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Anvisning för innehavare av ett tillstånd för tillfällig införsel 
 
Denna kundanvisning kan komma att ändras. Tillståndshavaren svarar för att de krav som ställs i EU:s 
tullagstiftning efterlevs i dennes verksamhet. 
 
Innehavare av ett tillstånd för tillfällig införsel är aktörer som har tillstånd att temporärt föra in för 
återexport avsedda icke-unionsvaror till landet antingen med partiell eller fullständig befrielse från 
importtullar samt undantagna från mervärdesskatt och punktskatt. De varor som förs in blir inte föremål 
för: 

• andra avgifter i enlighet med andra tillämpliga bestämmelser  
• handelspolitiska åtgärder, i den mån de inte förbjuder införsel av varor i eller utförsel av varor ur 

unionens tullområde. 
 

Varorna får kvarstå högst 24 månader under förfarandet för tillfällig införsel. För vissa varor har en kortare 
tidsfrist för avslutande av förfarandet fastställts i lagen. Under exceptionella omständigheter får varorna 
kvarstå under förfarandet för tillfällig införsel i totalt högst tio år. 
 
Förutsättningar för beviljande av tillstånd är: 

• att varorna inte är avsedda att genomgå någon förändring, förutom normal värdeminskning till följd 
av att de används 
o reparationer och underhåll inklusive översyner och justeringar eller åtgärder för att bevara 

varorna eller se till att de uppfyller de tekniska kraven för att användas enligt förfarandet 
tillåts dock 

• att det är möjligt att säkerställa att de varor som hänförts till förfarandet kan identifieras, utom när, 
med hänsyn till varornas beskaffenhet eller den användning som avses, frånvaron av 
identifieringsåtgärder inte riskerar att medföra att förfarandet missbrukas eller, i det fall som avses i 
artikel 223 i unionens tullkodex, när det kan kontrolleras att de villkor som fastställts för likvärdiga 
varor är uppfyllda 

• att den person som är ansvarig för förfarandet är etablerad utanför unionens tullområde om inte 
annat föreskrivs 

• att kraven för fullständig eller partiell tullbefrielse enligt tullagstiftningen är uppfyllda 

• en gällande garanti 
• att företaget inte har gjort sig skyldigt till allvarliga brott mot tull- eller skattelagstiftningen. 

 
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 tillfällig införsel. 
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Hänförande till förfarande 
Varorna hänförs till förfarandet för tillfällig införsel med en tulldeklaration. 
  
Överföring av rättigheter och skyldigheter 
Varor som hänförts till förfarandet för tillfällig införsel samt rättigheterna och skyldigheterna som hänför sig 
till dessa får helt eller delvis överföras till en annan aktör som uppfyller villkoren för det berörda 
förfarandet.  
En separat anvisning upprättas om överföringen av rättigheter och skyldigheter. 
 
Befordran av varor mellan olika platser i unionens tullområde  
I särskilda fall får varor som har hänförts till förfarandet för tillfällig införsel befordras mellan olika platser i 
unionens tullområde. Av tillståndshavarens bokföring ska framgå förvaringsplatsen för varorna och uppgifter 
om varje befordran av varor. 
 
Bokföring 

Man behöver föra bok över den tillfälliga införseln endast om tullmyndigheten så kräver. 

Likvärdiga varor 
Vid tillfällig införsel är användningen av likvärdiga varor möjlig endast i fråga om lastpallar och containrar 
samt reservdelar, tillbehör och utrustning för dessa, om användningen av likvärdiga varor tillåts i tillståndet 
för tillfällig införsel. 

 
Avslutande av förfarande 
Varor som hänförts till ett förfarande för tillfällig införsel måste inom angiven tidsfrist återexporteras eller 
hänföras till ett påföljande tullförfarande.  
 
Tulldeklarationen som avslutar förfarandet ska förses med anteckningen ”TA” och numret på eventuellt 
tillstånd. 
 
Om varorna återexporteras med en återexportdeklaration så förblir de hänförda till förfarandet för tillfällig 
införsel fram till utförseltullkontoret. Om återexportdeklarationen följs av en transiteringsdeklaration är 
utförseltullkontoret transiteringens avgångstullkontor. 
 
Kvarstående under tullövervakning och tullskuld 
Varor som hänförts till förfarandet för tillfällig införsel kvarstår under tullövervakning tills de återexporteras 
eller hänförs till ett påföljande tullförfarande. 
 
Om varorna inom tidsfristen för avslutande av förfarandet inte har hänförts till ett påföljande tullförfarande 
eller överförts till en annan person som är ansvarig för förfarandet, ska tillståndshavaren underrätta 
övervakningstullkontoret om detta. För sådana varor uppkommer en tullskuld enligt artikel 79 i 
unionstullkodexen. Vid fastställande av beloppet av tullskulden ska artikel 85 i unionstullkodexen tillämpas. 
  
Bestämmelser som tillämpas: 
  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande 

av en tullkodex för unionen, art. 22-28, 77, 79–80, 85, 210–225, 250–253 
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447, art. 15, 264-269 
Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446, art. 15-18, 81, 136, 
139, 169, 174, 178-180, 182, 204–238 
Övergångsförordningen (EU) 2016/341, art. 22, 55 
 

Mera information: yritysneuvonta(at)tulli.fi 
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