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Täyttöohje, Erityismenettelyä koskeva lupa
1. Hakemus
Ilmoitetaan haettavan luvan nimi ja koodi: Sisäinen jalostus IPO, ulkoinen jalostus OPO, tietty käyttötarkoitus EUS,
väliaikainen maahantuonti TEA, yksityinen tullivarasto CWP, I tyypin yleinen tullivarasto CW1, II tyypin yleinen
tullivarasto CW2.
Yhdellä lomakkeella suositellaan haettavaksi vain yhtä lupatyyppiä.
1.1 Hakemustyyppi
Ilmoitetaan hakemustyyppi: uusi lupahakemus, hakemus luvan muuttamiseksi, hakemus luvan uusimiseksi,
hakemus luvan kumoamiseksi.
1.2 Päätöksen viitenumero
Jos haetaan aiemmin myönnetyn luvan muuttamista, uusimista tai kumoamista, ilmoitetaan tässä luvan
numero. Haettaessa uutta lupaa kohta jätetään tyhjäksi.
1.3 Maantieteellinen voimassaolo – unioni
Ilmoitetaan, koskeeko hakemus toimintaa kaikissa EU:n jäsenvaltioissa, vain tietyissä jäsenvaltioissa
(ilmoitetaan kyseiset maat), vai vain Suomessa.

2

Hakijan tiedot

2.1 Hakijan tiedot
Hakijaksi ilmoitetaan yritys tai henkilö, joka hakee lupaa.
2.2 EORI-numero
Ilmoitetaan hakijan rekisteröinti- ja tunnistenumero (EORI-numero). Jos suomalaisella hakijalla ei ole EORInumeroa, ilmoitetaan tässä y-tunnus. EORI-numeroa voi hakea rastittamalla ruudun 2.3 "Haen EORIrekisteröintiä".
Ilmoita kohdassa 4. Lisätiedot mahdollisesti muissa EU-maissa hakijalle myönnetyt VAT-tunnukset.
2.3 Haen EORI-rekisteröintiä
Jos suomalaisella hakijalla ei ole EORI-numeroa, sitä voi hakea rastittamalla ruudun "Haen EORIrekisteröintiä". Jos EORI-rekisteröintiä haetaan, ilmoitetaan hakijan y-tunnus sekä VAT/Alv-numero, jos
yrityksellä on sellainen. Jos hakijana on toiseen EU-valtioon rekisteröity yritys, jolla ei vielä ole EORInumeroa, sitä on haettava siinä jäsenvaltiossa, jossa yritys sijaitsee ja harjoittaa tullilainsäädännön alaisia
toimia. Suomessa ei rekisteröidä toiseen EU-maahan sijoittuneita yrityksiä.
EORI on EU:n laajuinen järjestelmä taloudellisten toimijoiden rekisteröintiä ja tunnistamista varten. EORIrekisteröinti tarkoittaa sitä, että valtuutettu viranomainen myöntää taloudelliselle toimijalle luvan käyttää yhtä
tunnistetta asioidessaan minkä tahansa EU-jäsenmaan tulliviranomaisen kanssa. EORI -numeroa käytetään
koko yhteisön tullialueella sellaisten asiakkaiden yksilöintitietona, jotka liiketoimintansa puolesta harjoittavat
yhteisön tullialueen rajat ylittävää tavaroiden vientiä, tuontia tai passitusta. EORI-rekisteröinti on maksuton.
2.4 Hakijan osoitetiedot
Ilmoitetaan hakijan katu- ja postiosoite
2.5 Hakijan edustajan nimi (ilmoitetaan vain, jos hakija käyttää edustajaa luvan hakuprosessissa)
Jos hakija käyttää luvan hakuprosessissa edustajaa, ilmoitetaan edustajan nimi. Valtuutuksen todistava
asiakirja lähetetään vain, jos Tulli sitä erikseen pyytää.
2.6

Hakijan edustajan EORI-numero
Jos hakija käyttää edustajaa, ilmoitetaan edustajan EORI-numero.

2.7

Hakijan edustajan osoitetiedot
Ilmoitetaan edustajan katu- ja postiosoite.

2.8

Hakemuksesta vastaavan yhteyshenkilön nimi
Ilmoitetaan se henkilö, jota voidaan käyttää yhteydenpitoon ja viestimiseen hakemusta koskevissa asioissa.

2.9

Hakemuksesta vastaavan yhteyshenkilön puhelinnumero
Ilmoitetaan hakemuksesta vastaavan yhteyshenkilön puhelinnumero.

2.10 Ilmoitetaan hakemuksesta vastaavan yhteyshenkilön sähköpostiosoite.
Ilmoitetaan hakemuksesta vastaavan yhteyshenkilön sähköpostiosoite.
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3

Tavaraa ja menettelyä koskevat tiedot

3.1

Tavaran omistajan nimi ja yhteystiedot
Tämä tieto ilmoitetaan vain, jos haetaan väliaikaisen maahantuonnin lupaa TEA. Tämä tieto on ilmoitettava
vain, jos lupaa haetaan sellaisen väliaikaisen maahantuonnin menettelyä koskevan artiklan perusteella,
jossa on määrätty luvan omistajasta.

3.2

Tullitarkoituksiin soveltuvan pääkirjanpidon tyyppi
Ilmoitetaan pääkirjanpidon tyyppi ja yksityiskohtaiset tiedot käytettävästä järjestelmästä, ohjelmisto mukaan
lukien. Tullivarastointi: Tätä tietoa ei ilmoiteta, jos on tarkoitus käyttää tyypin II mukaista yleistä
tullivarastoa.

3.3

Paikka, jossa tullitarkoituksiin soveltuva pääkirjanpito hoidetaan tai jossa se on saatavilla
Tullitarkoituksiin soveltuva pääkirjanpito on kirjanpito, jonka perusteella tulliviranomaiset voivat valvoa ja
seurata kaikkea luvan soveltamisalaan sisältyvää toimintaa. Hakijan aikaisempi kaupallinen, verotuksellinen
tai muu kirjanpitoaineisto voidaan hyväksyä tullitarkoituksiin soveltuvaksi pääkirjanpidoksi, jos ne helpottavat
kirjanpidon tarkastukseen perustuvien tullitarkastusten tekemistä. Sijaintipaikan täydellinen osoite, mukaan
lukien jäsenvaltio, jossa pääkirjanpitoa on tarkoitus säilyttää tai pitää saatavilla. Osoitteen sijasta voidaan
ilmoittaa YK:n paikkakoodi (UN/LOCODE), jos se mahdollistaa sijaintipaikan yksiselitteisen määrittämisen.
Tätä tietoa ei ilmoiteta, jos hakijalla on AEO-status, eli hakija on valtuutettu talouden toimija.
Tullivarastointi: Tätä tietoa ei ilmoiteta, jos on tarkoitus käyttää tyypin II mukaista yleistä tullivarastoa.

3.4

Tavarakirjanpidon tyyppi
Ilmoitetaan kirjanpidon tyyppi ja yksityiskohtaiset tiedot käytettävästä järjestelmästä, ohjelmisto mukaan
lukien. Tulliviranomaisten on voitava kirjanpidon avulla valvoa kyseessä olevaa menettelyä erityisesti siltä
osin kuin on kyse menettelyyn asetettujen tavaroiden tunnistamisesta, niiden tullioikeudellisesta asemasta ja
niiden siirroista.
Tullivarastointi: Tätä tietoa ei ilmoiteta, jos on tarkoitus käyttää tyypin II mukaista yleistä tullivarastoa.

3.5

Paikka, jossa tavarakirjanpitoa säilytetään
Paikka/paikat, jo(i)ssa säilytetään tavaroita koskevaa kirjanpitoa. Sijaintipaikan tai -paikkojen täydellinen
osoite, mukaan lukien jäsenvaltio tai -valtiot, jo(i)ssa hakijan kirjanpitoa säilytetään tai on tarkoitus säilyttää.
Osoitteen sijasta voidaan ilmoittaa YK:n paikkakoodi (UN/LOCODE), jos se mahdollistaa sijaintipaikan
yksiselitteisen määrittämisen. Sisäinen jalostus ja tietty käyttötarkoitus: Tätä tietoa ei ilmoiteta, jos
sovelletaan Komission delegoidun asetuksen 162 artiklaa eli hakija on sijoittunut unionin tullialueen
ulkopuolelle. Tullivarastointi: Tätä tietoa ei ilmoiteta, jos on tarkoitus käyttää tyypin II mukaista yleistä
tullivarastoa.

3.6

Päätöksen voimassaolon (pyydetty) alkamispäivä
Hakija voi pyytää luvan voimassaolon alkamista tiettynä päivänä. Tietyissä tilanteissa lupaa voi pyytää
voimaan takautuvasti.

3.7

Ensimmäinen käyttö- tai jalostuspaikka
Merkitään asianomaisen paikan osoite. Tätä tietoa ei ilmoiteta, jos sovelletaan Komission delegoidun
asetuksen 162 artiklaa eli hakija on sijoittunut unionin tullialueen ulkopuolelle. Ulkoinen jalostus ja
tullivarastointi: Tätä tietoa ei ilmoiteta.

3.8

Jalostus- tai käyttöpaikka tai -paikat
Merkitään asianomaisen paikan tai paikkojen osoite.
Tullivarastointi: Tätä tietoa ei ilmoiteta.

3.9

Asettamistullitoimipaikka (-paikat)
Ilmoitetaan ehdotettu tullitoimipaikka tai ehdotetut tullitoimipaikat.

3.10 Menettelyn päättävä(t) tullitoimipaikka (-paikat)
Ilmoitetaan ehdotettu tullitoimipaikka tai ehdotetut tullitoimipaikat.
Tietty käyttötarkoitus: Tätä tietoa ei ilmoiteta.
3.11 Vakuustullitoimipaikka
Ilmoitetaan vakuustullitoimipaikka. Suomessa vakuustullitoimipaikka on Lupakeskus FI651704.
Ulkoinen jalostus: Jos hakemus koskee ulkoisen jalostusmenettelyn käyttöä, tätä tietoa ei ilmoiteta, ellei
haeta korvaavien tuotteiden tai jalostettujen tuotteiden ennakkotuontia.
3.12 Menettelyn päättämisen määräaika
Ilmoitetaan kuukausina arvioitu aika, joka on tarpeen toimien toteuttamiseksi tai käyttötarkoituksen
osoittamiseksi erityismenettelyssä. Tullivarastointi: Tätä tietoa ei ilmoiteta.
3.13 Tavaran koodi
Numeroi tavaran koodit järjestysnumerolla 1, 2, 3, 4…
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Sisäinen jalostus ja ulkoinen jalostus:
Ilmoitetaan sisäiseen tai ulkoiseen jalostusmenettelyyn asetettavien tavaroiden yhdistetyn nimikkeistön
koodin 4 ensimmäistä numeroa. Yhdistetyn nimikkeistön 8-numeroinen koodi on annettava, jos:
 tarkoitus on käyttää vastaavia tavaroita tai vakiovaihtojärjestelmää,
 tavarat kuuluvat liitteen 71-02 soveltamisalaan,
 tavarat eivät kuulu liitteen 71-02 soveltamisalaan ja käytetään taloudellisen
edellytyksen koodia 22 (de minimis-sääntö).
Tietty käyttötarkoitus:
1) Ilmoitetaan 10-numeroinen Taric-koodi sekä tarvittaessa Taric-lisäkoodi(t).
2) Jos hakemus koskee tavaroita, joihin sovelletaan yhdistetyn nimikkeistön ensimmäisen
osan, johdantomääräysten, II osastossa olevien erityismääräysten A ja B osaa (tavarat
tiettyjä laiva-, vene- ja muita alusluokkia sekä poraus- tai tuotantolauttoja varten sekä
siviili-ilma-alukset ja niissä käytettävät tavarat), yhdistetyn nimikkeistön koodeja ei
vaadita.
Väliaikainen maahantuonti:
Ilmoitetaan väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn asetettavien tavaroiden yhdistetyn nimikkeistön koodin
4 ensimmäistä numeroa. 8-numeroinen koodi on ilmoitettava, jos tarkoitus on käyttää vastaavia tavaroita.
Tullivarastointi:
Jos haetaan tullivarastoinnin lupaa CWP, CW1 tai CW2, tiedon ilmoittaminen on vapaaehtoista. Ilmoitetaan
tullivarastointimenettelyyn asetettavien tavaroiden yhdistetyn nimikkeistön koodin 4 ensimmäistä numeroa.
Jos hakemus koskee useita eri tavaralajeihin kuuluvia tavaroita, tätä tietoa ei ilmoiteta. Tässä tapauksessa
kuvaillaan kyseisessä varastossa varastoitavat tavarat kohdassa Tavaran kuvaus. Jos käytetään vastaavia
tavaroita tullivarastointimenettelyssä, yhdistetyn nimikkeistön 8-numeroinen koodi on annettava.
3.14 Tavaran kuvaus
Sisäinen jalostus ja ulkoinen jalostus:
Ilmoitetaan selkeä ja yksityiskohtainen tavaran kauppanimitys ja/tai tekninen kuvaus. Jos on tarkoitus
käyttää vastaavia tavaroita tai vakiovaihtojärjestelmää, ilmoitetaan yksityiskohtaiset tiedot tavaroiden
kaupallisesta laadusta ja teknisistä ominaisuuksista.
Tietty käyttötarkoitus:
Ilmoitetaan selkeä ja yksityiskohtainen tavaran kauppanimitys ja/tai tekninen kuvaus. Jos hakemus koskee
tavaroita, joihin sovelletaan yhdistetyn nimikkeistön ensimmäisen osan, johdantomääräysten, II osastossa
olevien erityismääräysten A ja B osaa (tavarat tiettyjä laiva-, vene- ja muita alusluokkia sekä poraus- tai
tuotantolauttoja varten sekä siviili-ilma-alukset ja niissä käytettävät tavarat), hakijan olisi merkittävä
esimerkiksi: "Siviili-ilma-alukset ja niiden osat / erityismääräysten B osa, yhdistetty nimikkeistö".
Väliaikainen maahantuonti:
Ilmoitetaan selkeä ja yksityiskohtainen tavaran kauppanimitys ja/tai tekninen kuvaus.
Tullivarastointi:
Ilmoitetaan vähintään, ovatko tavarat maataloustuotteita ja/tai teollisuustuotteita.
3.15 Tavaran paljous
Merkitään niiden tavaroiden arvioitu paljous yhteensä, jotka on tarkoitus asettaa erityismenettelyyn luvan
voimassaoloaikana. Jos hakemus koskee tavaroita, joihin sovelletaan yhdistetyn nimikkeistön ensimmäisen
osan, johdantomääräysten, II osastossa olevien erityismääräysten A ja B osaa (tavarat tiettyjä laiva-, veneja muita alusluokkia sekä poraus- tai tuotantolauttoja varten sekä siviili-ilma-alukset ja niissä käytettävät
tavarat), yksityiskohtaisia tietoja tavaran paljoudesta ei tarvitse antaa.
Tullivarastointi: Tätä tietoa ei ilmoiteta.
3.16 Tavaran arvo
Merkitään niiden tavaroiden arvioitu enimmäisarvo euroina, jotka on tarkoitus asettaa erityismenettelyyn.
Arvo voidaan euron lisäksi ilmoittaa myös muuna valuuttana. Tullivarastointi: Tätä tietoa ei ilmoiteta.
3.17 Tuotto
Ilmoitetaan arvioitu tuotto tai arvioitu keskimääräinen tuotto tai tarvittaessa sen määrittämiseen käytetty
menetelmä.
Väliaikainen maahantuonti ja tullivarastointi: Tätä tietoa ei ilmoiteta.
3.18 Vastaavat tavarat
Sisäisessä jalostuksessa, tietyssä käyttötarkoituksessa, väliaikaisessa maahantuonnissa ja
tullivarastoinnissa vastaavat tavarat ovat unionitavaroita, joita varastoidaan, käytetään tai jalostetaan
muuhun erityismenettelyyn kuin passitukseen asetettujen tavaroiden sijasta. Ulkoisessa
jalostusmenettelyssä vastaavat tavarat ovat muita kuin unionitavaroita, joita jalostetaan ulkoiseen
jalostusmenettelyyn asetettujen unionitavaroiden sijasta. Jos on tarkoitus käyttää vastaavia tavaroita,
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ilmoitetaan vastaavien tavaroiden yhdistetyn nimikkeistön 8-numeroinen koodi, kaupallinen laatu ja tekniset
ominaisuudet, jotta tulliviranomaiset voivat toteuttaa tarvittavan vertailun vastaavien tavaroiden ja niiden
tavaroiden välillä, jotka ne korvaavat. Käyttämällä koodeja (katso kohtaa 3.20 Tavaroiden tunnistetiedot)
voidaan ehdottaa tukitoimenpiteitä, joista voi olla hyötyä tässä vertailussa. Ilmoitetaan, olisivatko muut kuin
unionitavarat polkumyynti-, tasoitus- tai suojatullin tai myönnytysten keskeyttämisestä johtuvan mahdollisen
lisätullin alaisia, jos ne luovutettaisiin vapaaseen liikkeeseen.
Sisäinen jalostus: Jos vastaavat tavarat ovat pidemmälle valmistettuja tai paremmassa kunnossa kuin
unionitavarat (jos on kyse korjauksesta), ilmoitetaan asiaa koskevat tiedot.
3.19 Jalostetut tuotteet
Merkitään yksityiskohtaiset tiedot toiminnoista tuloksena olevista kaikista jalostetuista tuotteista sekä
ilmoitetaan pääasiallinen jalostettu tuote ja tarvittaessa toissijaiset jalostetut tuotteet, jotka ovat
jalostustoiminnoista pääasiallisen jalostetun tuotteen lisäksi saatavia sivutuotteita. Ilmoitetaan yhdistetyn
nimikkeistön koodi ja tavaran kuvaus kohtien 3.13 Tavaran koodi ja 3.14 Tavaran kuvaus mukaisesti.
Väliaikainen maahantuonti ja tullivarastointi: Tätä tietoa ei ilmoiteta.
3.20 Tavaroiden tunnistetiedot
Merkitään aiotut tunnistamistoimenpiteet käyttäen vähintään yhtä asiaa koskevista koodeista. Tavaran
tunnistamiseen käytetään seuraavia koodeja:
1. sarja- tai valmistusnumero
2. lyijykkeiden, sinettien, leimojen tai muiden yksilöllisten tuntomerkkien kiinnittäminen
4. näytteiden ottaminen ja kuvallisen aineiston tai teknisten selitysten käyttäminen
5. analyysien tekeminen
6. tiedonantolomake maasta toiseen valmistettaviksi, jalostettaviksi tai korjattaviksi lähetettyjen tavaroiden
väliaikaisen viennin helpottamiseksi (soveltuu ainoastaan ulkoiseen jalostus-menettelyyn OPO)
7. muut tunnistustavat (annettava selitys käytetyistä tunnistustavasta)
8. ei koodeksin 250 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisia tunnistamistoimenpiteitä (soveltuu ainoastaan
väliaikaiseen maahantuontiin TEA)
Sisäinen jalostus, ulkoinen jalostus ja tullivarastointi:
Tätä tietoa ei merkitä, jos on kyse tullivarastoinnista, sisäisestä jalostuksesta tai ulkoisesta jalostuksesta
vastaavilla tavaroilla. Sen sijasta käytetään kohtaa 3.18 Vastaavat tavarat. Tätä tietoa ei anneta, jos on kyse
ulkoisesta jalostuksesta vakiovaihtojärjestelmällä. Sen sijasta täytetään kohta 3.32 Korvaavat tuotteet.
3.21 Taloudelliset edellytykset
Sisäistä tai ulkoista jalostusmenettelyä voi käyttää vain, jos jalostusmenettelyä koskevasta luvasta ei
aiheudu haittaa unionin tuottajien keskeisille eduille (taloudelliset edellytykset). Useimmissa tapauksissa
taloudellisten edellytysten tutkiminen ei ole tarpeen. Joissakin tapauksissa se on kuitenkin tehtävä unionin
tasolla. Kun on kyse sisäisestä jalostuksesta, kunkin kohdassa 3.13 Tavaran koodi ilmoitetun yhdistetyn
nimikkeistön koodin osalta on käytettävä vähintään yhtä taloudellisille edellytyksille määritellyistä koodeista
(koodiluettelo alla). Tässä voi hyödyntää kohdassa 3.13 Tavaran koodi ilmoitettuja tavarakoodien
järjestysnumeroita. Hakija voi antaa lisätietoja erityisesti, jos vaaditaan taloudellisten edellytysten tutkimista.
Tietty käyttötarkoitus, väliaikainen maahantuonti ja tullivarastointi: Tätä tietoa ei ilmoiteta.
Koodit, joita on käytettävä, kun sisäistä jalostusmenettelyä koskevien taloudellisten edellytysten katsotaan täyttyvän:
1. niiden tuotteiden jalostus, joita ei mainita delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 liitteessä 71-02.
2. korjaus.
3. luvanhaltijan käyttöön suoraan tai välillisesti annettujen tavaroiden jalostus unionin tullialueen ulkopuolelle sijoittautuneen
toimeksiantajan ohjeiden mukaan ja tämän lukuun ja yleensä pelkästään jalostuskustannusten maksamista vastaan.
4. durumvehnän jalostus pastaksi.
5. tavaroiden asettaminen sisäiseen jalostusmenettelyyn taseen avulla määritettyjen paljouksien rajoissa Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 519/2014 18 artiklan mukaisesti.
6. delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 liitteessä 71-02 lueteltujen tavaroiden jalostus, jos ei ole saatavilla samaan
yhdistetyn nimikkeistön kahdeksannumeroiseen alanimikkeeseen kuuluvia unionissa tuotettuja tavaroita, joiden kaupallinen
laatu ja tekniset ominaisuudet vastaavat tavaroita, joita aiotaan tuoda suunniteltuja jalostustoimintoja varten.
7. delegoidu asetuksen (EU) 2015/2446 liitteessä 71-02 lueteltujen tavaroiden jalostus, jos unionissa tuotettujen ja unioniin
tuotavien tavaroiden hinnoissa on eroja, kun verrattavissa olevia tavaroita ei voida käyttää, koska niiden hinta on sellainen,
että aiottu kaupallinen toiminto olisi taloudellisesti kannattamaton.
8. delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 liitteessä 71-02 lueteltujen tavaroiden jalostus, jos asiaan liittyy sopimusvelvoitteita,
kun verrattavissa olevat tavarat eivät vastaa kolmannessa maanna olevan jalostettujen tuotteiden ostajan esittämiä
sopimusvaatimuksia tai jalostetut tuotteet on sopimuksen mukaisesti tuotettava tavaroista, jotka on tarkoitus asettaa
sisäiseen jalostusvaatimuksia tai jalostetut tuotteet on sopimuksen mukaisesti tuotettava tavaroista, jotka on tarkoitus
asettaa sisäiseen jalostusmenettelyyn, teollisen tai kaupallisen ominaisuuden suojaa koskevien säännösten noudattamisen
varmistamiseksi.
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9. delegoidun asetuksen (EU) 2915/2446 liitteessä 71-02 lueteltujen tavaroiden jalostus, jos sisäiseen jalostusmenettelyyn
asetettavien tavaroiden yhteenlaskettu arvo on hakijaa ja kalenterivuotta sekä kutakin yhdistetyn nimikkeistön
kahdeksannumeroista alanimikettä kohden enintään 150 000 euroa.
10. tavaroiden jalostus sen varmistamiseksi, että ne täyttävät vapaaseen liikkeeseen luovutuksen tekniset vaatimukset.
11. muiden kuin kaupallisten tavaroiden jalostus.
12. taloudellisten edellytysten tutkimisen jälkeen annetun aikaisemman luvan nojalla tuotettujen tavaroiden jalostus.
13. palmuöljyn jähmeiden ja nestemäisten jakeiden, kookosöljyn, kookosöljyn nestemäisen jakeiden, palmuydinöljyn,
palmuydinöljyn nestemäisten jakeiden babassuöljyn tai risiiniöljyn jalostus tuotteiksi, joita ei ole tarkoitettu elintarvikealalle
14. jalostus siviili-aluksiin yhdistettäviksi tai niissä käytettäviksi tuotteiksi, joille on annettu lentokelpoisuustodistus
15. jalostus tuotteiksi, joihin sovelletaan tiettyihin aseisiin ja puolustustarvikkeisiin sovellettavaa tuontitullin yksipuolista
suspendoimista neuvoston asetuksen (EY) N:o 150/2003 mukaisesti.
16. tavaroiden jalostus näytteiksi.
17. elektronisten komponenttien, osien, yhdistelmien tai muiden ainesten jalostus informaatioteknologiatuotteiksi
18. yhdistetyn nimikkeistön koodin 2707 tai 2710 kuuluvien tavaroiden jalostus yhdistetyn nimikkeistön koodin 2707, 2710 tai
2902 kuuluviksi tuotteiksi
19. osien tai komponenttien saattaminen jätteiksi tai romuksi, hävittäminen ja talteenotto
20. denaturointi
21. koodeksin 220 artiklassa tarkoitetut tavanomaiset käsittelyt
22. sisäiseen jalostusmenettelyyn asetettavien tavaroiden yhteenlaskettu arvo on halijaa ja kalenterivuotta sekä kutakin yhdistetyn nimikkeistön kahdeksannumeroista alanimikettä kohden delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 liitteeseen 71-02
sisältyvien tavaroiden osalta enintään 150 000 euroa ja muiden tavaroiden osalta enintään 300 000 euroa, paitsi jos tavaroihin, jotka on tarkoitus asettaa sisäiseen jalostusmenettelyyn, sovellettaisiin väliaikaisia tai lopullisia polkumyyntitulleja,
tasoitustulleja, suojatoimenpiteitä tai myönnytysten soveltamisen keskeyttämisestä aiheutuvia polkumyyntitulleja, tasoitustulleja, suojatoimenpiteitä tai myönnytysten soveltamisen keskeyttämisestä aiheutuvia lisätulleja, niiden vapaaseen
liikkeeseen luovutettaviksi ilmoittamisen tapauksessa.

3.22 Yksityiskohtaiset tiedot suunnitellusta toiminnasta
Kuvaillaan sellaisen toiminnan tai käytön luonne (esim. yksityiskohtaiset tiedot palkkatyösopimuksen nojalla
suoritetuista toiminnoista tai tavanomaisista käsittelyistä sisäisessä jalostuksessa), joita tavaroille on
suunniteltu erityismenettelyssä. Jos hakija haluaa jalostaa tavarat sisäisen jalostuksen tai tietyn
käyttötarkoituksen menettelyssä tullivarastossa, hänen on annettava yksityiskohtaiset tiedot asiasta.
Tarvittaessa ilmoitetaan muiden asiaan liittyvien henkilöiden nimi, osoite ja tehtävä. Tavanomaisilla
käsittelyillä voidaan varmistaa tullivarastointiin tai jalostusmenettelyyn asetettujen tavaroiden säilyminen,
niiden ulkonäön tai markkinakelpoisuuden parantaminen taikka niiden valmisteleminen jakelua tai
jälleenmyyntiä varten. Jos tavanomaisia käsittelyjä on tarkoitus suorittaa sisäisessä tai ulkoisessa
jalostuksessa, on merkittävä viittaus liitteen 71-03 asiaa koskevaan kohtaan tai asiaa koskeviin kohtiin.
Väliaikainen maahantuonti: Ilmoitetaan väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn asetettavien tavaroiden
suunniteltu käyttö. Ilmoitetaan artikla, jota sovelletaan täyden tuontitullittomuuden saamiseksi. Jos haetaan
täyttä tuontitullittomuutta Komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446) 229 tai 230 artiklan mukaisesti,
ilmoitetaan tuotettavien tavaroiden kuvaus ja määrät.
3.23 Vakuus
Ilmoitetaan, vaaditaanko kyseiseen lupaan vakuus. Käytetään seuraavia koodeja:
0. vakuutta ei vaadita
1. vakuus vaaditaan
Jos vastaus on kyllä, merkitään luvan osalta annetun vakuuden viitenumero.
Sisäinen jalostus: Jos hakemus koskee sisäisen jalostusmenettelyn (EX/IM) käyttöä, tätä tietoa ei ilmoiteta,
jollei sovelleta vientitulleja.
Ulkoinen jalostus: Jos hakemus koskee ulkoisen jalostusmenettelyn käyttöä, tätä tietoa ei ilmoiteta, ellei
haeta korvaavien tuotteiden tai jalostettujen tuotteiden ennakkotuontia.
3.24 Vakuuden määrä
Ilmoitetaan yksittäisen vakuuden määrä tai yleisvakuuden tapauksessa määrä, joka vastaa väliaikaista
varastointia tai erityismenettelyä koskevaan lupaan osoitetun viitemäärän osaa.
Sisäinen jalostus: Jos hakemus koskee sisäisen jalostusmenettelyn (EX/IM) käyttöä, tätä tietoa ei ilmoiteta,
jollei sovelleta vientitulleja.
Ulkoinen jalostus: Jos hakemus koskee ulkoisen jalostusmenettelyn käyttöä, tätä tietoa ei ilmoiteta, ellei
haeta korvaavien tuotteiden tai jalostettujen tuotteiden ennakkotuontia.
3.25 Oikeuksien ja velvollisuuksien siirto
Jos haetaan oikeuksien ja velvollisuuksien siirtoa menettelynhaltijoiden välillä, ilmoitetaan siirronsaajan
tiedot ja ehdotetut siirtomuodollisuudet. Tällainen pyyntö voidaan myös toimittaa toimivaltaiselle
tulliviranomaiselle myöhemmin, kun hakemus on hyväksytty ja lupa erityismenettelyyn myönnetty.
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3.26 Yksityiskohtaiset tiedot varastoista
Tämä tieto ilmoitetaan vain, jos haetaan tullivarastoinnin lupaa CWP, CW1 tai CW2. Annetaan tietoja
toimitiloista tai muista tullivarastoinnin sijaintipaikoista, joita on tarkoitus käyttää varastoina. Näihin voi
sisältyä yksityiskohtaisia tietoja varastotilojen fyysisistä ominaisuuksista ja varastointiin käytettävistä laitteista
ja erityisvarusteltujen varastojen tapauksessa muita tietoja, jotka ovat tarpeen Komission delegoidun
asetuksen (EU) 2015/2446 202 artiklan noudattamisen varmistamiseksi.
3.27 Unionitavaroiden varastointi
Tämä tieto ilmoitetaan vain, jos haetaan tullivarastoinnin lupaa CWP, CW1 tai CW2. Ilmoitetaan ("kyllä/ei"),
onko tarkoitus varastoida unionitavaroita tullivarastossa. Unionitavaroiden varastointia koskeva pyyntö
voidaan myös toimittaa päätöksen tekevälle tulliviranomaiselle myöhemmin, kun hakemus on hyväksytty ja
lupa varastotilojen pitoon myönnetty.
3.28 Koodeksin 86 artiklan 3 kohdan mukaisesti kannettavan tuontitullin laskeminen
Tämä tieto ilmoitetaan vain, jos haetaan sisäisen jalostusmenettelyn lupaa IPO. Ilmoitetaan ("kyllä/ei"),
haluaako hakija, että tuontitulli lasketaan koodeksin (EU) 952/2013 86 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Jos
vastaus on ei, on sovellettava koodeksin (EU) 952/2013 85 artiklaa, mikä tarkoittaa, että tuontitullin määrä
lasketaan sen perusteella, mikä oli tavaran tariffiin luokittelu, tullausarvo, paljous, tyyppi ja alkuperä
ajankohtana, jona tullivelka niiden osalta syntyi.
3.29 Sisäinen jalostus ennakkovienti
Tämä tieto ilmoitetaan vain, jos haetaan sisäisen jalostusmenettelyn lupaa IPO. Ilmoitetaan ("kyllä/ei"), onko
vastaavista tavaroista valmistettuja jalostettuja tuotteita tarkoitus viedä ennen niiden tavaroiden tuontia,
joiden sijasta vastaavia tavaroita on käytetty. Jos vastaus on kyllä, ilmoitetaan kuukausina ehdotettu
määräaika, jonka kuluessa muut kuin unionitavarat on ilmoitettava sisäisen jalostuksen menettelyyn ottaen
huomioon mainittujen tavaroiden hankinnan ja unionin tullialueelle kuljettamisen edellyttämä aika
3.30 Sisäinen jalostus, luovutus vapaaseen liikkeeseen päätöstilityksellä
Kohta jätetään tyhjäksi.
3.31 Ulkoinen jalostus, vakiovaihtojärjestelmä
Tämä tieto ilmoitetaan vain, jos haetaan ulkoisen jalostusmenettelyn lupaa OPO. Tavaroiden korjauksen
tapauksessa tuotu tuote (korvaava tuote) voi korvata jalostetun tuotteen (niin sanottu vakiovaihtojärjestelmä).
Ilmoitetaan ("kyllä/ei"), onko tarkoitus käyttää vakiovaihtojärjestelmää. Jos vastaus on kyllä, merkitään
asianomainen (asianomaiset) koodi(t):
1. vakiovaihtojärjestelmä ilman korvaavien tuotteiden ennakkotuontia
2. vakiovaihtojärjestelmä ja korvaavien tuotteiden ennakkotuonti
3.32 Ulkoinen jalostus, korvaavat tuotteet
Tämä tieto ilmoitetaan vain, jos haetaan ulkoisen jalostusmenettelyn lupaa OPO. Jos on tarkoitus käyttää
vakiovaihtojärjestelmää (mahdollista vain korjauksen tapauksessa), ilmoitetaan korvaavien tuotteiden 8numeroinen yhdistetyn nimikkeistön koodi, kaupallinen laatu ja tekniset ominaisuudet, jotta tulliviranomaiset
voivat suorittaa tarvittavan vertailun väliaikaisesti vietyjen tavaroiden ja korvaavien tuotteiden välillä. Tämän
vertailun osalta on käytettävä vähintään yhtä asiaa koskevista koodeista:
4. näytteiden ottaminen ja kuvallisen aineiston tai teknisten selitysten käyttäminen
5. analyysien tekeminen
7. muut tunnistustavat
3.33 Ulkoinen jalostus, korvaavien tuotteiden ennakkotuonti
Tämä tieto ilmoitetaan vain, jos haetaan ulkoisen jalostusmenettelyn lupaa OPO. Ilmoitetaan ("kyllä/ei"),
onko tarkoitus tuoda korvaavia tuotteita ennen viallisten tuotteiden vientiä. Jos vastaus on kyllä, ilmoitetaan
kuukausina aika, jonka kuluessa unionitavarat olisi ilmoitettava ulkoisen jalostuksen menettelyyn.
3.34 Ulkoinen jalostus, jalostettujen tuotteiden ennakkotuonti
Tämä tieto ilmoitetaan vain, jos haetaan ulkoisen jalostusmenettelyn lupaa OPO. Ilmoitetaan ("kyllä/ei"),
onko tarkoitus tuoda vastaavista tavaroista saatuja jalostettuja tuotteita ennen unionitavaroiden asettamista
ulkoiseen jalostusmenettelyyn. Jos vastaus on kyllä, ilmoitetaan kuukausina määräaika, jonka kuluessa
unionitavarat on ilmoitettava ulkoisen jalostuksen menettelyyn ottaen huomioon unionitavaroiden hankinnan
ja vientitoimipaikasta kuljettamisen edellyttämä aika.
3.35 Tullivarastointi, väliaikainen poissiirtäminen
Tämä tieto ilmoitetaan vain, jos haetaan tullivarastoinnin lupaa CWP, CW1 tai CW2. Ilmoitetaan ("kyllä/ei"),
onko tullivarastointimenettelyyn asetettuja tavaroita tarkoitus siirtää väliaikaisesti pois tullivarastosta.
Annettava kaikki tavaroiden väliaikaisen poissiirtämisen kannalta merkitykselliset tiedot. Unionitavaroiden
väliaikaista poissiirtämistä koskeva pyyntö voidaan myös toimittaa päätöksen tekevälle tulliviranomaiselle
myöhemmin, kun hakemus on hyväksytty ja lupa varastotilojen pitoon myönnetty.
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3.36 Tullivarastointi, hävikki
Tämä tieto ilmoitetaan vain, jos haetaan tullivarastoinnin lupaa CWP, CW1 tai CW2. Annetaan tarvittaessa
yksityiskohtaiset tiedot hävikistä.

4

Lisätiedot
Lisätietoja hakemukseen.

5

Suostumus

5.1

Suostumus julkaisemiseen luvanhaltijoiden luettelossa
Ilmoitetaan (”kyllä/ei”), suostuuko hakija hakemaansa lupaa koskevien seuraavien tietojen julkistamiseen
luvanhaltijoiden julkisessa luettelossa:
 Luvanhaltija
 Lupatyyppi
 Voimaantulopäivä tai tarvittaessa voimassaoloaika
 Päätöksen tekevän tulliviranomaisen jäsenvaltio
 Toimivaltainen/valvova tullitoimipaikka.
Julkaisu toteutetaan Tullin tai komission verkkosivuilla.

5.2 Suostumus päätöksen toimittamiseen sähköisesti tulliasioista vastaavan henkilön
sähköpostiosoitteeseen
Ilmoitetaan (”kyllä/ei”), suostuuko hakija, että päätös hakemukseen toimitetaan sähköpostilla hakemuksesta
vastaavan henkilön sähköpostiosoitteeseen

6

Allekirjoitus
Hakemuksen päivämäärä, paikka sekä hakemuksen jättävän henkilön allekirjoitus, asema
yrityksessä ja nimenselvennys.

7

Liitteet
Ilmoitetaan, montako liiteasiakirjaa hakemukseen on liitetty (kokonaismäärä kpl), sekä
liiteasiakirjojen nimet ja päiväys. Jos asiakirja liittyy johonkin tiettyyn hakemuksen kohtaan,
ilmoitetaan asiakirjan päiväyksen jälkeen hakemuksen kohdan numero.
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