
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 

Ohje ulkoisen jalostusmenettelyn luvanhaltijalle 
 
Tähän asiakasohjeeseen voi tulla muutoksia. Luvanhaltija vastaa EU:n tullilainsäädännön vaatimusten 
noudattamisesta toiminnassaan.  
 
Ulkoisen jalostuksen luvanhaltija on toimija, jolle Tulli myöntää luvan viedä väliaikaisesti unionin tull i-
alueelta tavaroita jalostustoimintoja varten ja luovuttaa viedyistä unionitavaroista valmistettuja tuotteita 
vapaaseen liikkeeseen kokonaan tai ositta in tuontitullitta. Ulkoisen jalostuksen toimintoja ovat tuottei-
den valmistaminen, tavaroiden korjaus, entisöinti, kunnostaminen ja kaikenlainen käsittely. 
 
Ulkoisen jalostuksen lupa myönnetään vain unioniin sijoittautuneelle yritykselle tai henkilölle, jok a teet-
tää jalostustoiminnon jollakin toisella. Tietyissä tapauksissa lupa voidaan myöntää pelkälle vientimyy-
jälle. 
 
Tämä ohje korvaa aiemmin ulkoisen jalostuksen luvan liitteenä julkaistut ulkoisen jalostuksen lupae h-
dot. 
 
Luvan myöntäminen edellyttää: 

 hakijan sijoittautumista unionin alueelle, tai: 

 voimassa olevaa vakuutta 

 taloudelliset edellytykset täyttyvät 

 ettei yritys ole syyllistynyt tulli- tai verolainsäädännön vakavaan rikkomiseen  

 riittävää kirjanpitoa, joka mahdollistaa tullitarkastukset  
 
Luvanhaltija sitoutuu ilmoittamaan Tullille, jos toiminnassa tapahtuu sellaisia muutoksia, jotka vaiku t-
tavat luvan käyttämiseen. Lupaa saa käyttää vasta kuin sitä vastaava vakuus on asetettu ja vakuuden 
viitetiedot on lisätty ulkoisen jalostuksen lupaan.  
 
Menettelyyn asettaminen 
 
Tulli-ilmoituksella on menettelyä koskevina lisätietoina ilmoitettava luvan numero ja päiväys, valvova 
tulli ja luvan kohdan 13 mukainen menettelyn päättämisen määräaika. 
 
Oikeuksien ja velvollisuuksien siirto 
 
Ulkoiseen jalostusmenettelyyn  asetetut tavarat sekä niihin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet on ma h-
dollista siirtää toiselle toimijalle joko kokonaan tai osittain. Siirronsaajalla ei tarvitse olla omaa lupaa 
ulkoisen jalostuksen menettelyn käyttämiseen, mutta tämän pitää täyttää ky seiselle menettelylle sääd e-
tyt edellytykset. Tällainen oikeuksien ja velvollisuuksien siirto on haettava etukäteen Tullin lupakesku k-
selta ja merkittävä luvanhaltijan lupaan.  Oikeuksien ja velvollisuuksien siirrosta laaditaan erillinen ohje. 
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  2 (2) 
Kirjanpito 
 
Luvanhaltija on velvollinen pitämään sellaista kirjanpitoa, jonka perusteella tulliviranomaiset voivat 
valvoa ja tarkastaa, että kyseiset tavarat on käytetty luvassa määrättyyn ulkoiseen jalostukseen. Kirjanp i-
to on säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan sen vuoden päättymisestä, jonka aikana tavaroiden 
tullivalvonta päättyy.  
 
Kirjanpidosta on käytävä ilmi vähintään: 
 

(a) viittaus lupaan, joka vaaditaan tavaroiden asettamiseksi u lkoisen jalostuksen menettelyyn 
(b) viennin MRN tai, jos sitä ei ole, muu koodi, josta tavaroiden ulkoiseen jalostukseen asettamisessa 

käytetyt tulli-ilmoitukset voidaan yksilöidä sekä tiedot menettelyn päättämisestä ja päättämist a-
vasta 

(c) tiedot, joista voidaan yksiselitteisesti yksilöidä muut tulliasiakirjat kuin tulli -ilmoitukset sekä 
mahdolliset muut tavaroiden erityismenettelyyn asettamisen tai vastaavan menettelyn päättäm i-
sen kannalta merkittävät asiakirjat 

(d) kollien merkit, tunnistenumerot, lukumäärä ja laji, tavaroiden paljous ja niiden tavanomainen 
kaupallinen tai tekninen kuvaus sekä tarvittaessa tavaroiden tunnistamiseksi ta rvittavat kontin 
tunnistemerkit 

(e) tavaroiden sijainti ja tiedot niiden mahdollisista siirroista   
(f) tavaroiden tullioikeudellinen asema 
(g) tiedot ulkoisesta jalostuksesta 
(h) tuotto ja sen laskentatapa, jos se on tarpeen 
(i) tiedot, jotka mahdollistavat vastaavien tavaroiden käytön tullivalvonnan ja –tarkastukset 
(j) kun kirjanpidollista erottelua vaaditaan, tiedot tavaroiden lajista, tullioikeudellisesta asema sta ja 

tarvittaessa alkuperästä 
(k) tarvittaessa tiedot tavaraan liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien siirrosta toiselle henkilölle 
(l) kun kirjanpito ei ole osa tullitarkoituksissa käytettävää pääkirjanpitoa, viittaus kyseiseen tullita r-

koituksissa käytettävään pääkirjapitoon 
(m) erityistapauksissa tulliviranomaisten perustelluista sy istä pyytämät lisätiedot. 

 
Tulli voi olla vaatimatta joitakin em. tietoja, joten luvanhaltijan on noudatettava hänelle mahdollisesti 
annettuja tarkentavia ohjeita. 
 
Korvaavat ja vastaavat tavarat 
 
Ulkoisen jalostusmenettelyn luvanhaltija voi käyttää korvaavia (vain korjauksessa mahdollista) ja vas-
taavia tavaroita, jos tämä on sallittu  ulkoisen jalostuksen menettelyn luvassa. 
 
Menettelyn päättäminen 
 
Ilmoitettaessa jalostettuja tuotteita luovutettavaksi vapaaseen liikkeeseen luvanhaltijan on annettava 
menettelyn päättävälle tullille riittävät tiedot menettelyn mukaisen tullikohtelun soveltamiseksi ja a r-
vonlisäveron kantamiseksi.  
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