
 
 

 
   
 
 
 
 
 

Passiv förädling, import i förväg 
 
Med import i förväg avses att ersättningsvaror importeras innan de produkter som ska repareras 
exporteras. Import i förväg gäller endast standardutbytessystemet. I standardutbytessystemet är det 
möjligt att använda en ersättningsvara i stället för den förädlade produkten. Ersättningsvaran skall ha 
samma åttasiffriga KN-nummer, samma handelskvalitet och samma tekniska egenskaper som den 
temporärt exporterade varan skulle ha, om den hade reparerats enligt förfarandet för passiv förädling. 
Om de defekta varorna har använts före exporten, ska också ersättningsvarorna ha använts. 
Ersättningsvarorna kan vara nya om de levereras kostnadsfritt antingen på grund av en kontraktsenlig 
eller lagstadgad garantiförpliktelse eller på grund av ett materialfel eller ett fabrikationsfel. Därtill ska 
den allmänna tullen för ersättningsvaran vara större än 0 %.  

 

Tillämpningen av förfarandet kräver tillstånd. Vid annat än sedvanligt tillståndsförfarande utgör en 

godkänd importtulldeklaration tillstånd. 

 

Någon annan person etablerad i unionen kan använda en tillståndshavares tillstånd med dennes 

samtycke när förfarandet avslutas, om tillståndsvillkoren uppfylls (t.ex. tidsfristen enligt tillståndet för 

avslutande av förfarandet iakttas eller de behöriga tullkontor som anges i tillståndet används). Varorna 

kan hänföras till förfarandet bara av tillståndshavaren. 

 

Vid import i förväg i samband med passiv förädling är de förfarandekoder som kan användas i 

importdeklarationen 4800, 4851, 4853, 4854 och 4871 samt i exportdeklarationen 2148.  
 
Fastställandet av tullvärdet vid förfarande 48xx varierar beroende på huruvida importen av 
ersättningsvaran är avgiftsbelagd eller avgiftsfri för deklaranten. 
 
När avgiftsbelagda varor importeras (48xx) fastställs för dem ett tullvärde och ett statistiskt värde i 
enlighet med passiv förädling (6121) samt uppbärs en importtull i enlighet med passiv förädling. Vid 
importtillfället reserveras också en ansvarsgaranti för det importtullbelopp som inte tas ut vid 
hänförande till förfarandet (= skillnaden mellan den normala tredjelandsimporttullen och den redan 
betalda importtull som fastställts enligt reglerna för beräkning av skatt vid passiv förädling). 
Ansvarsgarantin frigörs när förfarandet avslutas. 
 
När avgiftsfria varor importeras (48xx) grundar sig deras tullvärde på varornas normala 
transaktionsvärde/försäljningspris. Vid importtillfället (48xx) reserveras en ansvarsgaranti för tullens 
andel från varans normala transaktionsvärde. Ansvarsgarantin frigörs när förfarandet avslutas. 
 
Mervärdesskattegrunden för både avgiftsbelagda och avgiftsfria leveranser fastställs utgående från 
tullvärdet enligt 88 § i MomsL (UTK 69-76 art., DA 71 art., GF 127–146 art.). I detta värde inkluderas 
också de poster som anges i 91-93 a § i MomsL. 
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Mervärdesskatteförfarandet vid import fr.o.m. 1.1.2018 
Moms på import 
 
Vid import i förväg i samband med passiv förädling kan tidsfristen för avslutande av förfarandet vara 
högst två månader. Förfarandet avslutas med export (2148) eller förtullning till fri omsättning (4048). 
 
 

IMPORT 
 
FÖRFARANDEKOD 48xx 
  

Typen av ombudskap vid importförtullning kan vara direkt ombudskap eller direkt ombudskap med 

garantens ansvar. 

 

Tulldeklarationerna som avges med SAD-blanketter handläggs vid det i tillståndet nämnda tullkontoret 

där hänförandet till förfarandet ska ske (hänförandekontoret). 

 

Webbdeklarering kan inte användas vid import i förväg i samband med passiv förädling. 
 
SEDVANLIGT TILLSTÅNDSFÖRFARANDE (7UA) 
 
Vid sedvanligt tillståndsförfarande kan tulldeklarationen avges antingen i en eller två faser. Vid 
förfarandet i två faser ska alla uppgifter gällande förfarandet anges redan i den förenklade 
tulldeklarationen. 
 
I tillståndet ska möjligheten att tillämpa import i förväg vara angiven. Tillståndet för passiv förädling 

ska vara i kraft när varorna hänförs till förfarandet, men behöver inte längre vara i kraft när förfarandet 

avslutas. En tulldeklaration får endast innehålla varor som omfattas av ett och samma tillstånd. 

 

Meddelandedeklarationen ska på deklarationsnivå innehålla följande uppgifter enligt tillståndet vilka i 

SAD-blanketten ska anges i fält 44: 

- tillståndets nummer (C019) och dess datum (dd.mm.åååå) 

- tidsfrist för avslutande av förfarandet (XBH), högst två månader 

- övervakningstullkontor (XAA) 

 

TILLSTÅND SOM SÖKS MED TULLDEKLARATIONEN (s.k. förenklat tillståndsförfarande) (7UB) 

 

Typen av ombudskap vid importförtullning kan vara direkt ombudskap eller direkt ombudskap med 

garantens ansvar. 

 

Tulldeklarationen kan bara avges i en fas.  

 

I fält 44 på SAD-blanketter och i elektroniska deklarationer på deklarationsnivå ska man ange 

- tidsfrist för avslutande av förfarandet (XBH), högst två månader 

- övervakningstullkontor (XAA) 

- tullkontor där förfarandet avslutas (XBJ) 

 

AVSLUTANDE AV FÖRFARANDET FÖR PASSIV FÖRÄDLING MED IMPORT I FÖRVÄG 

 

Förfarandet ska avslutas inom den tidsfrist som anges i tillståndet eller i det förtullningsbeslut som ut-

gör tillståndet. Garantin som reserverats i samband med importförtullningen frisläpps när exportförfa-

randet avslutats. Kreditkunder skickar sina anmälningar om att exportförfarandet avslutats till övervak-
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ningstullkontoret (valvovatulli@tulli.fi). Kontantkunder skickar sina anmälningar om att exportförfaran-

det avslutats till det tullkontor där importtulldeklarationen har handlagts (kontantkundens övervak-

ningstullkontor). 

 

Övervakningstullkontoret kan på ansökan förlänga tidsfristen för avslutande av förfarandet. Förläng-

ning ska sökas med tullblankett 975r – Ansökan, förlängning av tidsfrister som gäller för förfarande. Om 

ombudskapet vid hänförandet till förfarandet har varit direkt ombud med garantens ansvar, får förfa-

randets tidsfrister inte förlängas utan garantiställarens samtycke. 

 

 

EXPORT 

 
FÖRFARANDEKOD 2148 

 

SEDVANLIGT TILLSTÅNDSFÖRFARANDE (7UA) OCH TILLSTÅNDSANSÖKAN I TULLDEKLA-

RATIONEN, s.k. förenklat tillståndsförfarande (7UB) 

 

Exportdeklarationen får inte vara en deklaration som lämnats in i efterhand. Om förenklat tillståndsför-

farande (7UB) tillämpas ska exportdeklarationen avges som en fullständig deklaration; deklarering i två 

faser är inte tillåtet. 

 

Den enda tillåtna typen av ombudskap är direkt ombudskap (2).  

 

Vid sedvanligt tillståndsförfarande (7UA) får en exportdeklaration endast innehålla varor som omfattas 

av ett enda tillstånd men som kan ha hänförts till förfarandet med flera importdeklarationer. Vid förenk-

lat tillståndsförfarande (7UB) kan en exportdeklaration innehålla varor som hänförts till importförfaran-

det med flera importdeklarationer där förenklat tillståndsförfarande tillämpats.  

 

Det kan finnas flera tidigare handlingar IM + förtullningsnummer + datum i en exportdeklaration.  

 

Deklarationen vid återexport ska också innehålla följande uppgifter: 

- nationell förfarandekod 7UA = sedvanligt tillstånd 

- nationell förfarandekod 7UB = förenklat tillstånd 

- övervakningstullkontor FIXAA 

- vid sedvanligt tillståndsförfarande (7UA) tillstånd till passiv förädling C019, tillståndets nummer 

och datum 

 

 

 

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi 
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