
 

 
 

 

Att beställa varor från utlandet 
– anvisningar för företag 
Denna allmänna anvisning ger dig information om 

v beställning av varor 

v restriktioner som gäller vid beställning av varor  

v tullklarering  

v tullar, mervärdesskatt och punktskatter som uppbärs samt om betalning av dem  

v returnering av varor 

v återbetalning av importskatter när varor returneras 

v transitering, lagring och andra särskilda förfaranden.  

   
Mer detaljerad information om undantag och specialfall får du till exempel av tullrådgivningen. Kom ihåg att man i Finland också ska betala importskat-
ter, dvs. vanligtvis tull, importmoms och punktskatter, på punktskattepliktiga produkter såsom alkohol och tobak. Tullen uppbär punktskatterna i sam-
band med förtullningen, om inte varorna hänförs till ett uppskovsförfarande eller om inte importören beviljas anstånd med betalning. I övriga fall upp-
bärs punktskatterna av Skatteförvaltningen. Mera information om punktskattepliktiga produkter hittar du på Skatteförvaltningens webbplats. 

Denna anvisning fokuserar på införsel av sådana varor som ska förtullas eller för vilka skatt ska betalas i samband med import. Man behöver inte tull-
klarera t.ex. spel, musik och dataprogram som laddas ned direkt från nätet, och därmed uppbärs inte heller importskatter på dem.  
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– anvisningar för företag 
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Ta reda på förutsättningarna för införseln innan du 
beställer varan 

Importören ansvarar för de importerade produkternas konsumentsä-
kerhet och att kraven på förpackningspåskrifter uppfylls. Det lönar 
sig att ta reda på förutsättningarna för införseln av varorna från 
marknadstillsynsmyndigheterna för ifrågavarande varors produkt-
grupp innan importen inleds. 

För olika produkter finns det nationella administrativa myndigheter 
och/eller tillståndsmyndigheter (t.ex. Evira, Polisstyrelsen) som ger 
anvisningar om restriktionerna. Restriktioner tillämpas på införsel av 
t.ex. kosttillskott, livsmedel, läkemedel, textilprodukter, leksaker, kos-
metika, elektriska apparater, alkohol, tobaksprodukter och farliga fö-
remål. Mera information om restriktionerna ges av marknadstillsyns-
myndigheterna för ifrågavarande varors produktgrupp.  

Kontakta tillståndsmyndigheten för att ta reda på om varan du vill 
beställa kräver importtillstånd eller om den omfattas av restriktioner. 
Tullen är en tillsynsmyndighet och beviljar inte importtillstånd. Till-
synsmyndigheternas kontaktuppgifter hittar du i slutet av denna an-
visning. Om importen av varan kräver tillstånd, ska tillståndet sökas 
på förhand och uppvisas till Tullen i samband med tullklareringen.   

>> Mera information om restriktioner hittar du i Tullens restrikt-
ions-handbok.  

 

 

 

Tullen övervakar livsmedel och konsumtionsvaror 

Tullen övervakar att importerade icke-animaliska livsmedel och vissa 
bruks- och konsumtionsvaror är säkra och föreskriftsenliga. Tullen 
övervakar importen av de produkter som nämns i produktförteck-
ningarna både i extern- och internhandeln. Beslut om eventuell 
undersökning görs i regel i samband med tullklareringen. Undersök-
ningarna är avgiftsbelagda. Läs mer om övervakningen av livsmedel 
och konsumtionsvaror och om möjligheten till förhandsförfrågan om 
provtagning. Notera att livsmedel av animaliskt ursprung ska kon-
trolleras av en gränsveterinär. 

Ta i förväg reda på varans varukod – bland annat 
importskatterna bestäms på basis av varukoden 

För att ta reda på om en vara omfattas av importrestriktioner så behö-
ver du varans varukod (Taric-nummer, på engelska Commodity 
Code). Utan varukod går det inte heller att fastställa importskatterna 
för varan. 

Ta reda på varans varukod redan i samband med köpet. Säljaren kän-
ner ofta produkten bäst. Du kan t.ex. behöva uppgifter om varans 
sammansättning för att ta reda på rätt varukod. 

 

 

 

 
Kontrollera importrestrikt-
ionerna innan du beställer. 

 

http://tem.fi/sv/marknadskontroll
http://tulli.fi/sv/om-tullen/tullens-verksamhet/restriktionshandbok
http://tulli.fi/sv/om-tullen/tullens-verksamhet/restriktionshandbok
https://tulli.fi/yritysasiakkaat/tuonti/rajoitukset-ja-elintarvike-ja-kulutustavaravalvonta
https://tulli.fi/yritysasiakkaat/tuonti/rajoitukset-ja-elintarvike-ja-kulutustavaravalvonta
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När varor levereras från EU:s tull- och skatteom-
råde  

Med EU:s skatteområde avses i den här anvisningen EU:s medlems-
länder och deras områden som hör till både EU:s mervärdesskatteom-
råde och punktskatteområde. EU:s mervärdesskatteområde och 
punktskatteområde avviker till vissa delar från EU:s tullområde. Läs 
mer om EU:s tullområde och skatteområde samt EES-området. 

Med tanke på tullklareringen och importbeskattningen är det väsent-
ligt att veta varifrån varan faktiskt levereras och om den har förtullats 
in i EU:s tull- eller skatteområde. Om säljaren är verksam inom EU:s 
tull- och skatteområde men varan levereras från ett lager som ligger i 
ett område utanför EU:s tull- och skatteområde – eller i ett område 
som hör till EU:s tullområde men inte till EU:s skatteområde – ska 
man lämna in en tulldeklaration för varan och betala importskatterna 
på den. Notera också att man från EU:s tull- och skatteområde kan le-
verera varor som inte har tullklarerats i EU. Man kan också komma 
överens om att säljaren på köparens vägnar sköter om tullklareringen 
av varorna enligt köpeavtalet. Om mottagaren måste förtulla försän-
delsen så meddelar fraktföraren till importören att varorna behöver 
tullklareras. 

Ta vid behov på förhand reda på av säljaren vari-
från varan levereras till Finland och om ditt företag 
behöver förtulla försändelsen 

På unionsvaror, dvs. varor som tillverkats i EU:s tullområde eller som 
förtullats in i EU:s tullområde, uppbärs inte längre tull i Finland.  

Mervärdesbeskattningen i EU-internhandeln administreras och styrs 
av Skatteförvaltningen. Mera information om mervärdesbeskattning i 
EU-varuhandeln hittar du på Skatteförvaltningens webbplats. 

Kom också ihåg att man i Finland ska betala punktskatt på produkter 
som är punktskattepliktiga i Finland, såsom alkohol- och tobakspro-
dukter. Skatteförvaltningen svarar för punktbeskattningen i EU-in-
ternhandeln och för därtill hörande anvisningar.  

 
 
 
 
 
 
 

 

När varor levereras från ett område som står inom 
EU:s tullområde men utanför EU:s skatteområde 
(t.ex. från Kanarieöarna eller brittiska Kanalöarna)  

Inom EU finns vissa specialområden. Om man köper varor från dessa 
områden ska man betala mervärdesskatt vid import, eftersom de inte 
hör till EU:s skatteområde. Exempel på dessa områden är följande: 

· Jersey och de övriga brittiska Kanalöarna 
· Kanarieöarna i Spanien 

Mottagaren av varor som beställts från dessa områden ska i regel inge 
en tulldeklaration för varorna och betala mervärdesskatt på dem. 
Man behöver inte betala tull på dessa varor. Man kan också komma 
överens om att säljaren på köparens vägnar sköter om tullklareringen 

Läs mer om EU:s tullom-
råde och skatteområde 
samt EES-området här. 

 
 

 

Fråga säljaren vid behov 
på förhand varifrån varan 
kommer att levereras till 

Finland. 
 

http://tulli.fi/sv/om-tullen/tullens-verksamhet/tullomraden
http://www.vero.fi/sv-FI
http://www.vero.fi/sv-FI
http://tulli.fi/sv/om-tullen/tullens-verksamhet/eu-s-tullomrade-och-skatteomrade
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av varorna enligt köpeavtalet. Om mottagaren måste förtulla försän-
delsen så meddelar fraktföraren till importören att varorna behöver 
tullklareras. 

Beställningar från områden utanför EU:s skatteområde 

Ø Tullklarering: Ja 

Ø Tullavgift: Nej (när det är fråga om unionsvaror) 

Ø Mervärdesskatt: Ja 

Kom också ihåg att man i Finland ska betala punktskatt på produkter 
som är punktskattepliktiga i Finland, såsom alkohol- och tobakspro-
dukter. Tullen uppbär punktskatterna i samband med förtullningen, 
om inte varorna hänförs till ett uppskovsförfarande eller om inte im-
portören beviljas anstånd med betalning. I övriga fall uppbärs punkt-
skatterna av Skatteförvaltningen. 

När varor levereras från ett område utanför EU:s 
tull- och skatteområde 

Beställning av varor från områden utanför EU 

Importören ska inge en tulldeklaration för de beställda varorna och 
betala importskatterna på dem, vanligtvis tull och mervärdesskatt. 
Man kan också komma överens om att säljaren på köparens vägnar 
sköter om tullklareringen av varorna enligt köpeavtalet. Om motta-
garen måste förtulla försändelsen så meddelar fraktföraren till impor-
tören att varorna behöver tullklareras. 

Kom också ihåg att man i Finland ska betala punktskatt på produkter 
som är punktskattepliktiga i Finland, såsom alkohol- och tobakspro-
dukter. Tullen uppbär punktskatterna i samband med förtullningen, 
om inte varorna hänförs till ett uppskovsförfarande eller om inte im-
portören beviljas anstånd med betalning. I övriga fall uppbärs punkt-
skatterna av Skatteförvaltningen. 

När varor levereras från ett område utanför EU 

Ø Tullklarering: Ja 

Ø Tullavgift: Ja 

Ø Mervärdesskatt: Ja 

Importklarering 

Varor som importeras från ett område utanför EU:s tull- och skatte-
område ska förtullas. Efter att fraktföraren, till exempel Posten, har 
meddelat att varor som behöver tullklareras har anlänt, ska företaget 
inge en tulldeklaration för varorna till Tullen. Deklarationen ska inges 
till Tullen inom den av fraktföraren angivna tidsfristen, annars 
skickas försändelsen tillbaka till avsändaren.  

Transportfirmorna har olika praxis så det lönar sig att kontakta trans-
portfirman.  

 

 

http://www.vero.fi/sv-FI
http://www.vero.fi/sv-FI
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Vad kostar det att importera varor? 

Tullen uppbär vanligtvis tull och mervärdesskatt på import av varor. 
För punktskattepliktiga produkter, såsom alkoholdrycker och tobaks-
produkter, uppbärs också punktskatt. Tullen uppbär punktskatterna i 
samband med förtullningen, om inte varorna hänförs till ett upp-
skovsförfarande eller om inte importören beviljas anstånd med betal-
ning. Vissa varor med ursprung i vissa länder kan också omfattas av 
tilläggs-, antidumpnings- och utjämningstullar. 

Alla företag, förutom de som har ett av Tullen beviljat tillstånd till an-
stånd med betalning, ska betala tull och skatter innan de får varorna i 
sin besittning.  

Tullen bestäms enligt tariff 

Tullavgiften utgörs oftast av en procentsats som varierar beroende på 
varan. Tullsatserna finns angivna i EU:s gemensamma tulltariff. 
Färska frukter och grönsaker, bearbetade produkter av frukt och 
grönsaker samt en del av viner är bundna till ett ingångsprissystem, 
dvs. ju högre ingångspriset vid import är, desto lägre är tullen. För 
vissa bearbetade jordbruksprodukter uppbärs förutom tull även en 
jordbrukskomponent, en tilläggstull på socker eller en tilläggstull på 
mjöl. 

EU har också gällande preferensavtal på basis av vilka tullen kan vara 
nedsatt eller t.o.m. 0 %. Länder med vilka EU inte har ingått prefe-
rensavtal är t.ex. USA, Japan, Australien och Taiwan. Därför uppbärs 
en tariffenlig tull alltid för varor med ursprung i dessa länder. Tull-
kvoter och tullbefrielser kan också nedsätta den allmänna tullen.  

Tullvärde 

Tullvärdet grundar sig i regel på varornas transaktionsvärde, dvs. det 
pris som faktiskt betalats eller ska betalas för varorna i samband med 
försäljningen för export till EU:s tullområde. Det pris som faktiskt be-
talats eller ska betalas ska inkludera alla betalningar som gjorts eller 
ska göras som ett villkor för försäljningen av den importerade varan. 

Vid förtullningen av varorna ska man uppvisa en faktura av vilken 
framgår bl.a. priset som betalats för varorna samt leveransvillkoren. I 
tullvärdet inkluderas också t.ex. transportkostnaderna fram till den 
plats där varorna förs in i EU. 

Största delen av de tullar som uppbärs i EU baserar sig på varornas 
värde. De värdebaserade tullarna bestäms på basis av varornas tull-
värde. Tullvärdet utgör också utgångspunkten för mervärdesskatte-
grunden vid import, bortsett från vissa undantag. 

Tullförmåner på basis av ursprung 

Tullen kan vara lägre eller lika med noll om varan tillverkats i och im-
porteras från ett land med vilket EU ingått ett preferensavtal och om 
den omfattas av avtalet. Tullförmånen förutsätter att importören upp-
visar ett ursprungsintyg enligt avtalet i samband med förtullningen. 

Tullfrihet på basis av varornas värde 

Befrielse från importtull beviljas om totalvärdet på de varor som ingår 
i försändelsen är högst 150 euro. Denna tullfrihet tillämpas dock inte 
på alkoholprodukter, tobak, tobaksprodukter, parfymer eller eau de 
toilette-produkter. 
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Skattefrihet på basis av varornas värde 

Om en varuförsändelse innehåller en vara/varor till ett värde av högst 
22 euro så behöver man inte betala mervärdesskatt på varuimporten. 
Skattefriheten gäller inte tobaksprodukter, alkohol, alkoholdrycker el-
ler parfymer, dvs. importen av dessa produkter är alltid skattebelagd. 

Bestämning av mervärdesskatt 

Mervärdesskatten är i allmänhet 24 procent. Undantag utgörs t.ex. av 
livsmedel (14 %) och böcker (10 %). 

Mervärdesskatten på importerade varor bestäms, bortsett från vissa 
undantag, på varans tullvärde, dvs. på priset som betalas för varan, 
på vilket tillkommer kostnaderna för transport, lastning, lossning och 
försäkring samt övriga kostnader med anknytning till import fram till 
första destinationsorten i Finland enligt transportavtalet. Om det re-
dan vid den tidpunkt då skyldigheten att betala mervärdesskatt upp-
står är känt att varan transporteras till en annan destinationsort inom 
EU:s skatteområde (i Finland eller i en annan EU-medlemsstat), inklu-
deras kostnaderna fram till denna destinationsort i skattegrunden. 

På denna summa tillkommer ännu skatter, tullar och andra eventuella 
avgifter som i samband med förtullningen tas ut till staten eller EU 
med anledning av importen, dock inte mervärdesskatt. I skattegrun-
den inkluderas också sådana skatter och andra avgifter som ska beta-
las utanför Finland. Mervärdesskatten räknas ut på den här totalsum-
man. 

>> Mera information finns i Tullens meddelanden (TMD), nr 50/2016 
och 55/2016. 

Tullklareringen av försändelsen ska göras inom den 
av fraktföraren angivna tidsfristen  

Vanligtvis är det importören som ansvarar för tullklareringen av för-
sändelsen. När en försändelse som anländer behöver tullklareras, 
skickar fraktföraren en ankomstavi om försändelsen till företaget. Fö-
retaget får de beställda varorna först efter att försändelsen har tullkla-
rerats. Företaget kan göra tullklareringen själv eller anlita ett ombud.  

Postförsändelser ska tullklareras och importskatterna för dem betalas 
inom 20 dagar från försändelsens ankomst. Tullen tullklarerar inte 
automatiskt försändelser utan mottagaren av försändelsen ska på eget 
initiativ inge en tulldeklaration för varuförsändelsen.  

Du behöver följande uppgifter och dokument för 
tulldeklarationen:  

· Ankomstavi (från fraktföraren) som innehåller försändelsens an-
komstdatum, varans förvaringsplats samt uppgiften om s.k. före-
gående dokument. Som föregående dokument anges försändel-
sens ankomstnummer vid postförsändelser och vid fraktförsän-
delser anges  MRN-numret + varupostnumret.  

· Fakturadeklaration eller kvitto.  
· Produktens varukod.  

o Övriga eventuella dokument som hänför sig till försän-
delsen såsom ursprungsintyg eller importtillstånd. 

Samt: Om försändelsen är gratis ska man visa upp en utredning om 
produktens normala inköpspris. Be säljaren att ge utredningen på för-
hand.  

http://tulli.fi/sv/om-tullen/tullens-verksamhet/tmd-tullens-meddelanden
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· Om försändelsen returneras efter avgiftsfri garantireparation el-
ler avgiftsfritt utbyte ska man uppvisa en proformafaktura eller 
en annan tillförlitlig utredning om avgiftsfriheten samt en export-
deklaration.  

· Om försändelsen returneras efter avgiftsbelagd reparation ska 
man uppvisa en faktura på reparationen och en exportdeklaration.  

Så här sköter du tullklareringen 

Företaget kan inge importdeklarationen själv eller anlita ett ombud 
för detta. Du kan inge importdeklarationen på tre olika sätt: 

 

1) I deklarationstjänsten för import 

>> Deklarationstjänsten för import 

I deklarationstjänsten för import kan företaget förtulla försändelsen 
på nätet 24/7. Inloggning till tjänsten sker med Katso-koder som bevil-
jas av Skatteförvaltningen. Via deklarationstjänsten för import kan 
Tullens kontantkunder efter att beslutet bekräftats genast betala för-
tullningsbeslutet eller fakturan på nätbanken. När företaget har beta-
lat skatterna skickas postpaketet direkt till företagets adress eller till 
närmaste postkontor. Vid förtullning av fraktförsändelser får företa-
get efter betalningen ett överlåtelsebeslut till webbtjänsten mot vilket 
lagerhavaren kan överlåta varorna. 

2) Genom meddelandedeklarering 

Företaget kan också, under vissa förutsättningar, inge importdeklarat-
ionen genom meddelandedeklarering. 

Med meddelandedeklarering mellan företag och Tullen avses elektro-
nisk dataöverföring med formbundna meddelanden. Det lönar sig att 
sköta tullärendena genom meddelandedeklarering om företaget inger 
ett stort antal deklarationer och om deklarationerna innehåller flera 
varuposter. 

>> Mera information om meddelandedeklarering 

 

3) Med en SAD-blankett 

 (SAD = Single Administrative Document = administrativt enhetsdoku-
ment) 

>> SAD-blankett och ifyllningsanvisningar 

1. Inge tulldeklarationen till det tullkontor som är närmast den plats 
där varorna finns. 

2. Bifoga till tulldeklarationen de handlingar som behövs, till exem-
pel fakturan. 

3. Du kan också fylla i tulldeklarationen på Tullens webbplats och 
skriva ut den på självkopierande papper. 

Betalningsmedlen som godkänns vid Tullen hittar du här.  

När ett oförtullat postpaket som ska tullklareras 
har levererats till företaget 

Om ett oförtullat postpaket som ska tullklareras har levererats till fö-
retagets adress, ska företaget tullklarera postpaketet i efterhand ge-
nom att skicka en fritt formulerad begäran om förtullning av försän-
delsen till Tullen. 

Läs mer om användningen av 
deklarationstjänsten för im-

port i dessa vanliga frågor om 
tjänsten. 

 

https://asiointi.tulli.fi/nettituonti/mainpage.html?locale=sv&token_817926908=19-0-E9D75A4F3DECD2B3CF7EA4EC40299124&js_on=true&help_top=150&help_left=700&help_on=true&help_top_default=150&help_left_default=700
https://tulli.fi/sv/elektroniska-tjanster/tjanster/meddelandedeklarering
https://tulli.fi/sv/elektroniska-tjanster/blanketter/tulldeklaration-sad-
http://tulli.fi/artikkeli/-/asset_publisher/mita-maksuvalineita-tullitoimipaikat-hyvaksyvat-?_101_INSTANCE_QFqaWaieEuk1_languageId=sv_SE
http://tulli.fi/sv/privatpersoner/vanliga-fragor/vanliga-fragor-bestalla-pa-natet
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Skicka begäran om efterförtullning, till vilken har bifogats ankomst-
avin, fakturan och ett eventuellt ursprungsintyg, i första hand skan-
nad som bilaga till ett e-postmeddelande till kirjaamo(at)tulli.fi eller 
per post till adressen Tullen, PB 512, 00101 Helsingfors. Efter att begä-
ran har handlagts, skickar Tullen ett förtullningsbeslut till adressen 
som angetts i begäran. Handläggningstiden för begäran är 1–2 måna-
der. 

>> Mera information om tullklarering 

Om företaget returnerar varan till avsändaren för utbyte, för reparat-
ion eller slutgiltigt så ska man alltid kontakta Tullen. Du måste lämna 
in en exportdeklaration till Tullen för varorna som returneras innan 
du skickar varorna. Ur företagets synvinkel är det viktigt att man väl-
jer rätt exportförfarande och använder rätt koder. På detta sätt säker-
ställs en korrekt tullbehandling, när företaget senare tar emot den ut-
bytta eller reparerade varan. Om varorna returneras slutgiltigt, behö-
ver företaget ett av Tullen bestyrkt utförselbekräftat överlåtelsebeslut 
för sin ansökan om återbetalning av tull. Genom beslut om återbetal-
ning av tull återbetalas inte importmoms om den mervärdesskatt som 
betalats för de importerade varorna har kunnat avdras eller fås som 
återbäring. 

Transitering, lagring och andra särskilda förfaran-
den 

Vid transiteringsförfarandet kan varor flyttas inom transiteringsområ-
det utan betalning av tullar eller andra avgifter. 

När varorna har hänförts till lagerförfarandet uppbärs inga tullar eller 
andra avgifter av skattenatur för dem. Företaget kan också välja det 
slutliga tullförfarandet vid ett senare skede. 

Med särskilda förfaranden avses tullförfaranden med ekonomisk ver-
kan, vilkas avsikt är att främja konkurrenskraften på internationell 
nivå för företag som är verksamma i EU samt att förbättra exportmöj-
ligheterna. Särskilda förfaranden är t.ex. aktiv och passiv förädling, 
tillfällig införsel och slutanvändning. Läs mer om särskilda förfaran-
den på vår webbplats. 

Importrestriktioner 

Många produkter omfattas av importrestriktioner. Nedan beskrivs 
några av dessa produktgrupper enligt grunden för restriktionen. Ta 
reda på restriktionerna innan du beställer dessa produkter. 

Importrestriktioner gäller bl.a. för vissa livsmedel, textil- och konfekt-
ionsvaror samt stålprodukter. För import av dessa produkter kan du 
behöva importlicenser eller övervakningsdokument. Skaffa det even-
tuella tillståndet av tillståndsmyndigheten på förhand, eftersom du 
behöver det i samband med tullklareringen. Importören ska visa upp 
tillståndet för Tullen innan hen får varorna i sin besittning. 

Importlicenser för jordbruksprodukter söker man hos Landsbygds-
verket och övriga licenser och övervakningsdokument söks hos Tul-
len. I finska brukstariffen och i DDS/TARIC-söksystemet hittar du 
med hjälp av varukoden och ursprungslandet uppgifterna om vilka 
licenser som krävs för varorna. Tullaboratoriet undersöker säkerheten 
av livsmedel och kläder. Livsmedel av animaliskt ursprung ska kon-
trolleras av en gränsveterinär.  

http://tulli.fi/sv/foretag/import/hur-lamnar-jag-in-importdeklarationen
http://tulli.fi/sv/foretag/tillstand/sarskilda-forfaranden
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=sv&Taric=&MinCharFts=3&EndPub=&MeasText=&Area=&callbackuri=CBU-0&Regulation=&LangDescr=&MeasType=&SimDate=20170518&StartPub=&LastSelectedCode=&OrderNum=&GoodsText=&redirectionDate=20110615&Level=&Expand=false
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Tullens restriktionshandbok innehåller de viktigaste restriktionerna 
gällande import, export och transittransport som övervakas av Tullen. 
Restriktionshandboken består av självständiga delar som har gruppe-
rats enligt de varor som omfattas av restriktionerna. I de olika delarna 
utreds restriktionerna för varorna vid olika tullförfaranden. 

Farliga varor 

För vissa varor har importrestriktioner fastställts på grund av deras 
farlighet. Sådana varor är bl.a. narkotika, radioaktiva ämnen, skjutva-
pen och ammunition samt explosiva ämnen, fyrverkeripjäser, farliga 
föremål och ämnen som bryter ner ozonskiktet. 

Utrotningshot 

Införseln av utrotningshotade växter och djur samt produkter av dem 
begränsas med bestämmelser. CITES-importtillstånd behövs för bl.a. 
pälsar av vilda kattdjur, varg och björn samt för elfenben, rovfåglar, 
papegojor, koraller, många kräldjur och för produkter som tillverkats 
av dessa samt för nästan alla arter av orkidéer. CITES-produkter kan 
också användas som utsmyckning på kläder och som råvara i naturlä-
kemedel. 

Du kan läsa mer om CITES-bestämmelser på miljöförvaltningens 
webbplats. 

 

Produktförfalskningar 

Det är förbjudet att föra in upptagningar som kränker upphovsrätten. 
Exempel på sådana här så kallade piratprodukter är till exempel pi-
ratkopierade CD- och DVD-skivor, dataspel och dataprogram. 

 

 

 

 

 

Mera information 

Privatpersoner – Tullen 

Tullrådgivningen, tfn 0295 5202 eller elektroniskt 

tull.fi (bl.a. importskatter, tullförfaranden och importrestriktioner) 

skatt.fi (bl.a. mervärdesbeskattning i EU-internhandeln) 

fimea.fi (bl.a. anvisningar för upprättande av en begäran om klassifi-
cering samt mera information om naturläkemedel, medicinska home-
opatiska och antroposofiska produkter) 

evira.fi (bl.a. naturlivsmedel och kosttillskott) 

miljo.fi (bl.a. CITES-bestämmelser) 

tukes.fi (bl.a. införsel av fyrverkeripjäser) 

Blanketter på Tullens webbplats 

 
tulli.fi 
 

Fråga!  
Vi ger gärna mera 

information här på Tullen. 
 
 

 

http://tulli.fi/sv/om-tullen/tullens-verksamhet/restriktionshandbok
http://www.ymparisto.fi/sv-FI
http://www.ymparisto.fi/sv-FI
http://tulli.fi/sv/framsidan
http://tulli.fi/sv/om-tullen/kontaktuppgifter/fraga-privatpersonen
http://tulli.fi/sv/framsidan
https://www.vero.fi/sv-FI
https://www.fimea.fi/web/sv/framsida
https://www.evira.fi/sv/
http://www.ymparisto.fi/sv-FI
http://www.tukes.fi/sv/
http://tulli.fi/sv/elektroniska-tjanster/blanketter

