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Väliaikaisen maahantuonnin menettely
Väliaikainen maahantuonti voidaan myöntää tietyille muille kuin unionitavaroille, jotka tuodaan
unioniin määräajaksi käytettäväksi laissa säädettyihin tarkoituksiin. Määräajan päättyessä tavarat ovat
pääsääntöisesti jälleenvietävä unionista samassa kunnossa kuin ne olivat unioniin tuotaessa. Väliaikainen maahantuonti voi olla joko kokonaan tai osittain tuontitulliton. Osittain tuontitullittomassa väliaikaisessa maahantuonnissa kannetaan arvonlisävero. Katso täysin tuontitullittoman väliaikaisen maahantuonnin yksityiskohtaiset edellytykset DA 207-236 artikloista. Osittain tuontitullittoman väliaikaisen
maahantuonnin menettelystä säädetään UTK 252 artiklassa ja DA 206 artiklassa.
Tätä menettelyä on mahdollista käyttää, jos tuotavat tavarat eivät täytä kaikkia DA 209-216 ja 219-236
artiklassa täydelliselle tuontitullittomuudelle säädettyjä vaatimuksia.

Väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä lupaa voi yleensä aina hakea tulli-ilmoituksella (ns. yksinkertaistettu lupamenettely), jolloin lupa myönnetään hyväksymällä tuontia koskeva tulli-ilmoitus ja luovuttamalla tavarat menettelyyn.
Tavanomainen lupa on pakollinen, jos tulli-ilmoitus halutaan antaa yksinkertaistettuna, halutaan käyttää
keskitettyä tullausta tai ilmoittajan kirjanpitoon tehtävää merkintää. Tavanomainen lupa on oltava myös,
jos toiminnassa halutaan käyttää korvaamista vastaavalla tavaralla tai tarvitaan takautuvaa lupaa.
TUONTI (ITU-järjestelmä)
MENETTELYKOODI 53XX
Väliaikaisessa maahantuonnissa ainoat sallitut edustuksen muodot ovat suora edustus (S) ja suora edustus takaajan vastuulla (T).
TAVANOMAINEN LUPA (XBD erityismaininnan lisätietokoodi)
Käytettäessä tavanomaista lupaa sanomamuotoinen ilmoitus ja SAD-lomakkeella annettava tulli-ilmoitus voidaan tehdä joko yksi- tai kaksivaiheisena, jolloin kaikki menettelyä koskevat tiedot
pitää ilmoittaa jo epätäydellisellä tulli-ilmoituksella. Netti-ilmoitus on aina yksivaiheinen.
SAD-lomakkeella annettavat ilmoitukset käsitellään luvassa mainitussa menettelyyn asettavassa toimipaikassa. Sanomailmoituksessa ja netti-ilmoituksessa ilmoituskohtaisina tietoina tai SAD-lomakkeen
kohdassa 44 on oltava seuraavat tiedot
- lupanumero (7VML) ja sen päivämäärä (pp.kk.vvvv)
- menettelyn päättämisen määräajan päivämäärä (XBH)
- valvova tulli (XAA)
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Tavaraeräkohtaisena tietona on lisäksi ilmoitettava väliaikaisesti maahantuodun tavaran omistajan nimi
ja osoite (XXX)
Kun tavara asetetaan seuraavaan tuonnin tullimenettelyyn (esim 4053, 5353, 5153) väliaikaisen maahantuonnin päätteeksi, on ilmoituksella ilmoitettava lisätietona ”TA” (temporary admission).

TULLI-ILMOITUKSEEN PERUSTUVA LUPAHAKEMUS (ns. yksinkertaistettu lupamenettely) (XBF
erityismaininnan lisätietokoodi)
Yksinkertaistettua lupamenettelyä käytettäessä sanomamuotoinen ilmoitus tai SAD-lomakkeella annettava tulli-ilmoitus on lupahakemus. Tulli-ilmoitus voidaan tehdä ainoastaan yksivaiheisena.
1. Sähköinen ilmoittaminen (sanomailmoitus ja netti-ilmoitus, joka on sallittu vain luottoasiakkaille)
Väliaikaisen maahantuonnin harmonoitu kansallinen menettelykoodi D01-D51
Ilmoituskohtaisina tietoina ilmoitetaan
- menettelyn päättämisen määräaika (XBH)
o väliaikaisen maahantuonnin tapauskohtaiset enimmäismääräajat on mainittuna
UTK 251 art ja DA 217 – 218, 236 - 237 art
- valvova tulli (XAA)
Sähköinen palvelukeskus FI002000
- menettelyn päättävä tulli (XBJ)
Pääsääntöisesti noudatetaan vientipaikkaa koskevia säännöksiä, joista voidaan
poiketa perustelluista syistä
tavaran sijaintipaikka (XAG)
Tällä tarkoitetaan väliaikaisesti maahantuodun tavaran käyttöpaikkaa. Tavaran käyttöpaikkoja voi olla useita.
- muun toiminnon luonne (XBN)
Muun toiminnon luonteella tarkoitetaan väliaikaisesti maahantuodun tavaran käyttötarkoitusta unionissa.
- ehdotettu tunnistusmenetelmä (XBQ)
Miten väliaikaisesti maahantuodut tavarat voidaan tunnistaa.

Kun tavara asetetaan seuraavaan tuonnin tullimenettelyyn (esim 4053, 5353, 5153) väliaikaisen maahantuonnin päätteeksi, on ilmoituksella ilmoitettava lisätietona ”TA” (temporary admission).
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2. SAD-lomakkeella annettava tulli-ilmoitus
Kohdassa 1 mainitut menettelyä koskevat tiedot voidaan ilmoittaa SAD-lomakkeen kohdassa 44 tai tarvittaessa liiteasiakirjalla. Liiteasiakirjana voidaan käyttää esim. tullilomaketta 658s tai mitä tahansa vastaavat tiedot sisältävää asiakirjaa.

Seuraavassa on väliaikaisen maahantuonnin harmonoidut koodit, lainkohta ja lainkohdan otsikko.
Tarkista tarvittaessa koko lakiteksti. Tarkista mahdolliset koodien päivitykset (koodiluettelo 0027).

D01
D02
D03
D04

D05
D06

D07

D08
D09

D10
D11
D12
D13

D14
D15
D16

VÄLIAIKAINEN MAAHANTUONTI
Kuormalavat DA 208 ja 209 art., käytetään
poikkeustapauksissa.
Kontit, DA 210 ja 211 art., käytetään
poikkeustapauksissa.
Kuljetusvälineet, DA 212 art., käytetään
poikkeustapauksessa.
Matkustajan henkilökohtaiset tavarat ja
urheilukäyttöön tarkoitetut tavarat ( DA 219 art.,
AVL 86a.3 § 4k)

TEMPORÄR IMPORT
Lastpallar,DF 208 och 209, används i
undantagsfall
Container, DF 210 och 211, används i
undantagsfall
Transportmedel, DF 212, används i
undantagsfall
Personliga tillhörigheter och varor för
sportändamål som importeras av
resande (DF 219, MomsL 86a § 3 mom.
2 p.)
Merimiesten ajanvieteaineisto (DA 220, AVL 86a.3 Välfärdsmaeriel för sjöfolk ( DF 220,
§ 4k)
MomsL 86a § 3 mom. 2 p.)
Suuronnettomuuksien seurausten torjumiseen
Utrustning för katastrofhjälp för att
käytettävät välineet (DA 221 art., AVL 86a.3 § 4k)
motverka följderna av katastrofer ( DF
221, MomsL 86a § 3 mom. 2 p.)
Lääketieteellis-kirurgiset ja laboratoriolaitteet ( DA Medicinsk och kirurgisk samt
222, AVL 86a.3 § 4k)
laboratorieutrustning ( DF 222,
MomsL 86a § 3 mom. 2 p.)
Eläimet ( DA 223 art., AVL 86a.3 § 4k)
Djur ( DF 223, MomsL 86a § 3 mom. 2
p.)
Rajavyöhykkeillä harjoitettavaan perinteiseen
Djur och varor för traditionell
toimintaan tarkoitetut eläimet ja tavarat ( DA 224
verksamhet i gränsområden ( DF 224,
art., AVL 86a.3 § 4k)
MomsL 86a § 3 mom. 2 p.)
Ääni, kuva- ja tietotallenteet (DA 225 art., AVL
86a.3 § 4k)
Mainosmateriaali ( DA 225 art., AVL 86a.3 § 4k)

Ljud-, bild- och datamedier ( DF 225,
MomsL 86a § 3 mom. 2 p.)
Reklammaterial ( DF 225, MomsL 86a
§ 3 mom. 2 p.)
Ammatinharjoittamisvälineet ( DA 226 art., AVL
Yrkesutrustning ( DF 226, MomsL 86a
86a.3 § 4k)
§ 3 mom. 2 p.)
Opetusvälineet ja tieteelliset välineet ( DA 227 art., Undervisningsmateriel och
AVL 86a.3 § 4k)
vetenskaplig materiel ( DF 227,
MomsL 86a § 3 mom. 2 p.)
Pakkauspäällykset, täydet ( DA 228 art., AVL 86a.3 Emballagen, fyllda ( DF 228, MomsL
§ 4k)
86a § 3 mom. 2 p.)
Pakkauspäällykset, tyhjät ( DA 228 art., AVL 86a.3 Emballagen, tomma ( DF 228, MomsL
§ 4k)
86a § 3 mom. 2 p.)
Muotit, matriisit, kuvalaatat, piirustukset,
Formar, matriser, klichéer, ritningar,
luonnokset, mittaus-, valvonta- ja tarkistuskojeet ja skisser, mätnings-, kontroll- och
muut vastaavat esineet (DA 229 art., AVL 86a.3 §
testinstrument och andra liknande
4k)
artiklar ( DF 229, MomsL 86a § 3 mom.
2 p.)
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D17

Erityistyökalut ja -kojeet ( DA 230 art., AVL 86a.3 §
4k)
Testattaviksi tai kokeiltaviksi tarkoitetut tavarat (
DA 231 art. a alakohta, AVL 86a.3 § 4k)

Specialverktyg och -instrument ( DF
230, MomsL 86a § 3 mom. 2 p.)
Varor för testning eller provning ( DF
231 a, MomsL 86a § 3 mom. 2 p.)

D19

Tavarat, jotka tuodaan maahan myyntisopimuksen
perustella, joka voidaan purkaa, jos tavaraoiden
testauksesta ei saada hyväksyttäviä tuloksia (DA
231 art. b alakohta, AVL 86a.3 § 4k)

D20

Testeissä tai kokeissa käytettäviksi tarkoitetut
tavarat ( DA 231 art. c alakohta, AVL 86a.3 § 4k)

D21

Näytteet ( DA 232 art., AVL 86a.3 § 4k)

D22

Korvaavat tuotantovälineet ( DA 233 art., AVL
86a.3 § 4k)
Näytteille asetettavat tai yleisötilaisuudessa
käytettävät tavarat ( DA 234 art. 1 kohta,
AVL 86a.3 § 4k)

Varor som importeras med stöd av ett
försäljningskontrakt som kan hävas,
om testningen av varorna inte ger
godtagbara resultat (DF 231 b, MomsL
86a § 3 mom. 2 p.)
Varor för att användas i tester eller
experiment ( DF 231 c, MomsL 86a § 3
mom. 2 p.)
Varuprover ( DF 232, MomsL 86a § 3
mom. 2 p.)
Ersättningsproduktionsmedel (DF 233,
MomsL 86a § 3 mom. 2 p.)
Varor som skall ställas ut eller
användas på offentliga arrangemang (
DF 234.1, MomsL 86a § 3 mom. 2 p.)

D18

D23

D24

Hyväksymistä varten tarkoitetut lähetykset ( kuusi
kuukautta) ( DA 234 art. 2 kohta, AVL 86a.3 § 4k)

D25

Taide-, keräily- ja antiikkiesineet (DA 234 art. 3
kohdan a alakohta, AVL 86a.3 § 4k)

D26

Muut kuin juuri valmistetut tavarat, kun ne
tuodaan maahan huutokaupattaviksi ( DA 234 art.
3 kohdan b alakohta, AVL 86a.3 § 4k)

Försändelser för godkännande ( sex
månader) ( DF 234.2, MomsL 86a § 3
mom. 2 p.)
Konstverk, samlarförmål och
antikviteter ( DF 234.3 a, MomsL 86a §
3 mom. 2 p.)
Icke-nytillverkade varor som
importeras för att säljas på auktion (
DF 234.3 b, MomsL 86a § 3 mom. 2 p.)

D27

Varaosat, tarvikkeet ja varusteet (DA 235 art., AVL
86a.3 § 4k)
Erityisissä tilanteissa, joilla ei ole taloudellista
vaikutusta tuotavat tavarat (DA 236 art. b alakohta,
AVL 86a.3 § 4k)

Reservdelar, tillbehör och utrustning (
DF 235, MomsL 86a § 3 mom. 2 p.)
Varor som importeras i särskilda
situationer utan ekonomisk betydelse (
DF 236 b, MomsL 86a § 3 mom. 2 p.)

D28

D29

D30

D51

Satunnaisesti enintään kolmen kuukauden ajaksi
tuodut tavarat ( DA 236 art. a alakohta, AVL 86a.3
§ 4k)

Varor som vid enstaka tillfällen
importeras för en period på högst tre
månader ( DF 236 a, MomsL 86a § 3
mom. 2 p.)
Unionin tullialueen ulkopuolelle sijoittautuneiden Transportmedel för personer etablehenkilöiden taikka henkilöiden, jotka aikovat
rade utanför unionens tullområde elmuuttaa tavanomaisen kotipaikkansa kyseisen alu- ler för personer som planerar att flytta
een ulkopuolelle, kulkuvälineet (DA 216 art. AvL
sin normala hemvist till en plats utan86a. 3 § 4k)
för detta område (DA art. 216, MomsL
86 a § 3 mom. 4 p.)
Osittain tuontitulliton väliaikainen maahantuonti
Temporär import med partiell
(DA 206 art., AVL 1.1.2, VVL) [Tuotteet kokonaan
befrielse från importtullar ( DF 206,
valmisteverollisia (tai verottomia)]
MomsL 1.1.2, LPA) [Produkterna är
helt accispliktiga (eller accisfria) ]
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VÄLIAIKAISEN MAAHANTUONNIN MENETTELYN PÄÄTTÄMINEN
Menettely on päätettävä luvassa ilmoitetussa määräajassa tai ns. yksinkertaistettua lupamenettelyä käytettäessä tullauspäätöksellä mainitussa määräajassa. Menettely voidaan päättää mihin tahansa
hyväksyttävään tullimenettelyyn, yleensä jälleenvientiin. Muita vaihtoehtoja ovat mm. asettaminen tullivarastointimenettelyyn tai sisäisen jalostuksen menettelyyn.
Tässä menettelyohjeessa käsitellään vain menettelyn päättäminen jälleenvientiin (3153), muista vaihtoehdoista saat lisätietoa Tullin yritysneuvonnasta.
Tulli-ilmoituksen hyväksymisen jälkeen valvova tulli voi hakemuksesta pidentää menettelyn päättämisen määräaikaa, jos luvassa tarkoitettua käyttöä ei poikkeuksellisissa olosuhteissa voida toteuttaa määräajassa Pidennystä haetaan tullilomakkeella 975s – Hakemus, menettelyä koskevien määräaikojen pidentäminen. Pidennystä on syytä hakea ennen kuin luvalla oleva määräaika päättyy. Jos edustuksen
laatu menettelyyn asetettaessa on ollut suora edustus takaajan vastuulla, ei menettelyn määräaikoja voi
pidentää ilman takauksen antajan suostumusta.

JÄLLEENVIENTI (Elex-järjestelmä)
MENETTELYKOODI 3153 (jälleenvienti)
Menettely on päätettävä luvassa mainitussa määräajassa tai yksinkertaistettua lupamenettelyä käytettäessä tullauspäätöksellä mainitussa määräajassa.
Jälleenvienti-ilmoitus ei saa olla jälkikäteen jätetty ilmoitus. Jos käytetään yksinkertaistettua lupamenettelyä, on jälleenvienti-ilmoitus annettava täydellisenä, kaksivaiheinen ilmoittaminen ei ole sallittua.
Edustusmuotona voidaan käyttää vain suoraa edustusta (2).
Yhdellä jälleenvienti-ilmoituksella saa olla vain yhden tavanomaisen luvan (FIXBD) tavaroita.
Yhdellä jälleenvienti-ilmoituksella voidaan kuitenkin ilmoittaa useammalla yksinkertaistettua lupamenettelyä (FIXBF) koskevalla tuonti-ilmoituksella menettelyyn asetettuja tavaroita. Edeltäviä asiakirjoja
IM+ numero+ päivämäärä voi siis yhtä jälleenvienti-ilmoitusta kohden olla useita ja ne on kohdistettava
tavaraerittäin.

Kun käytetään tavanomaista lupamenettelyä ja tavara asetetaan seuraavaan tullimenettelyyn
väliaikaisen maahantuonnin päätteeksi, jälleenvienti-ilmoituksella pitää ilmoittaa erityismaininnan lisätietona FIXXX ”TA”.

Jälleenvienti-ilmoituksessa on ilmoitettava lisäksi seuraavat tiedot:
- kansallinen menettelykoodi 7VL=täysin tuontitullittoman väliaikaisen maahantuonnin
menettelyssä olleen tavaran jälleenvienti.
- kansallinen menettelykoodi 7VM=osittain tuontitullittoman väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä olleen tavaran jälleenvienti.
- erityismaininnan lisäkoodi FIXBD= tavanomainen lupamenettely tai erityismaininnan
lisäkoodi FIXBF= yksinkertaistettu lupamenettely
- valvova tulli FIXAA
- tavanomaista lupamenettelyä (FIXBD) käytettäessä sovelletaan väliaikaisen maahantuonnin lupa 7VML, luvan numero ja päivämäärä.
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Mahdollisia vientirajoituksia koskevia ehtokoodeja on käytettävä kuten viennissä yleensäkin.

Lisätietoja: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

