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Ohje väliaikaisen maahantuonnin luvanhaltijalle
Tähän asiakasohjeeseen voi tulla muutoksia. Luvanhaltija vastaa EU:n tullilainsäädännön vaatimusten
noudattamisesta toiminnassaan.
Väliaikaisen maahantuonnin luvanhaltija on toimija, jolla on lupa tuoda jälleenvietäväksi tarkoitettuja muita
kuin unionitavaroita väliaikaisesti maahan joko osittain tai kokonaan tuontitullitta sekä arvonlisä- ja
valmisteverotta. Tuotaviin tavaroihin ei sovelleta:
• muita maksuja, joista on määrätty muissa voimassa olevissa asiaa koskevissa säännöksissä
• kauppapoliittisia toimenpiteitä, sikäli kuin niissä ei kielletä tavaroiden saapumista unionin tullialueelle
tai niiden poistumista unionin tullialueelta.
Väliaikaisen maahantuonnin menettelyn päättämisen määräaika on enintään 24 kuukautta. Tietyille tavaroille
on laissa säädetty lyhyempi menettelyn päättämisen määräaika Poikkeustilanteissa tavarat voivat olla
väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä yhteensä enintään 10 vuotta.
Luvan myöntäminen edellyttää:
•

tavarat on tarkoitus säilyttää muuttumattomina niiden käytöstä johtuvaa tavanomaista arvon
alentumista lukuun ottamatta
o korjaus ja kunnossapito, mukaan lukien tarkistukset ja säädöt, sekä toimenpiteet, joilla
tavaroiden kunto säilytetään tai joilla varmistetaan, että tavarat täyttävät niiden menettelyn
aikana tapahtuvaa käyttöä koskevat tekniset vaatimukset, ovat sallittuja

•

menettelyyn asetettavien tavaroiden tunnistaminen voidaan varmistaa, paitsi jos tavaroiden tai
aiotun käytön luonne huomioon ottaen on ilmeistä, ettei tunnistamistoimenpiteiden puuttuminen
aiheuta menettelyn väärinkäyttöä, tai jos unionin tullikoodeksin 223 artiklassa tarkoitetussa
tapauksessa vastaavia tavaroita koskevien edellytysten täyttyminen voidaan tarkastaa
menettelynhaltija on sijoittautunut unionin tullialueen ulkopuolelle, paitsi jos toisin säädetään

•
•

unionin tullilainsäädännössä säädetyt täydellisen tai osittaisen tullista vapauttamisen edellytykset
täyttyvät.

•
•

voimassa olevaa vakuutta
ettei yritys ole syyllistynyt tulli- tai verolainsäädännön vakavaan rikkomiseen

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 väliaikaisen maahantuonnin lupaan.
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Menettelyyn asettaminen
Tavarat asetetaan väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn tulli-ilmoituksella.
Oikeuksien ja velvollisuuksien siirto
Väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn asetetut tavarat sekä niihin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet
voidaan siirtää kokonaan tai osittain sellaiselle toimijalle, joka täyttää menettelylle säädetyt edellytykset.
Oikeuksien ja velvollisuuksien siirrosta on laadittu erillinen ohje Tuonnin asiakasohje 67/2017, joka
soveltuvin osin koskee myös väliaikaista maahantuontia.
Tavaroiden siirto unionin tullialueella eri paikkojen välillä
Erityisissä tapauksissa väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä olevia tavaroita voidaan siirtää unionin
tullialueella eri paikkojen välillä. Luvanhaltijan kirjanpidosta on käytävä ilmi tavaroiden sijainti ja tiedot niiden
mahdollisesta siirrosta.
Kirjanpito
Väliaikaisesta maahantuonnista on pidettävä kirjanpitoa vain tulliviranomaisen vaatimuksesta.
Vastaavat tavarat
Väliaikaisessa maahantuonnissa vastaavia tavaroita voidaan käyttää vain kuormalavoissa ja konteissa, sekä
niiden varaosissa, tarvikkeissa ja varusteissa, jos vastaavien tavaroiden käyttäminen on väliaikaisen
maahantuonnin luvassa sallittu.
Menettelyn päättäminen
Väliaikaisesti maahantuodut tavarat on määräajan kuluessa joko jälleenvietävä tai asetettava seuraavaan
tullimenettelyyn.
Menettelyn päättävään tulli-ilmoitukseen on tehtävä merkintä ”TA” ja mahdollisen luvan numero.
Jos tavarat jälleenviedään jälleenvienti-ilmoitusta käyttäen, ne säilyvät väliaikaisen maahantuonnin
menettelyssä poistumispaikalle asti. Jos jälleenvienti-ilmoitusta seuraa passitusilmoitus, poistumispaikka on
passituksen lähtötoimipaikka.
Tullivalvonnassa pysyminen ja tullivelka
Väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn asetetut tavarat pysyvät tullivalvonnassa kunnes ne on jälleenviety
tai asetettu seuraavaan tullimenettelyyn.
Mikäli tavaroita ei niille asetetussa menettelyn päättämisen määräajassa ole asetettu seuraavaan
tullimenettelyyn tai siirretty toiselle menettelynhaltijalle, on luvanhaltijan ilmoitettava siitä valvovalle tullille.
Tällaisista tavaroista syntyy tullivelka unionin tullikoodeksin 79 artiklan perusteella. Tullivelan määrää
määritettäessä on sovellettava unionin tullikoodeksin 85 artiklaa.
Sovellettavat säännökset:

Unionin tullikoodeksi (Euroopan Parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o
952/2013) artiklat 22-28, 77, 79–80, 85, 210 – 225, 250 – 253
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2447 artiklat 15, 264–269
Komission delegoitu asetus (EU) 2015/2446 artiklat 15-18, 81, 136, 139, 169,
174, 178-180, 182, 204–238
Siirtymäsäädös (EU) 2016/341 artiklat 22, 55
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