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1. För varor som transporteras över skattegränsen ska lämnas en tulldeklaration 
 
Denna kundanvisning ersätter de anvisningar om skattegränsdeklarering som publicerats i Tullens 
anvisning ”Skattegränsen på Åland – mervärdesbeskattning”.  
 
Åland ingår i EU:s tullområde men inte i dess skatteområde. Åland hör till unionens s.k. särskilda 
skatteområden. Skattegränsen särskiljer Åland och de övriga särskilda skatteområdena inom unionen 
från EU:s mervärdesskatte- och punktskatteområde. För varor som förs in över skattegränsen uppbärs 
punktskatt och mervärdesskatt, men inte tull. I skattegränshandeln kan varor säljas med en skattefri 
faktura enligt Skatteförvaltningens detaljerade skatteanvisningar (www.skatt.fi). 
 
Varor som levereras över skattegränsen ska tullklareras, även om det inte är fråga om handel. 
Tullklareringen utförs också när man flyttar sina egna varor. För största delen av tulldeklarationerna i 
varutrafiken mellan Åland och Fastlandsfinland tillämpas förenklade deklarationsförfaranden.  
 
 
2. Deklarationer i varutrafiken mellan Åland och Fastlandsfinland 
 
2.1 En deklaration kan användas som både import- och exportdeklaration 
 
Vid införsel av varor från Fastlandsfinland till Åland godkänner Tullen en deklaration som både 
exportdeklaration från Fastlandsfinland och importdeklaration till Åland. Importören eller exportören 
som inger deklarationen agerar då som sin avtalspartners ombud. För en kontantkund fungerar denna 
förenklade tulldeklaration också som skattedeklaration för mervärdesbeskattningen av import. Vid 
utförsel från Åland till Fastlandsfinland fungerar en deklaration på motsvarande sätt som både 
exportdeklaration från Åland och importdeklaration till Fastlandsfinland. För punktskattepliktiga 
produkter ska man lämna en separat deklaration när man passerar skattegränsen. 
 
2.2 En registrerad skattegränskund lämnar först en fraktsedel och sedan en skatte- och 

sammandragsdeklaration 
 
Om köparen eller säljaren är registrerad skattegränskund hos Tullen, behöver mervärdesskatt inte 
betalas direkt vid införseln av varorna till landskapet Åland eller till det finska fastlandet.  
 
Registrerade skattegränskunder hos Tullen inger tulldeklarationen genom att lämna en förenklad 
tulldeklaration, dvs. faktura eller ett transportdokument, såsom t.ex. fraktsedel, till Mariehamns tull 
antingen på förhand per e-post (ATP_Fraktsedlar(at)tulli.fi) eller senast när varorna passerar 
skattegränsen, i någon av Tullens postlådor, som finns ombord på skärgårdsfärjorna och i hamnarna 
eller hamnterminalerna.  
 
För en registrerad skattegränskund räcker fraktsedeln som deklaration, om den innehåller följande 
uppgifter: 

 säljarens och köparens namn samt kontaktuppgifter 

 varuslag 

 totalvikt 

 skattegränsnumret för den part som deklarerar och betalar skatten 
 
Den faktura eller fraktsedel som lämnats av en registrerad skattegränskund ska förses med 
skattegränsnumret för det företag som senare kommer att inge en skattedeklaration och 
sammandragsdeklaration och betala skatterna. Varorna kan levereras direkt till mottagaren eller till 
aktörens egna lokaler. Registrerade skattegränskunder ska kalendermånadsvis inge försändelsespecifika 
skattedeklarationer och sammandragsdeklarationer. De ska ha inkommit till Tullen senast den 15 dagen 
den andra månaden efter avsändningsmånaden.  

http://www.skatt.fi/
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Sammandragsdeklarationen görs i regel på nätet i Tullens ALA-webbtjänst. Man kan också fylla i 
blanketten för sammandragsdeklaration på Tullens webbplats, skriva ut den och skicka den tillsammans 
med skattedeklarationerna till Mariehamns tull. Betalningsreferensen ska även då hämtas från ALA-
systemet. Den elektroniska deklarationstjänsten gäller bara sammandragsdeklarationen. 
Skattedeklarationerna ska inlämnas i pappersform till Mariehamns tull. Skatterna för kalendermånaden 
redovisas till Tullen på basis av sammandragsdeklarationen senast den 15 dagen den andra månaden 
efter avsändningsmånaden. 
 
I sin sammandragsdeklaration ska den registrerade skattegränskunden ange den totala skattegrunden 
skattesatsvis för de försändelser vilkas mervärdeskatt understiger 5 € och för vilka ingen mervärdeskatt 
uppbärs.  Mervärdeskattens beloppet anges som 0 euro.  
 
Ett företag som idkar regelbunden handel över skattegränsen kan ansöka om att bli registrerad 
skattegränskund hos Tullen genom att fylla i ansökningsblanketten. 
 
2.3 En kontantkund inger tull- och skattedeklarationen till Tullen med en faktura genast när varorna har 

passerat skattegränsen 
 

Kontantkunder, dvs. andra än registrerade skattegränskunder ska inge en deklaration till Tullen för 
varorna genast när de har passerat skattegränsen. Som deklaration godkänns en faktura eller något 
annat dokument med följande uppgifter: 

 säljarens namn och adress 

 köparens namn och adress 

 fakturans/köpekontraktets datum 

 de sålda produkternas mängd och slag 

 pris 

 belopp av och grund för eventuell rabatt  

 leverans- och betalningsvillkor 
 

Kontantkunden ska inge deklarationen till Mariehamns tull under dess betjäningstid. Om kunden inte 
kan inge ett dokument som godkänns som importdeklaration till Tullen för varorna när de passerar 
skattegränsen, ska varorna flyttas till ett tillfälligt lager som godkänts av Tullen. Om varorna förs in över 
skattegränsen utanför Tullens eller det tillfälliga lagrets öppethållningstider, ska kunden kontakta Tullen 
genast följande dag under öppethållningstider. Om en kontantkund för in varor från Fastlandsfinland 
till Åland utanför Tullens öppethållningstider eller från ett ställe där Tullens service inte är tillgänglig, 
ska kunden senast när varorna anlänt till Åland skicka fakturan och sina kontaktuppgifter till Tullens e-
postadress atp.skattegrans(at)tulli.fi och så snart som möjligt kontakta Tullen (Tullens servicenummer 
för skattegränsärenden 0295 52 333) för att komma överens om hur förtullningen av varorna ska se. Om 
en kontantkund för ut varor från Åland till Fastlandsfinland utanför Tullens öppethållningstider eller 
från en plats där Tullens service inte är tillgänglig, ska fakturan skickas till Tullens e-postadressadress 
och Tullen kontaktas före varornas avgång.  Närmare information om tillfällig lagring vid handel över 
skattegränsen finns i kundanvisningen för lagring 15 om tillfällig lagring av varor som överskrider 
skattegränsen vid import och export fr.o.m. 1 maj 2016. 
 
Mariehamns tull räknar på basis av fakturan ut hur mycket mervärdesskatt som ska betalas och kunden 
får ett beskattningsbeslut/en räkning. Kunden betalar mervärdesskatten med kontanter eller med bank- 
eller kreditkort. Momsen kan också betalas med bankgiro senast den tionde dagen från 
beskattningsbeslutets datum. Kunden får varorna i sin besittning först efter att skatten betalats.  

 
2.4 Tulldeklarering genom registrering i deklarantens bokföring, dvs. tidigare hemförtullning 
 
Tulldeklaration genom registrering i deklarantens bokföring i skattegränstrafiken mellan Åland och 
Fastlandsfinland är ett förenklat förfarande där kunden kan överlåta varor över skattegränsen med 
varupartispecifika registreringar i sin lagerbokföring. Fraktsedeln och varorna behöver inte visas upp 
för Tullen i samband med införseln över skattegränsen. 

http://www.tulli.fi/sv/foretag/e_tjanster/blanketter/Registrerade_kunder/index.jsp
http://www.tulli.fi/fi/yrityksille/muut_tullimenettelyt/varastointi/varastoinnin_asiakasohjeet/asiakasohjeet/tavaroiden_valiaikainen_varastointi_01052016.pdf
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Förfarandet kräver tillstånd och det är bara registrerade skattegränskunder som kan ansöka om tillstånd 
att använda registrering i deklarantens bokföring vid skattegränsbeskattning. Tillståndshavaren inger 
skattedeklarationer och sammandragsdeklarationer månadsvis liksom övriga registrerade skattegräns-
kunder. Tillståndet är avgiftsfritt, och mera information om ansökning av och förutsättningarna för 
tillståndet ges av Mariehamns tull samt av Tillståndscentralen, kontakt genom Tullens växel: 0295 5200. 
För ansökan använder man blankett nr 1010, tillstånd till förenklingar, som finns på Tullens webbplats, 
på sidan för blanketter för tillståndsansökningar. 
 
2.5 En kontantkunds postförsändelser 

 
En kontantkund använder oftast ett postföretag som ombud vid tulldeklareringen av en postförsändelse 
som anländer till Åland. Kontantkunden skickar uppgifterna till ombudet. Ombudet inger deklarationen 
till Tullen, debiterar kunden mervärdesskatten och redovisar den till Tullen. Kontantkunden ska förvara 
fakturan i 6 kalenderår efter förtullningen. 
 
Kontantkunden kan också anmäla en ankommande postförsändelse till Mariehamns tull. På basis av 
fakturan räknar Tullen ut hur mycket mervärdesskatt som ska betalas och kunden får ett 
beskattningsbeslut som samtidigt är en räkning. Posten överlåter varorna till kunden mot ankomstavin 
när räkningen har betalats.  
 
En kontantkund som vill skicka ett paket från Åland till Fastlandsfinland visar upp fakturan för 
företagets om svarar för försändelsen och som agerar som ombud. Företaget lämnar den behövliga 
deklarationen till Tullen, debiterar kunden mervärdesskatten och redovisar den till Tullen.  
 
T.ex. när privatpersoner köper varor av ett postorderföretag, kan säljaren vara en registrerad 
skattegränskund och fullgör skyldigheterna vad gäller deklaration och betalning av mervärdesskatten 
på köparens vägnar. 
 
2.6 En registrerad skattegränskunds postförsändelser 
 
I fråga om postpaketförsändelser använder en skattegränskund i regel det av avsändaren ifyllda 
paketadresskortet eller fraktsedeln som ifyllts av avsändaren som deklaration. Vad gäller 
brevförsändelser som innehåller varor används postens tulletikett CN22 eller postens paketadresskort 
som deklaration.  
 
Skattegränskundens (antingen avsändarens eller mottagarens) skattegränsnummer ska anges tydligt i 
postförsändelsen när man vill använda deklarationsförfarandet för registrerade skattegränskunder och 
få betalningstid för moms. I postförsändelsen anges den parts skattegränsnummer som kommer att inge 
skatte- och sammandragsdeklarationerna till Tullen och betala mervärdesskatten.  
 
Om det inte finns ett skattegränsnummer på postförsändelsen, behandlas den som en kontantkunds 
postförsändelse. 
 
 
3. Specialsituationer i varutrafiken mellan Åland och Fastlandsfinland 
 
3.1 Returvaror 
 
På skattefriheten för returvaror tillämpas samma bestämmelser som vid import från länder utanför EU 
samt ytterligare de villkor som anges i mervärdesskattelagen.  
 
Varor som förts ut eller in över skattegränsen kan returneras (till säljaren), och då ska de deklareras som 
ny export/import över skattegränsen enligt punkt 2 på samma sätt som vilka varor som helst som 
transporteras över skattegränsen. Vid retur av varor uppkommer alltså en ny export-/import-
transaktion. 

http://www.tulli.fi/sv/foretag/e_tjanster/blanketter/nya_blanketter_01052016/index.jsp
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Skattefriheten för returvaror förutsätter att de exporterade varorna returneras i oförändrat skick. En vara 
som returneras får alltså inte vara begagnad. Förutsättningen för retur är att det sker på grund av att 
varan är defekt eller t.ex. eftersom en vara som handlats genom postorder inte motsvarar beställningen 
eller beställningsavtalet. Det förutsätts också att returvaran inte har sålts skattefritt till ett område 
utanför landskapet och att varor som använts på ett sätt som berättigar till avdrag inte har sålts till ett 
område utanför landskapet. På motsvarande sätt kan varor som exporterats från Fastlandsfinland till 
landskapet Åland och importerats tillbaka till Fastlandsfinland beviljas skattefrihet som returvaror. 
Varorna ska returneras inom tre år efter exporttillfället. Importen av returvaror kan anses vara skattefri 
om de ovannämnda förutsättningarna uppfylls.  
 
En vara som har sålts skattefritt över skattegränsen och returneras ska behandlas som normal import. 
För en returvara, alltså för s.k. ”återinförsel”, ska man alltså i detta fall betala mervärdesskatt. Om en 
vara returneras till säljaren inom samma månad då den importerats över skattegränsen, kan en 
registrerad skattegränskund i sin månadsvisa skattedeklaration ange varan som både import/export 
och retur. Då berättigar returen till avdrag av motsvarande skatt under samma skatteperiod. Om returen 
sker inom följande månader, ska importen tillbaka till säljaren deklareras med skatte- och sammandrags-
deklarationen och momsen ska betalas. När skattefrihet åberopas ska registrerade skattegränskunder i 
sin bokföring uppge att det är fråga om en returvara (bl.a. deklaration som lämnats vid export). 
 
I regel ska en kontantkund bevisa för Mariehamns tull att returen har utförts. 
 
I fråga om returvaror kommer mer detaljerade anvisningar att ges. 
 
Punkten 3.1 Returvaror i denna anvisning gäller inte varor som returneras t.ex. för reparation. 
Anvisningar för dessa finns i punkt 3.3. Särskilda förfaranden 
 
3.2 Skattelättnad vid import av begagnade varor (importlättnad) 
 
Importören av begagnade varor kan under vissa förutsättningar beviljas importlättnad på grund av den 
dolda skatt som ingår i den begagnade varans anskaffningspris. Importlättnaden kan inte tillämpas på 
konst- och samlarföremål eller antikviteter. Importlättnad kan beviljas när begagnade varor importeras 
till landskapet Åland från Fastlandsfinland eller från en annan medlemsstat (inkl. områden utanför EU:s 
skatteområde, såsom Kanarieöarna) eller när de importeras från landskapet till Fastlandsfinland. 
Importlättnaden för begagnade varor gäller också transportmedel, såsom bilar och båtar. 
 
Det dolda skattebeloppet avdras från den mervärdesskatt som annars skulle uppbäras. Importören ska 
kunna redogöra åtminstone för tidpunkten för det skattebelagda köpet, t.ex. med originalkvittot. Det 
finns en separat anvisning om importlättnad. 
 
3.3 Särskilda förfaranden 
 
Om man vid import och export mellan Åland och Fastlandsfinland vill hänföra varor till ett särskilt 
förfarande enligt EU:s tullagstiftning, såsom tullagerförfarande, tillfällig införsel med fullständig 
befrielse från importtullar eller aktiv eller passiv förädling, ska importören med SAD-blankett inge en 
importdeklaration som fungerar som tillståndsansökan och som kompletterats med tilläggsuppgifter 
som behövs för beviljande av tillstånd (tullblanket nr 658). Då kan man inte använda det förenklade 
deklarationsförfarande som grundar sig på faktura eller transportdokument. En privatperson kan i 
stället för SAD använda blankett nr 740 eller nr 742. 
 
Vid förädlingsförfaranden mellan Åland och Fastlandsfinland kan man sköta deklarationsförfarandet 
med en enda deklaration. T.ex. när en telefon skickas från Åland till Fastlandsfinland för reparation, kan 
man som tillståndsansökan lämna in en tulldeklaration för passiv förädling på SAD-blankett, som 
kompletteras med de tilläggsuppgifter som behövs för beviljande av tillstånd (som bilaga tullblankett nr 
658). En privatperson kan i stället för SAD använda blankett nr 742. Deklarationen med bilagor lämnas 
till Mariehamns tull innan varan avsänds. I Fastlandsfinland behöver man inte någon separat 

http://www.tulli.fi/sv/foretag/beskattning/aland/mervardesbeskattning/skattelattnad_import_begagnade_aland.pdfhttp:/www.tulli.fi/sv/foretag/beskattning/aland/mervardesbeskattning/skattelattnad_import_begagnade_aland.pdf
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deklaration för aktiv förädling eller någon deklaration för återexport av varan. Om telefonen skickas 
från Åland till ett annat EU-land för reparation, ska man på Åland inge en deklaration för passiv 
förädling i exportsystemet, och när telefonen återinförs ska man inge en importdeklaration för återinförd 
vara enligt punkt 5.3. 
  
3.4 Punktskattepliktiga produkter 
 
När punktskattepliktiga produkter, såsom alkoholdrycker, tobaksprodukter, sötsaker eller bränslen, 
flyttas över skattegränsen i kommersiellt syfte, ska man utöver tull- och mervärdesskattedeklarationen 
också inge en separat punktskattedeklaration för dem.  
 
Vid flyttning av beskattade produkter ska exportören lämna in en deklaration gällande punktskatter till 
Mariehamns tull (från och med 1.1.2017 till skatteförvaltningen) med punktskatteblankett nr 145: 
Ansökan om återbäring/Punktskattedeklaration i handeln med Åland. Den skatt som ska tas ut och det 
belopp som ska återbetalas är lika stora på båda sidorna av skattegränsen, och därmed uppbärs och 
återbetalas i praktiken ingen skatt alls. 
 
Från ett skatteupplag i Fastlandsfinland eller på Åland kan produkter skickas över skattegränsen under 
ett förenklat förfarande till ett skatteupplag på Åland eller i Fastlandsfinland. Vid dessa flyttningar kan 
en godkänd upplagshavare i stället för ett elektroniskt administrativt dokument använda en fraktsedel 
eller faktura som innehåller de uppgifter som behövs. Dokumentet ska upprättas i två exemplar av vilka 
det ena ska förvaras i avsändarens bokföring och det andra ska skickas med transporten och förvaras i 
mottagarens bokföring. Flyttningar kan också deklareras med en elektronisk deklaration i EMCS-
systemet. 
 
Flyttningar av punktskattepliktiga produkter beskrivs närmare på Tullens webbplats. 
 
 
4. Skattesats, försändelser av ringa värde och icke-kommersiella försändelser 
 
4.1 Skattegrund och skattebelopp 
 
Det finns detaljerade anvisningar om skattegrunden vid import.  
 
Mervärdesskatten vid import är vanligtvis 24 %. Den nedsatta skattesatsen på 14 % tillämpas bl.a. på 
livsmedel och skattesatsen på 10 % bl.a. på böcker samt på konst- och samlarföremål och antikviteter.  
 
 
4.2 Försändelser av ringa värde (högst 22 euro) och minsta belopp (5 euro) som uppbärs 
 
För försändelser av ringa värde, dvs. försändelser vilkas totalvärde är högst 22 euro, behöver ingen 
separat skattedeklaration inges, utan det räcker med de uppgifter som angetts på paketadresskortet.  
 
För varor vilkas värde överstiger 22 euro ska man inge en skattedeklaration, och varornas 
leveranskostnader samt andra kostnader som ingår i skattegrunden ska beaktas i skattegrunden för 
mervärdesskatt. Om momsbeloppet understiger 5 euro, uppbärs ingen mervärdesskatt, fastän 
deklarationerna ska inges. 
 
Om försändelsen innehåller tobaksprodukter, alkohol, alkoholdrycker eller parfym ska en deklaration 
dock inges för varorna oavsett värde: antingen en kontantkunds deklaration till Mariehamns tull eller en 
skattegränskunds skatte- och sammandragsdeklaration. Vid import av tobaksprodukter, alkohol och 
alkoholdrycker uppbärs mervärdesskatten fastän skattebeloppet understiger det minsta belopp som 
uppbärs. Detta minimibelopp tillämpas inte på mervärdesskatten på alkoholdrycker och 
tobaksprodukter som resande och personer som hör till personalen på ett transportmedel i yrkesmässig 
trafik mellan Finland och ett tredjeland för med sig. 
 

http://www.tulli.fi/sv/foretag/beskattning/tullar_skatter/rakna_ut_skatten/index.jsp
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Exempel: 
 
Ett företag för in från Fastlandsfinland till Åland en vara vars värde (utan moms) är 21 euro och vars 
frakt är 5 euro. Det är fråga om en försändelse av ringa värde, och man behöver inte inge en separat 
skattedeklaration för den eller betala mervärdesskatt för den. Exemplet gäller också införsel till Åland 
från andra EU-länder eller från länder utanför EU. 
 
Säljaren är ett postorderföretag, som är registrerad skattegränskund och som har rätt att tillämpa det 
förenklade förfarandet enligt punkt 2.4. Företaget säljer en bok levererad från Åland till Fastlandsfinland 
till en privatperson. Bokens försäljningspris är 25 euro (försäljningspris utan mervärdesskatt), 
postavgifter 5 euro, och den tillämpade skattesatsen vid import är 10 %. Säljaren sköter 
deklarationsskyldigheterna gällande export och import på köparens vägnar. Det är fråga om 
skattepliktig import, eftersom varans värde överstiger 22 euro. I skattegrunden inkluderas 
postavgifterna, så skattegrunden för mervärdesskatt vid import är 30 euro. Mervärdesskatten på 10 % 
räknas ut på denna summa. Eftersom beloppet av den uträknade mervärdesskatten, 3 euro, 
underskrider det minsta beloppet som uppbärs, 5 euro; uppbärs ingen mervärdesskatt vid import. 
Säljarföretaget deklarerar alla försäljningar som understiger detta minimibelopp såväl i den 
skattedeklaration som inges för en kalendermånad som i sammandragsdeklarationen. Det 
rekommenderas att säljaren anger beloppet på mervärdesskatt vid import, 0 euro, separat i 
försäljningsfakturan, t.ex. med anteckningen 'moms vid import 10 %, 0 euro, MomsL 101.1 §’. 
 
Samma företag som i föregående exempel säljer flera böcker till en privatperson i Fastlandsfinland. 
Försäljningspriserna på böckerna i försändelsen är sammanlagt 50 euro (försäljningspris utan moms), 
postavgifterna 7 euro, och den tillämpade skattesatsen är 10 %. Säljaren sköter 
deklarationsskyldigheterna gällande export och import på köparens vägnar. Det är fråga om 
skattepliktig import, eftersom varans värde överstiger 22 euro. I skattegrunden inkluderas 
postavgifterna, och mervärdesskatten på 10 % räknas ut på skattegrunden för mervärdesskatt, som är 55 
euro. Eftersom den uträknade mervärdesskatten vid import, 5,5 euro, överstiger 5 euro, ska 
mervärdesskatten betalas till Tullen. Säljarföretaget deklarerar dessa försäljningar till Tullen såväl i den 
skattedeklaration som inges för en kalendermånad som i sammandragsdeklarationen och redovisar 
mervärdesskatten till Tullen. Det rekommenderas att säljaren anger beloppet på mervärdesskatt vid 
import, separat i försäljningsfakturan, t.ex. med anteckningen 'moms vid import 10 %, 5,5 euro’. 
 
Varupartiet får inte delas upp artificiellt i flera olika försändelser i syfte att bli befriad från deklarering 
och skatt.  
 
4.3 Icke-kommersiella försändelser från en privatperson till en annan 
 
En privatperson i Fastlandsfinland kan skicka varor till en annan privatperson i landskapet Åland eller 
tvärtom, och inga särskilda deklarationer behöver lämnas till Tullen för varorna, när det då är fråga om 
icke-kommersiell import och när varuförsändelsens värde är högst 45 euro. Mera information om detta 
finns på Tullens webbplats. 
 
 
5. Import av unionsvaror till Åland från en annan EU-medlemsstat  

 
5.1 Begreppet unionsvara 
 
Med unionsvara avses en vara som tillverkats inom EU:s tullområde eller en vara som införts till EU:s 
tull- och skatteområde från ett land utanför EU och förtullats till fri omsättning. Varor som införs från 
områden som ingår i EU:s tullområde men inte i EU:s skatteområde, t.ex. Kanarieöarna, är också 
unionsvaror. Ett undantag från detta är varor som förts in till Kanarieöarna från ett land utanför EU men 
som inte importförtullats där. 
 
 

http://www.tulli.fi/sv/privatpersoner/gavor/gavor_fran_eu/index.jsp
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5.2 Användning av T2F-transitering 
 
När ett åländskt företag köper varor från en annan EU-medlemsstat, inger säljaren en exportdeklaration 
för varorna till sin egen medlemsstat. Vid behov ska man också tillämpa unionens interna transitering 
T2F för befordran av varorna.  
 
Vid befordran av unionsvaror behöver transiteringsförfarandet inte tillämpas när varor befordras direkt 
mellan Åland och ett annat EU-land, t.ex. Åland–Sverige eller Åland–Estland. En T2F-transitering som 
anländer till Åland avslutas vid Mariehamns tull. Närmare information om transitering finns i 
kundanvisningen för transitering 27, skattegränstransiteringar. 
 
5.3 Tullklarering vid import 
 
För en vara som förs in från en annan EU-medlemsstat, såsom Sverige eller Estland, uppbärs 
mervärdesskatt och punktskatt vid import, men inte tull. En tulldeklaration ska inges för varorna genast 
när de har passerat skattegränsen. 
 
En kontantkund, dvs. en privatperson eller ett företag som inte har Tullens tillstånd till samlad garanti 
(eller nummer för registrerad kreditkund hos Tullen, som beviljats före 1.5.2016 och fortfarande är 
giltigt) och som för varan med sig, inger deklarationen med SAD-blankett och betalar skatterna vid 
Tullen genast när varorna förs in. Kunden kan också lämna varorna i tillfällig lagring under det 
tillfälliga lagrets betjäningstid, och därefter lämna in en importtulldeklaration i webbimporttjänsten eller 
med SAD-blankett till Tullen. 
Varorna överlåts först när kontantkunden har betalat mervärdesskatten vid Mariehamns tull. 
Kontantkunden kan också anlita ombud för inlämning av tulldeklaration. 
 
Varorna kan förvaras i tillfällig lagring högst 90 dygn. 
 
En kund med regelbunden import från ett annat EU-land kan med tillstånd lämna en importdeklaration 
också med en förenklad tulldeklaration och betala mervärdesskatten senare. Detta förutsätter följande 
tillstånd: 

 nummer för registrerad kreditkund hos Tullen, som beviljats före 1.5.2016 och fortfarande är 
giltigt eller  
Tullens tillstånd till samlad garanti, som beviljats 1.5.2016 eller senare (kan beviljas utan 
ställande av garanti) och tillstånd till anstånd med betalning samt utöver dessa ett separat 
tillstånd att inge en förenklad importtulldeklaration med ett kommersiellt eller administrativt 
dokument. Man kan ansöka om dessa tillstånd på en ansökningsblankett (blankett 1027).  

Alla nuvarande registrerade kreditkunder har rätt att använda en förenklad tulldeklaration utan särskilt 
tillstånd tills företagets tillstånd att verka som registrerad kreditkund har omprövats enligt kriterierna i 
EU:s nya tullagstiftning och kunden har beviljats ett nytt tillstånd till samlad garanti och tillstånd till 
anstånd med betalning samt tillstånd till att inge förenklade tulldeklarationer.  
 
Kunder som har rätt att använda det förenklade deklarationsförfarandet kan också inge den förenklade 
tulldeklarationen på förhand. Fakturan eller transportdokumentet skickas per e-post till adressen 
atp.anmalaneuhandel(at)tulli.fi eller lämnas till Tullen under öppethållningstiden, dock senast när varan 
förs in. När varan förs in visas den upp för Tullen, som ger kunden ett ankomstnummer. Då får kunden 
varan i sin besittning utan tillfällig lagring. 
 
En kund som har ingett en förenklad deklaration inger inom 10 dagar från införandet en kompletterande 
tulldeklaration, där ankomstnumret som Tullen har gett anges som nummer för tidigare handling. Den 
kompletterande deklarationen kan inges som webbdeklaration eller i form av meddelande till Tullens 
ITU-system eller med SAD-blankett till Tullen. 
 
Det finns en kundanvisning om förenklat deklarationsförfarande. 
 

http://www.tulli.fi/fi/yrityksille/muut_tullimenettelyt/passitus/passitus_asiakasohjeet/asiakasohjeet/2016_27_verorajapassitukset.pdf
httpshttp://www.tulli.fi/sv/foretag/e_tjanster/blanketter/nya_blanketter_01052016/index.jsp
http://www.tulli.fi/sv/foretag/import/ITU_kundanvisningar/itu/2016_66_forenklat_forfarande_aland.pdf
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När varor som införs från EU-länder hänförs till särskilda förfaranden ska det sedvanliga 
deklarationsförfarandet användas; det förenklade förfarandet kan inte användas. 
 
För punktskattepliktiga varor avges dessutom en punktskattedeklaration.  
Det är möjligt att föra in varor som gemenskapsinternt från ett annat EU-land först som ett 
gemenskapsinternt förvärv till Fastlandsfinland och sedan till Åland (med en skattegränsdeklarering).  
 
 
6. Export från Åland till en annan EU-medlemsstat 
 
Vid export av varor från landskapet Åland till en annan EU-medlemsstat ska en exportdeklaration inges 
för varorna. Om slutdestinationen på varorna som skickas från Åland är en annan än det första land dit 
de anländer, till exempel varor som skickas till Estland via det finska fastlandet eller till Tyskland via 
Sverige, ska en exportdeklaration och en T2F-transitering göras. På samma sätt agerar man också när 
man exporterar varor till ett område som inte ingår i EU:s skatteområde, såsom Kanarieöarna. 
 
Exportdeklarationen lämnas in elektroniskt, med antingen meddelande eller webbdeklaration. Muntliga 
deklarationer får lämnas för exporter där varornas värde eller vikt inte överstiger 1 000 euro resp. 1 000 
kg.   
 
Ett åländskt företag kan överföra sina varor till fastlandet och därefter vidare till ett annat EU-land. Vid 
transport av varorna till Fastlandsfinland tillämpar man då normal skattegränsdeklarering, och 
försäljningen till EU-landet sker som en vanlig gemenskapsintern försäljning (ingen exportdeklaration 
till Tullen). 
 
 
7. Deklarationsförfarandet vid transport av varor mellan vissa svenska hamnar och landskapet 

Åland  
 
Med stöd av avtalet om gränstullsamarbete mellan Finland och Sverige inges både en finsk 
exportdeklaration och en svensk importdeklaration eller både en svensk exportdeklaration och en finsk 
importdeklaration för varor som transporteras i reguljär färjetrafik mellan Grisslehamn och Eckerö 
respektive Kapellskär och Mariehamn. Deklarationerna inges till Eckerö eller Mariehamns tull. 
 
Som tulldeklaration används SAD-blankett med bifogad faktura. I de finska tulldeklarationerna för 
import från Sverige till Åland och för export från Åland till Sverige anges tullvärdet i euro och 
mervärdesskatten betalas i euro. I de svenska tulldeklarationerna för import från Åland till Sverige och 
för export från Sverige till Åland anges tullvärdet i svenska kronor och mervärdesskatten betalas i 
kronor.  
 
 
8. Import av oförtullade varor från länder utanför EU eller från EU och export av varor till länder 

utanför EU 
 
Om varor anländer till Åland med fartyg eller flyg direkt från ett land utanför EU, ska transportföretaget 
på förhand lämna en summarisk införseldeklaration för varorna till Tullens Arex-system. Fartyg som 
anländer till Åland från EU-hamnar går i regel i reguljär linjetrafik som godkänts av Tullen, men om 
fartyg som inte går i godkänd reguljär trafik anländer till Åland, är transportföretaget skyldigt att lämna 
en summarisk deklaration till Tullens Arex-system. 
 
Varor för vilka man har lämnat in en summarisk införseldeklaration eller en summarisk deklaration 
visas upp för Tullen vid införseln, antingen för tullklarering genast eller för tillfällig lagring.  
 
Om oförtullade varor transporteras till Åland via Fastlandsfinland eller via en annan EU-medlemsstat, 
ska de transiteras till Mariehamns tull. Mariehamns tull avslutar transiteringsförfarandet och övervakar 
att varorna hänförs till någon av tullförfarandena vid importförtullning.  



  10 (10) 
 
Vid all importklarering av oförtullade varor från utanför EU till Åland och exportklarering av varor som 
exporteras från Åland till länder utanför EU, dvs. tredjeländer (t.ex. Ryssland) gäller samma 
bestämmelser och tillämpningsanvisningar som gäller vid handeln mellan EU och tredjeländer. 
 
 
 

Mera information 

 Mariehamns tull PB 40, 22101 Mariehamn Tfn 0295 5200 (växel), 0295 52333 
(skattegränsärenden), 0295 527018 (Elektroniska förtullningscentralen), e-post: 
atp.skattegrans(at)tulli.fi 

 Om deklarationsförfarandet vid mervärdesbeskattning vid import och export mellan Åland och 
Fastlandsfinland på Tullens webbplats; på sidan finns länkar bl.a. till anmälan om att bli 
registrerad skattegränskund, till den elektroniska webbdeklarationstjänsten samt till blanketter 
för skatte- och sammandragsdeklarationer 

 Tullens anvisning om skattegränsen på Åland – punktbeskattning  

 Om Intrastat-deklarationer om handeln inom EU på Tullens webbplats  

 Skatteförvaltningens anvisningar om den åländska skattegränsen vid mervärdesbeskattning och 

om mervärdesbeskattning i EU-varuhandeln på Skatteförvaltningens webbplats www.skatt.fi 

 Tullens anvisningar om import av varor 

 Tullens anvisningar om export av varor  

 Tullens föreskrift (25/2016) om regelbunden användning av förenklad tulldeklaration vid import 
av unionsvaror till Åland 

http://www.tulli.fi/sv/foretag/beskattning/aland/mervardesbeskattning/index.jsp
http://www.tulli.fi/sv/foretag/beskattning/aland/mervardesbeskattning/index.jsp
http://www.tulli.fi/sv/foretag/beskattning/aland/punktbeskattning/skattegransen_punktbeskattning.pdf
http://www.tulli.fi/sv/finska_tullen/utrikeshandelsstatistik/intrastat/index.jsp
http://www.skatt.fi/
http://www.tulli.fi/sv/foretag/import/index.jsp
http://www.tulli.fi/sv/foretag/export/index.jsp
http://www.tulli.fi/sv/tiedotteet_sv/foreskrift/meddelanden/0252016/index.html?bc=72531

