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Anvisning för innehavare av tillstånd för slutanvändning 
 
Denna kundanvisning kan komma att ändras. Tillståndshavaren svarar för att de krav som ställs i 
EU:s tullagstiftning efterlevs i dennes verksamhet. 
 
Innehavare av tillstånd för slutanvändning är aktörer vars vissa varor som övergått till fri 
omsättning i unionens tullområde beviljas gynnsam tullbehandling av Tullen, förutsatt att de 
används för ett visst ändamål. Gynnsam tullbehandling på grund av varornas slutanvändning kan 
tillämpas på varor som anges i de särskilda bestämmelserna i Kombinerade nomenklaturen samt 
på varor som nämns i brukstariffens varubeskrivningar och i fotnotstexterna gällande 
användningen av varorna. Befrielse från tull eller nedsatt tull på grund av varornas slutanvändning 
beviljas vid övergången till fri omsättning, men varorna kvarstår under tullövervakning tills de 
hänförs till den föreskrivna slutanvändningen eller tills förfarandet har avslutats på något annat 
godtagbart sätt. 
 
Denna anvisning ersätter de tillståndsvillkor för slutanvändning som tidigare varit bifogade till 
tillståndet för slutanvändning (tidigare ”tillstånd till användning för särskilda ändamål”). 
 
Förutsättningar för beviljande av tillstånd är: 

• att sökanden är etablerad inom unionens tullområde, eller: 
o i motiverade enstaka fall kan tillståndet också beviljas sökanden 

som är etablerade utanför unionens tullområde 
• en gällande garanti för användning av ifrågavarande förfarande 
• att företaget inte har gjort sig skyldigt till allvarliga brott mot tull- eller 

skattelagstiftningen 
• en tillräcklig bokföring som möjliggör tullkontroller 
• en tillräcklig avräkningsnota 
• att sökanden åtar sig att själv använda varorna för de ändamål som fastställts för 

tillämpning av tullfrihet eller nedsatt tullsats eller att överföra denna förpliktelse till en 
annan person enligt de villkor som fastställs av Tullen. 
 

Tillståndshavaren förbinder sig att underrätta Tullen om sådana ändringar i sin verksamhet som 
påverkar användningen av tillståndet. Tillståndet får användas först när en garanti som motsvarar 
det har ställts och garantins referensuppgifter har fogats till tillståndet för slutanvändning. 
Hänförande till förfarande 
I tulldeklarationen ska man som tilläggsuppgifter gällande förfarandet ange tillståndets nummer 
och datum, övervakningstullkontor och tidsfrist för avslutande av förfarandet. 
Överföring av rättigheter och skyldigheter      
Varor som hänförts till förfarandet för slutanvändning samt rättigheterna och skyldigheterna som 
hänför sig till dessa får helt eller delvis överföras till en annan aktör. Den mottagande parten 
behöver inte ha ett eget tillstånd för slutanvändning, men denne ska uppfylla villkoren för det 
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berörda förfarandet. Tillstånd till en dylik överföring av rättigheter och skyldigheter söks på förhand 
hos Tullens tillståndscentral och överföringen antecknas i tillståndshavarens tillstånd.  
En separat anvisning upprättas om överföringen av rättigheter och skyldigheter. 
Befordran av varor mellan olika platser i unionens tullområde  
Varor som hänförts till förfarandet för slutanvändning får befordras utan tullformaliteter mellan 
samma tillståndshavares olika platser inom unionens tullområde. Av tillståndshavarens bokföring 
ska framgå förvaringsplatsen för varorna och uppgifter om varje befordran av varor. 
Bokföring 
Tillståndshavaren ska ha sådan bokföring som gör det möjligt för tullmyndigheterna att övervaka 
och granska att varorna i fråga har använts för den i tillståndet föreskrivna slutanvändningen. 
Bokföringen ska bevaras under minst tre år från utgången av det år under vilket varorna upphör att 
vara föremål för tullövervakning.  
 
Av bokföringen ska åtminstone följande uppgifter framgå: 

(a) Hänvisning till det tillstånd som krävs för att hänföra varorna till förfarandet för 
slutanvändning. 

(l) MRN eller, om ett sådant inte finns, något annat nummer eller någon annan kod 
som identifierar de tulldeklarationer genom vilka varorna hänförs till slutanvändning 
och uppgifter om det sätt på vilket förfarandet avslutats. 

(b) Uppgifter som otvetydigt gör det möjligt att identifiera andra tulldokument än 
tulldeklarationer, eventuella andra dokument av relevans för hänförande av varan till 
ett särskilt förfarande och eventuella andra dokument med relevans för motsvarande 
avslutande av förfarandet. 

(c) Uppgifter om kollins märkning, identifieringsnummer, antal och slag, varornas 
kvantitet och sedvanliga handelsbeskrivning eller teknisk beskrivning av varorna 
och, i relevanta fall, containerns identifieringsmärken som krävs för identifiering av 
varorna. 

(d) Varornas förvaringsplats och uppgift om befordran av dessa. 
(e) Varornas tullstatus. 
(f) Uppgifter om slutanvändning.  
(g) Avkastningsgrad eller sättet att beräkna den, i tillämpliga fall. 
(h) Uppgifter som möjliggör tullövervakning och tullkontroller av användningen av 

likvärdiga varor.  
(i) Om bokföringsmässig uppdelning krävs, uppgifter om typ av varor, varornas 

tullstatus och, i tillämpliga fall, varornas ursprung. 
(j) I tillämpliga fall, uppgifter om överföring av rättigheter och skyldigheter till en annan 

person. 
(k) Om bokföringen inte är en del av den huvudsakliga bokföringen för tulländamål, en 

hänvisning till denna huvudsakliga bokföring för tulländamål. 
(l) Ytterligare uppgifter i särskilda fall, på begäran av tullmyndigheterna av berättigade 

skäl.  
 

Tullen kan frångå kravet på vissa ovannämnda uppgifter och tillståndshavaren ska därmed iaktta 
eventuella närmare anvisningar som denne ges. 
Likvärdiga varor 
Innehavare av tillstånd för slutanvändning kan använda likvärdiga varor, om detta tillåts i tillståndet 
för slutanvändning. De likvärdiga varorna ska användas för den slutanvändning som anges i 
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tillståndet. Därtill kan de likvärdiga varorna exporteras, förstöras eller överlåtas till staten. 
Tillståndshavaren kan också använda likvärdiga varor när varorna har använts för andra ändamål 
än den fastställda slutanvändningen, men tillämpliga importtullar har betalats för dem. 

 
Avräkningsnota 
Tillståndshavaren ska lämna avräkningsnotan till övervakningskontoret inom 30 dagar efter det att 
tidsfristen för att avsluta förfarandet har löpt ut. Avräkningsnotan ska innehålla följande uppgifter, 
om inte annat fastställs av övervakningstullkontoret: 
 

(a) Referensuppgifter om tillståndet. 
(b) Kvantiteten av varje slag av varor som hänförts till det särskilda förfarande för vilket 

avslutande begärs.  
(c) KN-nummer för de varor som hänförts till det särskilda förfarandet.  
(d) Gällande importtullsats för de varor som hänförts till det särskilda förfarandet och, i 

tillämpliga fall, varornas tullvärde.  
(e) Uppgifter om de tulldeklarationer genom vilka varorna hänförts till det särskilda 

förfarandet. 
(f)  Slag och kvantitet av förädlade produkter eller varor som hänförts till förfarandet och 

uppgifter om efterföljande tulldeklarationer eller andra dokument som avser 
avslutande av förfarandet.  

(g) De förädlade produkternas KN-nummer och tullvärde, om den värdemässiga 
fördelningsmetoden används vid avslutande av förfarandet.  

(h) Avkastningsgrad.  
(i) Importtullbelopp som ska betalas.  
(j) Tid för att avsluta förfarandet.  

 
Kvarstående under tullövervakning och tullskuld 
 
Varor som hänförts till förfarandet för slutanvändning kvarstår under tullövervakning tills de hänförs 
till den i tillståndet föreskrivna slutanvändningen eller tills de har förts ut ur unionens tullområde, 
förstörts eller överlåtits till staten eller, om varorna har använts för andra ändamål än den 
fastställda slutanvändningen, tills tillämpliga importtullar har betalats för dem. Om man från 
unionens tullområde vill föra ut varor som inte har använts för det i tillståndet angivna 
användningsändamålet, ska tillståndshavaren kontakta det övervakande tullkontoret före exporten. 
Avfall och skrot från behandling eller förädling av varor enligt det föreskrivna särskilda ändamålet 
och naturligt svinn betraktas som varor som har hänförts till den föreskrivna slutanvändningen, och 
ingen tullskuld uppkommer för dessa. Avfall och skrot till följd av förstöringen av varor anses ha 
hänförts till tullagerförfarandet som icke-unionsvaror som inte har upphört att vara föremål för 
tullövervakning.  

 
Om varorna inom tidsfristen för avslutande av förfarandet inte har använts för den i tillståndet 
föreskrivna slutanvändningen, överförts till en annan person som är ansvarig för förfarandet, 
förstörts, överlåtits till staten eller förts ut ur unionens tullområde eller tillämpliga importtullar inte 
har betalats för dem, ska tillståndshavaren underrätta övervakningstullkontoret om detta i 
avräkningsnotan. För sådana varor uppkommer en tullskuld enligt artikel 79 i unionstullkodexen. 
Vid fastställande av beloppet av tullskulden ska artikel 80 i unionstullkodexen tillämpas. 
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Bestämmelser som tillämpas: 
  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om 

fastställande av en tullkodex för unionen, art. 22-28, 77-80, 210-225 
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447, art. 15, 

264-268 
Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446, art. 15-18, 
161, 169, 172–175, 178–179, 239 
Övergångsförordningen (EU) 2016/341, art. 22, 55 

 
Mera information: yritysneuvonta(at)tulli.fi 
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