
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 

Sisäinen jalostus 

 
Sisäinen jalostus on erityismenettely, jossa unionin tullialueelle tuodaan tavaroita jalostettavaksi. 

Menettelyyn asettamisvaiheessa tavaroista ei kanneta tuontitulleja, arvonlisäveroa, valmisteveroa tai 

polkumyyntitulleja. Nämä tulevat kannettavaksi vasta menettelyä päätettäessä, mikäli menettely 

päätetään luovuttamalla menettelyyn asetetut tavarat tai jalostetut tuotteet vapaaseen liikkeeseen 

unionin tullialueella. Sisäisen jalostuksen menettelyyn asetettaviin tavaroihin sovelletaan vain sellaisia 

kauppapoliittisia toimenpiteitä, joissa kielletään tavaroiden saapuminen unionin tullialueelle tai 

poistuminen unionin tullialueelta.  

 

Sisäiseen jalostukseen voidaan asettaa kaikenlaisia tavaroita. Menettelyyn voidaan asettaa  myös 

tavaroita, joiden tuontitulli on nolla. 

 

Menettelyn käyttäminen on luvanvaraista.  Jos ei ole kyse tavanomaisesta lupamenettelystä, tulli-

ilmoitus tavaroiden luovuttamisesta kyseiseen menettelyyn on lupa.  

 

Luvanhaltijan on pääasiallisesti oltava unionin tullialueelle sijoittautunut. Lupa voidaan 

perustelluissa satunnaisissa tapauksissa myöntää myös unionin tullialueen ulkopuolelle sijoittautuneelle 

henkilölle. Käytännössä luvan myöntämistä unionin ulkopuolelle sijoittautuneelle taholle voidaan 

harkita vain silloin, kun on kyse yksityishenkilöstä eikä tapauksella katsota olevan suurta taloudellista 

merkitystä. 

 

 

TUONTIVAIHE (Itu-järjestelmä)  
 

MENETTELYKOODI 51xx 

Sisäisessä jalostuksessa ainoat sallitut edustuksen muodot ovat suora edustus (S) ja suora edustus takaajan 

vastuulla (T). 

 

TAVANOMAINEN LUPAMENETTELY (7SA) 

 

Käytettäessä tavanomaista lupamenettelyä tulli-ilmoitus voidaan voidaan antaa joko yksi- tai 

kaksivaiheisena, jolloin kaikki menettelyä koskevat tiedot pitää ilmoittaa jo epätäydellisellä tulli-

ilmoituksella. Netti-ilmoitus on aina yksivaiheinen ilmoitus. 

 

Luvan pitää olla voimassa tavaroita menettelyyn asetettaessa ja sen pitää kattaa kaikki ilmoitettavat ta-

varat. Yhdellä tulli-ilmoituksella saa olla vain yhdessä luvassa mainittuja tavaroita. 

 

Mahdollisesti syntyvään tullivelkaan pääasiallisesti sovellettavaan artiklaan liittyvä erityismaininnan 

lisäkoodi on aina ilmoitettava tulli-ilmoituksella. Myös tavanomaisen luvan haltijan on ilmoitettava 
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jokaisella tulli-ilmoituksella luvanmukainen tullivelka-artiklan lisäkoodi: 

 UTK 85 artikla – XTJ 

 UTK 86(3) artikla – XTK 

 Koodiluettelo 0015 

 

 

SAD-lomakkeella annettavat ilmoitukset käsitellään luvassa mainitussa menettelyyn asettavassa toimi-

paikassa.   

 
Sanomailmoituksessa ja netti-ilmoituksessa ilmoituskohtaisina tietoina tai SAD-lomakkeen kohdassa 44 

on oltava seuraavat luvanmukaiset tiedot 

-  lupanumero (C601) ja sen päivämäärä (pp.kk.vvvv) 

- menettelyn päättämisen määräajan päivämäärä (XBH) 

- valvova tulli (XAA) 

 

Tuonti ennakkoviennin jälkeen (7SE) pitää tapahtua luvan jatkolomakkeessa mainitussa määräajassa las-

kettuna vienti-ilmoituksen hyväksymispäivästä. Ennakkoviennissä unionitavaroista valmistetut tuotteet 

viedään ennen tuontitavaroiden menettelyyn asettamista. 

 

Kun tavara asetetaan seuraavaan tuonnin tullimenettelyyn (esim. 4051, 5151 tai 5351) sisäisen jalostuksen 

päätteeksi, on ilmoituksella ilmoitettava lisätietona ”IP”. Jos sisäiseen jalostukseen asetettuun tavaraan 

kohdistuu kauppapoliittisia toimenpiteitä (esim. polkumyyntitulli) pitää ”IP” merkinnän lisäksi merkitä 

”CPM” (customs policy measures). 
 

 

 

 

TULLI-ILMOITUKSEN PERUSTEELLA MYÖNNETTY LUPA (ns. yksinkertaistettu lupamenettely 

7SB) 

 

Sisäistä jalostusta koskevaa lupaa ei voida hakea ja myöntää tulli-ilmoituksella silloin, kun kyseessä on 

 tullitariffiryhmiin 1 – 24 kuuluvat maataloustuotteet. Tuotekate on kuitenkin aina tarkistettava  

DA:n liitteestä 71-02 

 toiminnassa halutaan hyödyntää vastaavien tavaroiden käyttämistä 

 haettava lupa koskee useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota 

 haetaan takautuvaa lupaa 
 
Tulli-ilmoitus voidaan tehdä ainoastaan yksivaiheisena. 
 
Yksinkertaistetulla lupamenettelyllä lupa voidaan myöntää vain tapauksissa, joissa lupa koskee vain 
yhtä tullihallintoa eli menettelyyn asettava, menettelyn päättävä ja menettelyä valvova tulli sijaitsee 
Suomessa eikä jalostustoimintoja ole tarkoitus suorittaa muualla kuin Suomessa. 
 
Tullivelka artiklaan liittyvä erityismaininnan lisäkoodi on aina ilmoitettava tulli-ilmoituksella.  

UTK 85 artikla – XTJ  
UTK 86(3) artikla – XTK  
Koodiluettelo 0015            

 

Kun tavara asetetaan seuraavaan tuonnin tullimenettelyyn (esim. 4051, 5151 tai 5351) sisäisen jalostuksen 

päätteeksi, on ilmoituksella ilmoitettava lisätietona ”IP”. 
 

 

1. Sähköinen ilmoittaminen (sanomailmoitus ja netti-ilmoitus, joka on sallittu vain luottoasiakkaille) 
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Ilmoituskohtaisina tietoina ilmoitetaan 

- menettelyn päättämisen määräaika (XBH) 

- valvova tulli (XAA) 

 Sähköinen palvelukeskus FI002000 

- menettelyn päättävä tulli (XBJ) 

Pääsääntöisesti on noudatettava vientipaikkaa koskevia säännöksiä, joista voidaan poiketa 

perustelluista syistä.   

- jalostus- tai muun toiminnon suorituspaikka/ -paikat (XAC) 

Jalostuspaikkoja voi olla useita.  

- jalostuksen tai muun toiminnon luonne (XBN) 

Jalostuksella tarkoitetaan toimintaa, mikä menettelyyn asetettavalle tavaralle on aikomus 

tehdä jalostettujen tuotteiden aikaansaamiseksi. 

- arvioitu tuotto tai tuoton määritystapa (XBO) 

Tuotolla tarkoitetaan tietyn tavaraerän jalostuksessa saatavien jalostettujen tuotteiden pal-

joutta tai prosentuaalista osuutta 

- jalostetut tai valmistetut tuotteet (XBP) 

Jalostettujen tuotteiden nimike, tavarankuvaus ja merkintä PJT = pääasiallisesti jalostetut 

tuotteet tai TJT = toissijaiset jalostetut tuotteet (jalostustoiminnon välttämätön sivutuote) 

- ehdotettu tunnistusmenetelmä (XBQ) 

Miten jalostetuista tuotteista voidaan tunnistaa, että niiden valmistamisessa on käytetty me-

nettelyyn asetettuja tuotteita 

 
 

 

 

Tavaraeräkohtaisina tietoina ilmoitetaan tavaraerän lisätietona 

- taloudellisten edellytysten koodi (XAR, XAS, XAT, XAU, XAV, XBG, XTA, XTB, XTC, XTD, XTE, 

XTF, XTG, XTH, XTI) 

- Tullivelka-artiklan osoittava erityismaininnan lisäkoodi XTJ tai XTK 

  

 
2. SAD-lomakkeella annettava tulli-ilmoitus 

 

Kohdassa 1. mainitut menettelyä koskevat erityistiedot voidaan ilmoittaa SAD-lomakkeen kohdassa 44 

tai tullilomakkeella 658s (Taloudellisesti vaikuttavat tullimenettelyt, yksinkertaistettu lupamenettely, 

Lisätiedot tulli-ilmoitukseen) tai muulla vastaavalla samat tiedot sisältävällä liitteellä. 

 

 

SISÄISEN JALOSTUKSEN MENETTELYN PÄÄTTÄMINEN 

 

Menettely on päätettävä luvassa ilmoitetussa määräajassa. Menettely voidaan päättää mihin tahansa hy-

väksyttävään tullimenettelyyn, yleensä jälleenvientiin tai vapaaseen liikkeeseen luovuttamiseen. Muita 

vaihtoehtoja on mm. asettaminen tullivarastointimenettelyyn tai passitusmenettelyyn. Luvanhaltijan on 

annettava menettelyn päättämisen määräajan päättymisen jälkeen 30 päivän kuluessa valvovalle tullille 

päätöstilitys. Päätöstilityksen on sisällettävä DA 71-06 liitteen tiedot (lupaohje), ellei valvova tulli ole toi-

sin määrännyt. Päätöstilityksen hyväksymisen jälkeen menettely lopullisesti päätetään ja varattu vakuus 

vapautetaan/palautetaan.  

 
Luottoasiakkaiden päätöstilitykset lähetetään valvovaan tulliin (valvovatulli@tulli.fi). Käteisasiakkaiden 

päätöstilitykset lähetetään siihen tullitoimipaikkaan, jossa tuonnin tulli-ilmoitus on käsitelty (käteis-

asiakkaan valvova tulli).  

http://tulli.fi/documents/2912305/3638433/Ohje%20sisäisen%20jalostusmenettelyn%20luvanhaltijalle/0d208f5b-2560-4824-9341-f3e5f9d59180?version=1.3
mailto:valvovatulli@tulli.fi
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Valvova tulli voi hakemuksesta pidentää menettelyn päättämisen määräaikaa tai päätöstilityksen anta-

misen määräaikaa. Pidennystä haetaan tullilomakkeella 975s – Hakemus, menettelyä koskevien määräai-

kojen pidentäminen. Jos edustuksen laatu menettelyyn asetettaessa on ollut suora edustus takaajan vas-

tuulla, ei menettelyn määräaikoja voi pidentää ilman takauksen antajan suostumusta. 

 
 

VIENTI 

  

MENETTELYKOODI 3151 (jälleenvienti) 

 

TAVANOMAINEN LUPAMENETTELY (7SA) ja ns. YKSINKERTAISTETTU LUPAMENETTELY (7SB) 

 
Menettely on päätettävä luvassa mainitussa määräajassa tai ns. yksinkertaistettua lupamenettelyä käytet-

täessä tullauspäätöksellä mainitussa määräajassa. 

 

Jälleenvienti-ilmoitus ei saa olla jälkikäteen jätetty ilmoitus. Jos käytetään yksinkertaistettua lupamenet-

telyä (7SB), on jälleenvienti-ilmoitus annettava täydellisenä, kaksivaiheinen ilmoittaminen ei ole sallit-

tua. 

 

Edustusmuotona voidaan käyttää vain suoraa edustusta (2).  

 

Yhdellä jälleenvienti-ilmoituksella käytettäessä tavanomaista lupamenettelyä (7SA) saa olla vain yhden 

luvan tavaroita, jotka on voitu asettaa menettelyyn usealla tuonti-ilmoituksella. Yhdellä jälleenvienti-

ilmoituksella käytettäessä yksinkertaistettua lupamenettelyä (7SB) voidaan ilmoittaa usealla yksinker-

taistettua lupamenettelyä koskevalla tulli-ilmoituksella tuontimenettelyyn asetettuja tavaroita.  

 

Kun käytetään tavanomaista lupamenettelyä ja tavara asetetaan seuraavaan tullimenettelyyn 

sisäisen jalostuksen päätteeksi, jälleenvienti-ilmoituksella pitää ilmoittaa erityismaininnan lisä-

tietona FIXXX ”IP”.  Jos sisäiseen jalostukseen asetettuun tavaraan kohdistuu kauppapoliittisia 

toimenpiteitä (esim. polkumyyntitulli), pitää ”IP” -merkinnän lisäksi merkitä ”C P M”. 
 

Edeltäviä asiakirjoja IM + tullausnumero + päivämäärä voi yhdessä jälleenvienti-ilmoituksessa olla 

useita. Ne voidaan kaikki tallentaa ensimmäisen tavaraerän tietoihin, koska niiden kohdentaminen tava-

raerittäin saattaa olla mahdotonta. Tuotujen ja vietyjen tuotteiden ja tavaroiden laji ja määrä selvitetään 

menettelyn vaatimassa päätöstilityksessä. 

 

Jälleenvienti-ilmoituksessa on ilmoitettava lisäksi seuraavat tiedot: 

- kansallinen menettelykoodi 7SA = tavanomainen lupa 

- kansallinen menettelykoodi 7SB = yksinkertaistettu lupa 

- valvova tulli FIXAA 

- tavanomaisessa lupamenettelyssä (7SA) sisäisen jalostuksen lupa C601, luvan numero ja päivä-

määrä tai mahdollinen INF-lomakkeen numero 

 

Mahdollisia vientirajoituksia koskevia ehtokoodeja on käytettävä kuten viennissä yleensäkin. 

  

Jos sisäisen jalostuksen menettelyyn asetettaessa on varattu vakuus, ei sitä vapauteta pelkän jälleen-

vienti-ilmoituksen hyväksymisen perusteella, vaan valvova tulli vapauttaa vakuuden todettuaan päätös-

tilityksestä menettelyn asianmukaisesti päätetyksi. 
 

MENETTELYKOODIT 1100 JA 1140 
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ENNAKKOVIENTI (7SE) 

 

Ennakkoviennistä on kyse silloin, kun unionitavaroista valmistetut tuotteet viedään ennen 

tuontitavaroiden menettelyyn asettamista. Ennakkoviennin soveltaminen vaatii aina tavanomaisen 

luvan, jonka jatkolomakkeessa on merkintä ennakkoviennin sallimisesta.  

 

Yhdellä tulli-ilmoituksella saa ilmoittaa vain yhden luvan tavaroita ja ilmoituksella on oltava kyseisen 

sisäisen jalostuksen luvan numero ja päivämäärä. Koska ennakkovienti vaatii aina tavanomaisen luvan, 

sitä koskeva ilmoitus voidaan tehdä joko yksi- tai kaksivaiheisena. Ilmoitus ei saa olla jälkikäteen jätetty 

ilmoitus. 

 

Edustusmuotona voidaan käyttää vain suoraa edustusta (2).  

 
Jälleenvienti-ilmoituksessa on ilmoitettava lisäksi seuraavat tiedot:  

- kansallinen menettelykoodi 7SE  

- sovellettavan sisäisen jalostuksen lupa C601, sen numero sekä päivämäärä  

- menettelyä valvova tulli FIXAA  

- menettelyn päättämisen määräaika FIXBH laskettuna sen mukaan, mitä  

luvan kohdassa 19 on sallittu.  

 

 Lisätietoa: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat@tulli.fi 


