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Ohje sisäisen jalostusmenettelyn luvanhaltijalle
Tähän lupaohjeeseen voi tulla muutoksia. Luvanhaltija vastaa EU:n tullilainsäädännön vaatimusten
noudattamisesta toiminnassaan.
Sisäisen jalostuksen luvanhaltija on toimija, jolle Tulli myöntää luvan tavaroiden asettamiseksi menettelyyn.
Unionin tullialueelle tuotuja tavaroita voidaan käyttää jalostustoiminnoissa ilman, että niihin sovelletaan
tuontitullia, muita maksuja tai kauppapoliittisia toimenpiteitä, mikäli ne eivät koske unionin tullialueelle
saapumista tai sieltä poistumista. Sisäisen jalostuksen toimintoja ovat tuotteiden valmistaminen, tavaroiden
korjaus, entisöinti, kunnostaminen, hävittäminen ja kaikenlainen muu käsittely.
Sisäisen jalostuksen lupa myönnetään unioniin sijoittautuneelle yritykselle tai henkilölle, joka suorittaa itse
tai teettää jalostustoiminnon jollakin toisella.
Tämä ohje korvaa aiemmin sisäisen jalostuksen luvan liitteenä julkaistut sisäisen jalostuksen lupaehdot.
Luvan myöntäminen edellyttää:
• hakijan sijoittautumista unionin alueelle tai
o perustelluissa satunnaisissa tapauksissa lupa voidaan myöntää
myös unionin tullialueen ulkopuolelle sijoittautuneelle hakijalle
• voimassa olevaa vakuutta
• taloudellisten edellytysten täyttymistä
• ettei yritys ole syyllistynyt tulli- tai verolainsäädännön vakavaan rikkomiseen
• riittävää kirjanpitoa, joka mahdollistaa tullitarkastukset
• riittävää päätöstilitystä
Luvanhaltija sitoutuu ilmoittamaan Tullille, jos toiminnassa tapahtuu sellaisia muutoksia, jotka vaikuttavat
luvan käyttämiseen. Lupaa saa käyttää vasta kuin sitä vastaava vakuus on asetettu ja vakuuden viitetiedot on
lisätty sisäisen jalostuksen lupaan.
Menettelyyn asettaminen
Tulli-ilmoituksella on menettelyä koskevina lisätietoina ilmoitettava luvan numero ja päiväys, valvova tulli ja
menettelyn päättämisen määräaika.
Oikeuksien ja velvollisuuksien siirto
Sisäisen jalostusmenettelyyn asetetut tavarat sekä niihin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet on mahdollista
siirtää toiselle toimijalle joko kokonaan tai osittain. Siirronsaajalla ei tarvitse olla omaa lupaa sisäisen
jalostusmenettelyn käyttämiseen, mutta tämän pitää täyttää kyseiselle menettelylle säädetyt edellytykset.
Tällainen oikeuksien ja velvollisuuksien siirto on haettava etukäteen Tullin Lupakeskukselta ja merkittävä
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luvanhaltijan lupaan. Oikeuksien ja velvollisuuksien siirrosta on laadittu erillinen ohje Tuonnin asiakasohje
67/2017, joka soveltuvin osin koskee myös sisäistä jalostusmenettelyä.
Kirjanpito
Luvanhaltija on velvollinen pitämään sellaista kirjanpitoa, jonka perusteella tulliviranomaiset voivat valvoa ja
tarkastaa, että kyseiset tavarat on käytetty luvassa määrättyyn suunniteltuun toimintaan tai menettely on
muuten asianmukaisesti päätetty. Kirjanpito on säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan sen vuoden
päättymisestä, jonka aikana sisäisen jalostuksen tullimenettely on päätetty.
Kirjanpidosta on käytävä ilmi vähintään:
(a)

MRN tai, jos sitä ei ole, muu numero tai koodi, josta tavaroiden sisäiseen jalostukseen
asettamisessa käytetyt tulli-ilmoitukset voidaan yksilöidä, ja, jos menettely on päätetty toiseen
tullimenettelyyn, ne on viety unionin tullialueelta tai hävitetty jättämättä jätettä, tai ne
luovutetaan valtiolle, tiedot menettelyn päättämistavasta;

(b)

tiedot, joista voidaan yksiselitteisesti yksilöidä muut tulliasiakirjat kuin tulli-ilmoitukset sekä
mahdolliset muut tavaroiden erityismenettelyyn asettamisen tai vastaavan menettelyn
päättämisen kannalta merkittävät asiakirjat;

(c)

kollien merkit, tunnistenumerot, lukumäärä ja laji, tavaroiden paljous ja niiden tavanomaisen
kaupallinen tai tekninen kuvaus sekä tarvittaessa tavaroiden tunnistamiseksi tarvittavat kontin
tunnistemerkit;

(d)

tavaroiden sijainti ja tiedot niiden mahdollisista siirroista;

(e)

tavaroiden tullioikeudellinen asema;

(f)

tiedot tavanomaisista käsittelyistä ja tarvittaessa näistä tavanomaisista käsittelyistä johtuvasta
uudesta tariffiluokittelusta;

(g)

kun koodeksin 86 artiklan 1 kohtaa sovelletaan, varastoinnin tai tavanomaisen käsittelyn
kustannukset:

(h)

tuotto tai sen laskentatapa, jos se on tarpeen;

(i)

tiedot, jotka mahdollistavat vastaavien tavaroiden käytön tullivalvonnan ja -tarkastukset;

(j)

kun kirjapidollista erottelua vaaditaan, tiedot tavaroiden lajista, tullioikeudellisesta asemasta
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
tullitarkoituksissa käytettävään pääkirjanpitoon

Tulli voi olla vaatimatta joitakin em. tietoja, joten luvanhaltijan on noudatettava hänelle mahdollisesti annettuja
tarkentavia ohjeita.
Vastaavat tavarat
Sisäisen jalostusmenettelyn luvanhaltija voi käyttää vastaavia tavaroita, jos tämä on sallittu sisäisen
jalostusmenettelyn luvassa ja mikäli niihin ei luvan myöntämisen jälkeen vastaavien tavaroiden käyttämisen
hetkellä kohdistu Delegoidun asetuksen 169 artiklassa mainittu rajoitus. Vastaaviin tavaroihin ei esimerkiksi
saa kohdistua polkumyyntitullia tai tasoitus- /suojatullia. Lisätietoa vastaavien tavaroiden käytöstä löytyy
asiakasohjeessa ”Vastaavien tavaroiden käyttö erityismenettelyissä”.
Päätöstilitys
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Luvanhaltijan on annettava päätöstilitys valvovalle tullitoimipaikalle 30 päivän kuluessa menettelyn
päättämisen määräajan päättymisestä. Päätöstilityksessä on lueteltava seuraavat tiedot, jollei valvova
tullitoimipaikka toisin määritä:
(a) Luvan viitetiedot;
(b) kunkin sellaisen tavaralajin paljous, joka on asetettu erityismenettelyyn ja jonka osalta haetaan
menettelyn päättämistä;
(c) erityismenettelyyn asetettujen tavaroiden CN-koodi;
(d) erityismenettelyyn asetetuista tavaroista kannettavien tuontitullien määrä ja tarvittaessa niiden
tullausarvo;
(e) tavaroita erityismenettelyyn asetettaessa annettujen tulli-ilmoitusten tiedot;
(f) jalostettujen tuotteiden tai menettelyyn asetettujen tavaroiden laji ja paljous sekä niihin liittyvät
tulli-ilmoitukset ja muut menettelyn päättämiseen liittyvät asiakirjat;
(g) jalostettujen tuotteiden CN-nimike ja tullausarvo, jos menettelyn päättämisessä käytetään arvoosuusmenetelmää
(h) tuotto;
maksettavan tuontitullin määrä. Jos tämä määrä liittyy 175 artiklan 4 kohdan soveltamiseen,
tästä on mainittava;
(i) menettelyn päättämisen määräajat.
Tullivalvonnassa pysyminen ja tullivelka
Sisäiseen jalostusmenettelyyn asetetut tavarat pysyvät tullivalvonnassa kunnes ne asetetaan seuraavaan
tullimenettelyyn (mukaan lukien mahdollinen asettaminen toiseen sisäiseen jalostusmenettelyyn tavaroiden
hävittämistä varten) tai ne ovat poistuneet unionin tullialueelta.
Mikäli tavaroita ei niille asetetussa menettelyn päättämisen määräajassa ole asetettu seuraavaan
tullimenettelyyn, siirretty toiselle menettelynhaltijalle, tai ne eivät ole poistuneet unionin tullialueelta,
luvanhaltijan on ilmoitettava tästä valvovalle tullille. Tällaisista tavaroista syntyy tullivelka unionin
tullikoodeksin 79 artiklan perusteella. Tullivelan määrää määritettäessä on sovellettava unionin tullikoodeksin
80 artiklaa.
Tullinpalautuskielto
Menettelyyn asetetuille ei-alkuperätavaroille tai niistä valmistetuille tuotteille ei saa antaa tai laatia
alkuperäselvitystä, jos unionin ja vientimaan väliseen vapaakauppa- tai muuhun tullietuussopimukseen liittyy
tullinpalautuskielto. Jos alkuperäselvitys annetaan, kantamatta jätetyt tuontitullit on maksettava.
Tuontitullivelka syntyy, kun jälleenvienti-ilmoitus hyväksytään.
Sovellettavat säännökset:

Unionin tullikoodeksi (Euroopan Parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o
952/2013) artiklat 22-28, 77–80, 210–225
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2447 artiklat 15, 259, 264–269
Komission delegoitu asetus (EU) 2015/2446 artiklat 15-18, 161, 166-169, 172–
175, 178–180, 239-240
Siirtymäsäädös (EU) 2016/341 artiklat 22, 55

