarskap och till 
familjemedlemmar i deras hushåll för personligt bruk.  
 
En förutsättning för skattefrihet är s.k. franskt papper med vilket utrikesministeriet 
bekräftar att förutsättningarna enligt Wienkonventionen rörande diplomatiska 
förbindelser (FördrS 4/1970) och Wienkonventionen rörande konsulära förbindelser 
(FördrS 50/1980) föreligger. Detta gäller inte representationers diplomatiska 
kurirförsändelser. 

https://tulli.fi/sv/foretag/import/import-av-varor-som-aterinfors
https://tulli.fi/documents/2912305/3565013/348r/59bbefc0-81ca-41aa-bca0-ea634a46d8df/348r.pdf
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2) Provianteringsförnödenheter, drivmedel och smörjmedel   

Bestämmelserna om skattefrihet för provianteringsförnödenheter, drivmedel och 
smörjmedel finns i 94 § 1 mom. 21 punkten i mervärdesskattelagen.  
 
Med proviantering avses påfyllning av lager. Provianteringsförnödenheter är varor 
som är avsedda att konsumeras av ett fartyg, dess besättning eller passagerare 
under resan. Provianteringsförnödenheter är också varor som säljs till passagerare 
under resan för att tas med som resgods till landet.  
 
Skattefria är vanliga provianteringsförnödenheter samt drivmedel och smörjmedel 
för fartyg och luftfartyg i yrkesmässig internationell trafik. Skattefria är också vanliga 
provianteringsförnödenheter samt drivmedel och smörjmedel för utländska fartyg 
som är i en myndighets bruk och befinner sig på besök på Finlands tullområde. 
Likaså är skattefria vanliga provianteringsförnödenheter samt drivmedel och 
smörjmedel avsedda för ett finländskt fartyg som är i en myndighets bruk och 
avseglar till ett område utanför Finlands tullområde på en officiell 
representationsresa enligt en fastställd besöksplan. Skattefriheten vid import gäller 
varor som fartyget för med sig till Finlands tullområde eller som levereras till fartyget 
på Finlands tullområde för dess eget bruk. Skattefriheten gäller också varor som 
konsumeras ombord på fartyget inom Finlands tullområde.  
 
Skattefriheten vid import gäller också varor som säljs på en resa inom EU för att 
medtas som resgods. Försäljningen av dessa varor till passagerare är skattebelagd. 
Med resor inom EU avses resor som inte innefattar ett uppehåll i ett land utanför 
EU:s tullområde eller skatteområde.  
 
Om tullbefrielse för drivmedel och smörjmedel i motorfordon på landsvägar 
föreskrivs i artiklarna 107–111 i tullfrihetsförordningen. Enligt 94 § 1 mom. 17 a 
punkten i mervärdesskattelagen är import av varor som är tullfria enligt artiklarna 
107–111 i tullfrihetsförordningen skattefri, men bara med de begränsningar som 
anges i 48 § i tullagen. Befrielse från skatt beviljas för drivmedel som finns i 
standardtanken på personbilar, nyttofordon, motorcyklar och specialbehållare som 
kommer till EU:s tull- och skatteområde samt för drivmedel i bärbara behållare som 
medförs i personbilar och motorcyklar upp till 10 liter per fordon. Skattefrihet 
beviljas också för smörjmedel som finns i motorfordon och som behövs för 
motorfordonens normala drift under resan. Här gäller en begränsning enligt vilken 
drivmedlet i tanken på ett nyttofordon är skattefritt upp till 400 liter per resa och 
drivmedlet i standardtanken på en specialbehållare upp till 200 liter per resa, när 
fordonet eller specialbehållaren kommer landvägen till Finlands tull- och 
skatteområde från ett område utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 
 
 
 

Andra former av mervärdesskattefrihet 
 

Om skattefrihet för följande varor föreskrivs endast i mervärdesskattelagen. 
 
1) Varor som importerats av utländska flygbolag  
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Land- och säkerhetsanordningar och läromedel som ett utländskt flygbolag 
använder i internationell flygtrafik samt reservdelar och utrustning samt handlingar 
och blanketter för dessa. 
 

2) Varor som förvärvats för officiellt bruk av organ inom Europeiska unionen  

Skattefri är import av varor för officiellt bruk av organ inom Europeiska unionen eller 
Europeiska atomenergigemenskapen under de förutsättningar och med de 
begränsningar som har fastställts i det protokoll eller avtal som avses i 129 § i 
mervärdesskattelagen, förutsatt att grunden för den skatt som ska betalas på 
importen av en vara ökad med mervärdesskattens andel är minst 80 euro. Om 
begränsningarna och förutsättningarna fastställs i protokollet om Europeiska 
unionens immunitet och privilegier av den 8 april 1965 och i överenskommelsen om 
genomförandet av protokollet eller i värdlandsöverenskommelsen. 
 

3) Varor som importeras av en internationell organisation och dess personal  

Varor som internationella organisationer belägna i och erkända av Finland samt 
deras personal fört in är skattefria under de förutsättningar och med de 
begränsningar som fastställs i avtalet om grundande av organisationen eller i 
värdlandsöverenskommelsen. En förutsättning är att grunden för den skatt som ska 
betalas på importen av en vara ökad med mervärdesskattens andel är minst 170 
euro. Importören ska visa upp en skriftlig fastställelse från utrikesministeriet om att 
sökanden är berättigad till skattefri import på grundval av avtalet om grundande av 
organisationen eller värdlandsöverenskommelsen, sökandens ställning och varans 
användningsändamål.  
 

4) El, gas som levereras genom ett naturgasnät eller genom ett nät som är anslutet till 

ett naturgasnät, gas som införs från ett gastankfartyg till ett naturgasnät eller ett 

rörledningsnät uppströms samt värme och kyla som levereras genom ett nät för 

värme och kyla. 

 

5) ADB-specialprogram  

Import av ett datamedium och ett därpå lagrat adb-specialprogram är skattefri, om 
importören är en näringsidkare eller en juridisk person som finns upptagen i 
registret över mervärdesskattskyldiga. Momsregistrerade importörer deklarerar 
fr.o.m. den 1 januari 2018 sin skattefria import till Skatteförvaltningen på eget 
initiativ. 
 
Enligt bestämmelsen är begreppet näringsidkare inte bundet vid om näringsidkaren 
finns upptagen i registret över mervärdesskattskyldiga eller inte. Denna 
bestämmelse om skattefrihet vid import kan således också tillämpas t.ex. i 
situationer där deklaranten är en sådan näringsidkare som bedriver 
affärsverksamhet i liten skala och som inte finns upptagen i registret över 
mervärdesskattskyldiga. 

 
6) Importtransporten av en vara upphör i en annan medlemsstat  
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Enligt 94 b § i mervärdesskattelagen är importen av en vara skattefri, om 
importtransporten av varan upphör i en annan medlemsstat, om varan vid 
gemenskapsintern försäljning är skattefri och om importören är en näringsidkare.  
Eftersom tillämpningen av denna bestämmelse i praktiken innebär att importören, 
dvs. deklaranten enligt unionstullkodexen eller vid indirekt ombudskap 
huvudmannen, ska vara införd i momsregistret i Finland, deklarerar dessa 
importörer efter årsskiftet dessa skattefria importer till Skatteförvaltningen på eget 
initiativ. Så som det i början av denna anvisning konstaterats ska förfarandekoderna 
42xx och 63xx anges även i fortsättningen om det är fråga om dessa importer.   
 
Mera information finns i följande kundanvisningar för import:  
- anvisning 41/2015: Tillämpning av 94 b § i mervärdesskattelagen vid tullförfarande 
42xx vid importoch  
- anvisning 43/2015: Tillämpning av 94 b § i mervärdesskattelagen vid 
tullförfarandena 6321, 6322 och 6323 vid import  
 

7) Resandeinförsel  

En resande som anländer till Finland från ett land utanför EU får i sitt personliga 
resgods skattefritt föra in varor i högst de mängder som anges i 95a–95e § i 
mervärdesskattelagen. Skattefriheten förutsätter att införseln inte är av kommersiell 
natur. 
 
Införseln anses inte vara av kommersiell natur, om  
– införseln är av tillfällig natur 
– införseln enbart inbegriper varor som är avsedda för resandens eller hens familjs 
personliga bruk eller varor som är avsedda som gåvor 
– varorna till art och kvantitet är sådana att de inte kan betraktas som varor som 
förs in för kommersiella ändamål. 

 
Mera information om mängdbegränsningarna för skattefri import av 
tobaksprodukter, alkohol och alkoholprodukter finns på Tullens webbplats. 

 
Utöver produkter som omfattas av kvantitativa begränsningar får flyg- och 
sjöresenärer föra in produkter skattefritt upp till ett värde av 430 euro. 
Maximigränsen för resande i annan trafik är 300 euro. Den här gränsen på 300 euro 
tillämpas även då en resande anländer med ett fartyg eller luftfartyg som är i 
nöjesbruk. 
 
I dessa värden inkluderas inte:  
1) personligt resgods som resanden för in tillfälligt 
2) personligt resgods som resanden återinför efter en tillfällig utförsel 
3) läkemedel som behövs för resandens personliga bruk.  
 
Drivmedel i standardtankar och bärbara tankar på motordrivna transportmedel 
(inklusive sjöfartyg) får föras in momsfritt som resandeinförsel. Införseln av 
drivmedel som finns i en bärbar tank på ett motordrivet transportmedel och som 
används i transportmedlet är momsfri upp till 10 liter. 

 

https://tulli.fi/documents/2912305/3810884/2015_41_mervardeskattelag_94b.pdf/b7bcfc60-eddc-46f5-b556-15e0c31f4925/2015_41_mervardeskattelag_94b.pdf
https://tulli.fi/documents/2912305/3810884/2015_41_mervardeskattelag_94b.pdf/b7bcfc60-eddc-46f5-b556-15e0c31f4925/2015_41_mervardeskattelag_94b.pdf
https://tulli.fi/documents/2912305/3810884/2015_43_tillampning_94b.pdf/7334c94c-877a-4c2d-a6bc-b92458655323/2015_43_tillampning_94b.pdf
https://tulli.fi/documents/2912305/3810884/2015_43_tillampning_94b.pdf/7334c94c-877a-4c2d-a6bc-b92458655323/2015_43_tillampning_94b.pdf
https://tulli.fi/sv/privatpersoner/resande
https://tulli.fi/sv/privatpersoner/resande
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Drivmedel i standardtanken och bärbara tankar på privata motorfordon och 
motorcyklar är skattefritt upp till 10 liter med stöd av 94 § 17a punkten i 
mervärdesskattelagen och artikel 107 i tullfrihetsförordningen, vilket innebär att man 
inte behöver reda ut om det är fråga om resandeinförsel eller inte.  
  

8) Varor medförda av personalen på ett transportmedel 

Den som hör till personalen på ett transportmedel i yrkesmässig trafik mellan 
Finland och ett land eller område utanför EU får från sina arbetsresor under en 
kalendermånad skattefritt föra in samma mängd varor som en resande får föra in 
på en gång. Den som hör till personalen på ett transportmedel i flyg- och sjötrafik 
får alltså utöver produkter som omfattas av kvantitativa begränsningar införa andra 
produkter skattefritt upp till ett värde av 430 euro under en kalendermånad. 
 
Den som hör till personalen på ett transportmedel i landtrafik kan, utöver de 
produkter som omfattas av kvantitativa begränsningar, dock på en gång föra in 
produkter skattefritt till ett värde av högst 300 euro. Under en kalendermånad gäller 
dock samma gräns som för personalen på ett transportmedel i flyg- och sjötrafik, 
dvs. högst 430 euro.  
 
En förutsättning för skattefrihet är också att den som för in varorna antecknar 
varorna i en förtullningsbok i samband med införseln. Mera information om 
förfarandet med förtullningsbok finns på Tullens webbplats. 
 

9) Försändelser av ringa värde  

Försändelser av ringa värde, högst 150 euro, är tullfria, men mervärdesskatt ska 
betalas för alla försändelser.   
  

10)  Internationella överenskommelser  

Import av varor är momsfri om det vid mervärdesskattelagens ikraftträdande med 
en främmande stat har avtalats om skattefrihet genom en överenskommelse som 
förpliktar Finland.  
 
Mervärdesskattelagen (1501/1993) trädde i kraft den 1 juni 1994. Om det därefter 
ingås ett internationellt avtal om en skattefrihet som avviker från bestämmelserna i 
mervärdesskattelagen förutsätter tillämpningen av skattefriheten att avtalet sätts i 
kraft genom lag.  
 

11)  Skatteupplag 

 

Enligt 72 h § 1 mom. 2 punkten i mervärdesskattelagen betalas skatt inte på import 

och försäljning av en vara som avses i 72 i § och som överförs till 

skatteupplagringsförfarande enligt 72 j §.  

Importörer anger de varor som överförs till skatteupplagringsförfarande i 
tulldeklarationen med en tullförfarandekod (45xx eller 07xx) och med en därtill 
hörande nationell kod. Importörer som är införda i momsregistret i Finland ska 
deklarera dessa skattefria importer till Skatteförvaltningen på eget initiativ. 

https://tulli.fi/sv/privatpersoner/resande/forfarandet-med-fortullningsbok
https://tulli.fi/sv/privatpersoner/resande/forfarandet-med-fortullningsbok
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Bl.a. förfarandekoderna ska anges fastän uppgifterna för mervärdesbeskattningen 
av import lämnas till Skatteförvaltningen på eget initiativ. Mera information om 
skatteupplagringsförfarande finns i Skatteförvaltningens anvisning.   
 
Denna skattefrihet vid import gäller endast vissa varor som anges i mervärdes-
skattelagen. Råvaror och deras förädlingsgrad har definierats i mervärdesskatte-
lagen med varukoder enligt EU:s tulltariff. Till exempel mineraloljor (inklusive 
propan och butan, också inklusive råpetroleumoljor), varukoderna 2709, 2710, 2711 
12 och 2711 13. Skatteupplagringsförfarandet gäller inte varor som används i lagret 
och förfarandet kan inte tillämpas på varor om de är avsedda att säljas i detalj-
handelsledet, dvs. direkt från lagret för konsumtion.  
 
Till skatteupplagringsförfarande kan man också hänföra varor som är avsedda för 
utrustning av fartyg eller luftfartyg i internationell trafik eller för försäljning ombord 
på ett sådant fartyg eller för försäljning i en tax free-butik på en flygplats (72 i § 2 
mom. i mervärdesskattelagen). 
  
Enligt 72 k § i mervärdesskattelagen beviljas tillstånd till hållande av skattefritt lager 
(skatteupplag) av Skatteförvaltningen. Enligt 72 j § 2 mom. (30.12.2010/1392) i 
mervärdesskattelagen anses punktskattepliktiga varor omfattas av 
skatteupplagringsförfarande när de finns i ett sådant skatteupplag som avses i 6 § 4 
punkten i punktskattelagen (182/2010). Av en godkänd upplagshavare inom 
punktbeskattning förutsätts således inte något särskilt beslut gällande skatteupplag 
från Skatteförvaltningen för de produkter på vilka skattefrihetsbestämmelsen i 
mervärdesskattelagen kan tillämpas. 
 
Deklaranten ska i samband med tulldeklarationen vid begäran visa upp en kopia av 
tillståndsbeslutet samt en utredning från lagerhavaren om att importvarorna 
kommer att hänföras till det skatteupplagringsförfarande som avses i 72 j § i 
mervärdesskattelagen. Av utredningen ska framgå varornas art och mängd samt 
uppgifter om hänförandet till förfarandet (t.ex. en kopia av uppläggningsdokumentet 
och -registreringar eller referensnumret på uppläggningen). 
 
Om förutsättningarna för skattefrihet inte uppfylls uppbärs mervärdesskatt genom 
förtullningsbeslutet. 
 
Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi 

https://www.vero.fi/sv/Detaljerade_skatteanvisningar/anvisningar/48700/skatteupplag-i-merv%C3%A4rdesbeskattningen/
https://www.vero.fi/sv/Detaljerade_skatteanvisningar/anvisningar/48700/skatteupplag-i-merv%C3%A4rdesbeskattningen/

