
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tillfällig lagring av varor som överskrider skattegränsen vid import 
och export fr.o.m.1 maj 2016 
 

Denna anvisning tillämpas på den handel med unionsvaror som bedrivs mellan delar av unionens tull-
område och områden utanför skatteområdet (s.k. särskilda skatteområden) samt på den tillfälliga lag-
ringen av dessa import- och exportvaror. Skattegränsen särskiljer Åland och övriga särskilda skatteom-
råden inom unionen från EU:s mervärdesskatte- och punktskatteområde. 

 

1. Handel med områden utanför skatteområdet   

 

Utgångspunkten är att alla varor som överskrider gränsen och som inte har tullklarerats vid ankomst till 
ett särskilt skatteområdet (Åland), ska placeras i ett tillfälligt lager. Också alla varor som inte tullklare-
rats i Fastlandsfinland och som anländer från ett särskilt skatteområde, ska placeras i ett tillfälligt lager. 
Tillfällig lagring av varor är mycket ovanligt när det gäller import och export mellan Fastlandsfinland 
och Åland, eftersom en verksamhetsmodell för registrerade skattegränskunder är i användning. 

 

Bestämmelser gällande tillfällig lagring tillämpas i följande situationer i handeln med unionsvaror: 

 I handeln mellan Åland och Fastlandsfinland när kunden är en kontantkund (icke registrerad 
skattegränskund) 

 Mellan Åland och ett annat land inom unionen (t.ex. Sverige - Åland) 

 Mellan Åland och ett annat särskilt skatteområde i ett annat land inom unionen (t.ex. Åland – 
Kanarieöarna) 

 Mellan ett särskilt skatteområde i ett annat land inom unionen och Fastlandsfinland (t.ex. Kana-
rieöarna – Finland) 

  

En deklaration för tillfällig lagring gällande unionsvaror, som importeras till eller exporteras från sär-
skilda skatteområden, ska göras senast när varorna uppvisas för Tullen. En deklaration för tillfällig lag-
ring behöver dock inte lämnas om varorna har deklarerats innan de har uppvisats för Tullen. 

 

2. Handel mellan Fastlandsfinland och Åland 

 

Bestämmelser gällande tillfällig lagring tillämpas inte i handeln mellan Åland och Fastlandsfinland när 
det är frågan om registrerade skattegränskunder. Kravet för tillfällig lagring gäller andra än registrerade 
skattegränskunder, om de inte har lämnat en skattedeklaration i samband med varornas ankomst.  

 

3. Deklaration för tillfällig lagring 

 

3.1. Transitering 
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När varorna har anlänt under ett transiteringsförfarande, fungerar transiteringsdeklarationen som en 
deklaration för tillfällig lagring. Transiteringen avslutas med tillfällig lagring. 

 

3.2. Deklaration via AREX-systemet  

 

En summarisk deklaration i Tullens deklarationssystem (AREX) kan användas som deklaration för till-
fällig lagring av varor.  

 

Exempel: Varan anländer med ett fartyg i övrig trafik från Sverige till Åland. Varan placeras i ett tillfäl-
ligt lager med en summarisk deklaration IE344 i AREX-systemet. När varan lossats i ett tillfälligt lager 
antecknar innehavaren varan i bokföringen och lämnar en anmälan om lossningsresultat i AREX-
systemet. MRN-numret ur AREX-systemet som tilldelats importdeklarationen anges som tidigare hand-
ling. Om man för varorna lämnat en importdeklaration i förväg, behöver de inte placeras i ett tillfälligt 
lager. 

 

3.3. Transportdokument 
 

I trafiken mellan Fastlandsfinland och Åland kan transportdokumentet användas som deklaration för 
tillfällig lagring. Transportdokumentet kan användas som deklaration för tillfällig lagring när varor an-
länder till Åland från ett annat land inom unionen om varorna inte transporteras under ett transiterings-
förfarande och för vilka inga deklarationer gjorts i AREX-systemet (regelbunden trafik). 

 

När ett transportdokument används som deklaration för tillfällig lagring, ska följande uppgifter finnas 
med:  

• varans avsändare 

• uppgifter gällande personen som lämnat deklarationen för tillfällig lagring 

• mottagare 

• fraktförare 

• uppgifter om det tillfälliga lagret  

• varubeskrivning 

• bruttovikt 

• datum för deklarationen, underskrift 
 

Exempel: Varor anländer till Åland från Sverige utan att de hänförts till transiteringsförfarandet och va-
rorna tullklareras inte genast när de anländer. Varorna placeras med transportdokumentet i ett tillfälligt 
lager. 

 

4. Avslutande av tillfällig lagring  
 

Varor som placerats i ett tillfälligt lager ska hänföras till ett tullförfarande inom 90 dagar från uppvisan-
det av varorna. Varorna överlåts ur det tillfälliga lagret med något av de följande dokumenten. 

 

- Överlåtelsebeslut (ITU) gällande importdeklarationen när det gäller en vara som importerats till 

Åland från ett annat land inom unionen, en vara som importerats från ett särskilt skatteområde i ett 

annat land inom unionen till Fastlandsfinland eller en tredjelandsvara. 

 

- Utskrift på beskattningsbeslut ur ALA-systemet och importdeklaration (faktura) för varan om ak-

tören inte är en registrerad skattegränskund. Om skatten inte betalats genast efter beskattningsbe-

slutet gjorts, ska utöver beskattningsbeslutet även en kopia på betalningsverifikatet uppvisas för 

innehavaren av det tillfälliga lagret. 
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Om en skattegränskunds varor undantagsvis har placerats i ett tillfälligt lager, överlåter innehavaren av 
det tillfälliga lagret varorna mot fraktsedeln. Den registrerade kundens skattegränsnummer ska finnas 
på fraktsedeln.  

 

I övriga fall följer man lagstiftningen och anvisningar gällande tillfällig lagring. 

 

Denna anvisning tillämpas från och med 1 maj 2016.  

 

Mera information: kuljetus.varastointi@tulli.fi. 

 

  
 


