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Tietty käyttötarkoitus (end-use)
Tietyllä käyttötarkoituksella tarkoitetaan tavaran luovuttamista vapaaseen liikkeeseen alennetuin tullein tai tullitta
sillä edellytyksellä, että ne käytetään tiettyyn tarkoitukseen tai tietyssä yhteydessä. Tavarat jäävät tullivalvontaan
kunnes ne on käytetty tullietuun oikeuttavaan tarkoitukseen tai menettely on päätetty muulla hyväksyttävällä tavalla. Menettelyyn asetetuista tavaroista on annettava päätöstilitys valvovalle tullille viimeistään 30 päivän kuluessa
siitä, kun luvassa myönnetty menettelyn päättämisen määräaika on päättynyt.
Tavaroiden luovuttaminen vapaaseen liikkeeseen tietyn käyttötarkoituksen perusteella on luvanvaraista. Jos ei ole
kyse tavanomaisesta lupamenettelystä, tulli-ilmoitus tavaroiden luovuttamisesta kyseiseen menettelyyn on lupa.
Suomessa tapahtuvasta tavaran maahantuonnista on suoritettava arvonlisäveroa. Kun tavara luovutetaan vapaaseen
liikkeeseen tietyllä käyttötarkoituksella Suomessa, verollinen maahantuonti tapahtuu Suomessa. Verottomista
maahantuonneista säädetään arvonlisäverolaissa (1501/1993).
Maahantuonnin verottomuuteen on vedottava tavaraa tulliselvitettäessä.
Luvanhaltijan on oltava pääasiallisesti 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.
Tietyn käyttötarkoituksen menettelystä on julkaistu erillinen asiakasohje 65/2016 26.9.2016
Tietyn käyttötarkoituksen tapauksia on erilaisia:
1.) Nimikkeistön mukainen tullietuus tiettyyn käyttötarkoitukseen
Kyseessä ovat tavarat, joille on oma tietyn käyttötarkoituksen osoittava nimike yhdistetyssä nimikkeistössä, ns.
end-use -nimike. Nimikkeessä ja sen alaviitteessä mainittuja ehtoja nimikkeen käyttämiselle on noudatettava.
1.1)
1.2)

Koodit 7EA ja 7EB, kannetaan tariffin mukainen, tietyn käyttötarkoituksen tulli ja arvonlisävero
Koodit 7EE ja 7EF, kannetaan tariffin mukainen, tietyn käyttötarkoituksen tulli. Arvonlisäveroa ei kanneta
maahantuonnista, koska tavarat siirretään arvonlisäverottomaan varastoon (AVL 72 h.1.2).

2.) Yhdistetyn nimikkeistön erityismääräysten mukainen tullietuus
2.1) Tavarat tiettyjä laiva-, vene ja muita aluksia sekä poraus- tai tuotantolauttoja varten
2.1.1) Koodeja 7NA ja 7NB käytetään vesialusten varaosille ja varusteille sekä poraus- ja tuotantolautoille
asennettaville tavaroille ja ko. lautat mantereeseen yhdistäville putkille, johdoille, kaapeleille ja niiden
liitoskappaleille. Yhdistetyssä nimikkeistössä on oltava ns. end use –nimike ja alaviite (EU003). Tullia ei kanneta,
arvonlisävero kannetaan.
2.1.2) Koodeja 7PA ja 7PB käytetään vesialusten varaosille ja varusteille. Yhdistetyssä nimikkeistössä on oltava ns.
end use –nimike ja alaviite (EU003). Tullia ja arvonlisäveroa ei kanneta. Arvonlisäverottomuus edellyttää, että
tulli-ilmoituksella on ilmoitettu tavaraeräkohtaisesti erityismaininnan lisäkoodi VVY (varaosan tai varusteen
arvonlisäveroton maahantuonti ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevan vesialuksen käyttöön).
2.2) Siviili-ilma-alukset ja niissä käytettävät tavarat
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Kyseiset nimikkeet on lueteltu yhdistetyn nimikkeistön erityismääräysten B-osan kohdassa 5 ja niihin liittyy alaviite
(EU001) ja (EU002)
2.2.1) Koodeja 7LA ja 7LB käytetään siviili-ilma-aluksille sekä ko. ilma-alusten varaosille ja varusteille sekä
kotimaisen lentoyhtiön maassa sijaitseville siviilikäyttöön tarkoitetuille lentoharjoittelulaitteille ja niiden osille. Tulli
kannetaan tietyn käyttötarkoituksen nimikkeen mukaisesti, arvonlisävero kannetaan.
2.2.2) Koodeja 7HA ja 7HB käytetään siviili-ilma-aluksille sekä ko. ilma-alusten varaosille ja varusteille sekä
ulkomaisen lentoyhtiön tuomille maassa sijaitseville siviilikäyttöön tarkoitetuille lentoharjoittelulaitteille ja niiden
osille. Tulli kannetaan tietyn käyttötarkoitusen nimikkeen mukaisesti. Arvonlisäveroa ei kanneta.
Arvonlisäverottomuus edellyttää, että tulli-ilmoituksella on ilmoitettu tavaraeräkohtaisesti erityismaininnan
lisäkoodi VVX (siviili-ilma-alukset, niiden varaosat tai varusteet sellaisen elinkeinonharjoittajan käyttöön, joka
maksua vastaan harjoittaa pääasiallisesti kansainvälistä lentoliikennettä).
3.) Siviili-ilma-aluksissa käytettävien tavaroiden muu kuin yhdistetyn nimikkeistön
erityismääräysten mukainen tullietuus
3.1) Koodeja 7DA ja 7DB käytetään käyttötariffin nimikkeissä luetelluissa ilma-aluksissa sekä ko. ilma-alusten
varaosille ja varusteille, joita ei mainita yhdistetyn nimikkeistön erityismääräysten B-osassa, mutta joiden
nimiketeksiin liittyy tiettyä käyttötarkoitusta osoittava alaviite. Tulli kannetaan tietyn käyttötarkoituksen nimikkeen
mukaisena, arvonlisävero kannetaan.
3.2) Koodeja 7FA ja 7FB käytetään käyttötariffin nimikkeissä luetelluissa ilma-aluksissa sekä ko. ilma-alusten
varaosille ja varusteille, joita ei mainita yhdistetyn nimikkeistön erityismääräysten B-osassa, mutta joiden
nimiketekstiin liittyy tiettyä käyttötarkoitusta osoittava alaviite. Tulli kannetaan tietyn käyttötariffin nimikkeen
mukaisena. Arvonlisäveroa ei kanneta.
Arvonlisäverottomuus edellyttää, että tulli-ilmoituksella on ilmoitettu tavaraeräkohtaisesti erityismaininnan
lisäkoodiVVX (siviili-ilma-alukset, niiden varaosat tai varusteet sellaisen elinkeinonharjoittajan käyttöön, joka
maksua vastaan harjoittaa pääasiallisesti kansainvälistä lentoliikennettä).
TAVANOMAINEN LUPAMENETTELY (kansalliset menettelykoodit 7NA, 7PA, 7LA, 7HA, 7EA,
7DA, 7FA ja 7EE)
Käytettäessä tavanomaista lupamenettelyä tulli-ilmoitus voidaan tehdä joko yksi- tai kaksivaiheisena, jolloin kaikki
menettelyä koskevat tiedot pitää ilmoittaa jo yksinkertaistetulla tulli-ilmoituksella.
Luvan pitää olla voimassa tavaroita vapaaseen liikkeeseen tietyn käyttötarkoituksen perusteella luovutettaessa.
Yhdellä tulli-ilmoituksella saa olla vain yhdessä luvassa mainittuja tavaroita.
Tietyn käyttötarkoituksen tulli-ilmoituksella voidaan ilmoittaa eri kansallisia menettelykoodeja, jos EUmenettelykoodin kaksi ensimmäistä numeroa ja tuonnin kauppatapahtuma on sama koko lähetykselle.
Tulli-ilmoituksella ilmoitettavat tiedot
Sanomailmoittamisessa ilmoituskohtaisina tietoina tai SAD-lomakkeen kohdassa 44 on oltava seuraavat luvan
mukaiset tiedot:
- lupanumero ja sen päivämäärä (asiakirjakoodi N990 kun end-use –nimikken alaviite on EU001 tai EU002. C990,
kun end-use –nimikkeen alaviite on EU003)
- menettelyn päättämisen määräaika (XBH)
Aika, jonka kuluessa tavaroille on osoitettava tietty käyttötarkoitus. Määräaika ei voi olla pidempi
kuin luvassa mainittu.
-valvova tulli (XAA)
Sähköinen palvelukeskus FI002000
TULLI-ILMOITUKSELLA MYÖNNETTY LUPA (ns. yksinkertaistettu lupamenettely kansalliset
menettelykoodit 7NB, 7PB, 7LB, 7HB, 7EB, 7DB, 7FB ja 7EF)
Tulli-ilmoitus voidaan tehdä ainoastaan yksivaiheisena vakiomuotoisella tulli-ilmoituksella.
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Tiettyä käyttötarkoitusta koskevaa lupaa ei voida hakea tulli-ilmoituksella silloin, kun
1) toiminnassa halutaan hyödyntää vastaavien tavaroiden käyttämistä (vaatii tavanomaisen luvan)
2) haettava lupa koskee useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota (vaatii tavanomaisen luvan)
3) haetaan takautuvaa lupaa
Tulli-ilmoitus voidaan hyväksyä lupahakemukseksi, mikäli siinä on ilmoitettu seuraavat tiedot:
Sanomailmoittaminen
Ilmoituskohtaisina tietoina ilmoitetaan
- menettelyn päättämisen määräaika (XBH)
Aika, jonka kuluessa tavaroille on osoitettava tietty käyttötarkoitus.
Tulli voi muuttaa tätä tietoa ennen ilmoituksen hyväksymistä luvaksi luovuttaa tavarat vapaaseen
liikkeeseen tietyn käyttötarkoituksen perusteella.
- valvova tulli (XAA)
Sähköinen palvelukeskus FI002000
- jalostus- tai muun toiminnon suorituspaikka / -paikat (XAI)
Ilmoitetaan paikka, jossa tavaroille osoitetaan tietty käyttötarkoitus. Paikkoja voi olla useita, mutta
niiden on sijaittava Suomessa. Tavaroita saa siirtää samassa luvassa mainittujen paikkojen välillä
ilman tullimuodollisuuksia.
- tavaroiden jalostuksen tai muun toiminnon luonne (XBN)
Ilmoitetaan sen toiminnon luonne, jossa tavaroita on tarkoitus käyttää. Tulli voi harkintansa mukaan
muuttaa tätä tietoa. Muutettu tieto tulostuu tullauspäätökselle.
- arvioitu tuotto tai tuoton määritystapa (XBO)
Ilmoitetaan tuotto tai sen määritystapa. Tulli voi hyväksyä ilmoitetun tuoton tai vaatia lisäselvityksiä,
mikäli ilmoitettu tuotto poikkeaa tavanomaisesta vastaavan käyttötarkoituksen tuotosta.
Tullauspäätökselle tulostuu Tullin hyväksymä tuotto. Tuotolla tarkoitetaan tietystä
tuontitavaraerästä saatavien tuotteiden paljoutta tai prosentuaalista osuutta.
jalostetut tai valmistetut tuotteet (XBP)
Ilmoitetaan tietyn käyttötarkoituksen tuloksena saatavien tuotteiden nimike ja tavarankuvaus. Mikäli
tuontitavaraa ei käytetä jalostus- tai valmistustoiminnassa, vaan tavara saa alennetun tullin tai
tullittomuuden oman luonteensa perusteella, tätä tietoa ei tarvitse ilmoittaa.
- ehdotettu tunnistusmenetelmä (XBQ)
Ehdotus siitä, miten tietyn käyttötarkoituksen tuloksena saaduista tuotteista voidaan tunnistaa, että
niiden valmistamisessa on käytetty ilmoitettuja tavaroita. Tulli voi muuttaa ilmoitettua
tunnistusmenetelmää. Tullin vaatimukset tunnistusmenetelmästä tulostuvat tullauspäätökselle. Mikäli
tuontitavaraa ei käytetä jalostus- tai valmistustoiminnassa, vaan tavara saa alennetun tullin tai
tullittomuuden oman luonteensa perusteella, tätä tietoa ei tarvitse ilmoittaa.
Tavaraerällä ilmoitetaan tarvittaessa
- erityismaininnan lisäkoodi VVY ja seliteteksti Ammattimainen kansainvälinen liikenne
- erityismaininnan lisäkoodi VVX ja seliteteksti Pääasiallisesti kansainvälinen lentoliikenne
SAD-lomake
SAD-lomakkeella edellä mainitut menettelyä koskevat erityistiedot voidaan ilmoittaa SAD-lomakkeen kohdassa 44
tai tarvittaessa liiteasiakirjalla. Liiteasiakirjana voidaan käyttää esim. tullilomaketta 658s/r tai mitä tahansa vastaavat
tiedot sisältävää asiakirjaa.
Käteisasiakkaan menettelyä valvova tulli on toimipaikka, joka luovuttaa tavaran vapaaseen liikkeeseen.
Tullin tuontitullauspalvelua ei voi käyttää tietyn käyttötarkoituksen tullauksissa.
Tulli-ilmoituksilla käytettävät erityismaininnan lisäkoodit, joilla ilmoitetaan tavaroiden maahantuonnin
arvonlisäverottomuus:
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VVY
-

VVX
-

varaosan tai varusteen arvonlisäveroton maahantuonti ammattimaisessa
kansainvälisessä liikenteessä olevan vesialuksen käyttöön
ammattimaisella kansainvälisellä liikenteellä tarkoitetaan liikennöintiä Suomen ja toisen EU-maan tai kolmannen maan välillä siten, että matkan pääasiallisena tarkoituksena on vastikkeellinen matkustajien tai tavaran kuljettaminen taikka työtehtävän suorittaminen
siviili-ilma-alusten, niiden varaosien ja varusteiden arvonlisäveroton maahantuonti sellaisen elinkeinonharjoittajan käyttöön, joka maksua vastaan harjoittaa pääasiallisesti kansainvälistä lentoliikennettä
TULLIKOHTELUKOODIT
115 Kolmansiin maihin sovellettava autonominen tullisuspensio, jonka ehtona on loppukäyttö. Eräät tullisuspensiot (koodi 110) myönnetään vain määrättyyn tarkoitukseen käytettäville tavaroille
123 Kolmansiin maihin sovellettava WTO-tullikiintiö, jonka ehtona on loppukäyttö
Eräät tullisuspensiot (koodi 120) myönnetään vain, jos tavara käytetään tiettyyn tarkoitukseen Ks. sarake 6
"Muut ehdot ja edellytykset" CN-nimikkeistön liitteessä 6.
140 Tullittomuus tai tullinalennus, jonka ehtona on loppukäyttö
Kaikki tapaukset, joissa tavaran loppukäytöstä seuraa tullittomuus tai tullin-alennus, on siirretty CN-nimikkeistöön ja niihin on laadittu seuraava alaviite: Tavara kohdistetaan tähän alanimikkeeseen, jos asiaa koskevissa unionisäännöksissä määrätyt ehdot täytetään.
323 Etuustullikiintiö, jonka ehtona on loppukäyttö
Eräitä kiintiöitä (koodi 320) sovelletaan vain tavaroihin, jotka käytetään määrättyyn tarkoitukseen.
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