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1

Yleistä

Tietyn käyttötarkoituksen (end-use) mukainen edullinen tullikohtelu myönnetään tietyille/määrätyille
unionin tullialueen ulkopuolelta tuotaville tavaroille, jotka luovutetaan unionin tullialueella vapaaseen
liikkeeseen sillä edellytyksellä, että ne käytetään tiettyyn tarkoitukseen tai tietyssä yhteydessä. Tietyn
käyttötarkoituksen mukaista edullista tullikohtelua voidaan soveltaa yhdistetyn nimikkeistön
erityismääräyksissä lueteltuihin tavaroihin sekä käyttötariffin nimiketeksteissä ja tavaroiden käyttöä
koskevissa alaviiteteksteissä mainittuihin tavaroihin. Tietyn käyttötarkoituksen mukainen tullittomuus
tai alennettu tulli myönnetään tuontihetkellä, mutta tavarat pysyvät tullivalvonnassa kunnes tavarat on
käytetty tullittomuuden tai alennetun tullin soveltamisen edellyttämiin tarkoituksiin tai tietyn
käyttötarkoituksen menettely on muuten asianmukaisesti päätetty.
Tietyn käyttötarkoituksen menettelyn soveltaminen edellyttää Tullin antamaa lupaa. Tietyn
käyttötarkoituksen menettelyn soveltaminen ei vapauta polkumyyntitullista ellei kyseisessä
polkumyyntitullia koskevassa asetuksessa ole nimenomaan niin määrätty.
Suomessa tapahtuvasta tavaran maahantuonnista on suoritettava arvonlisäveroa. Kun tavara luovutetaan vapaaseen liikkeeseen tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn Suomessa, verollinen maahantuonti
tapahtuu Suomessa. Verottomista maahantuonneista säädetään arvonlisäverolaissa (AVL 1501/1993).
Maahantuonnin verottomuuteen on vedottava tavaraa tulliselvitettäessä.
Arvonlisäverotuksesta on julkaistu asiakasohje n:ro 35/2015 Veroton maahantuonti arvonlisäverotuksessa

2

Kenelle lupa voidaan myöntää

Tietyn käyttötarkoituksen menettelyä koskeva lupa voidaan myöntää henkilölle, joka on sijoittautunut
unionin tullialueelle. Unionin tullialueelle sijoittautunut henkilö on joko
•
•

luonnollinen henkilö, jonka vakituinen asuinpaikka on unionin tullialueella, tai
oikeushenkilö tai henkilöiden yhteenliittymä, jonka sääntömääräinen kotipaikka, hallinnollinen
päätoimipaikka tai pysyvä toimipaikka on unionin tullialueella.

Luvanhaltijan on joko itse käytettävä tavarat tietyn käyttötarkoituksen edellyttämään tarkoitukseen tai
siirrettävä kyseinen velvoite toiselle henkilölle tullin määräämien edellytyksin.
Satunnaisissa, perusteltuina pitämissään tapauksissa Tulli voi myöntää luvan unionin tullialueen
ulkopuolelle sijoittautuneelle henkilölle (DA 161 artikla). Kyseeseen voi tulla lähinnä tilanne, jossa
luvanhaltija on yksityishenkilö ja tavarat eivät tule kaupalliseen käyttöön.
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Menettelyyn oikeutetut tavarat ja käsittelyt

Tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn oikeutetut tavarat on erikseen mainittu Käyttötariffissa. Käyttötariffi on Tullin internet-sivulla www.tulli.fi >suomen_tulli >julkaisut ja esitteet > käsikirjat > käyttötariffi
Menettelyyn oikeutetut tavarat tunnistaa joko käyttötariffin nimiketeksteistä ja tavaroiden käyttöä koskevista alaviiteteksteistä tai ne on mainittu Käyttötariffin yleis- ja erityismääräyksissä. Esimerkkeinä
menettelyn soveltamisesta voidaan mainita tavarat, jotka on tarkoitettu käytettäviksi yhdistetyn nimikkeistön erityismääräysten A osassa luetelluissa tietynlaisissa vesialuksissa, siviili-ilma-aluksiin käytettävät nimikkeen 8411 12 80 10 suihkuturbiinimoottorit, jalostukseen tarkoitettu nimikkeen 1604 30 90 10
kalanmäti, puhdistettavaksi tarkoitettu nimikkeen 1701 13 10 00 raaka ruokosokeri, ydinreaktoreissa
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käytettävät nimikkeen 8401 30 00 20 säteilyttämättömät polttoaine-elementit ja nimikkeen 8439 99 10 00
rei’ittämättömät imutelat paperin tai kartongin valmistuksessa käytettäviä koneita ja laitteita varten.

3.1

Käyttötariffin nimiketekstissä tai alaviitteessä luetellut tavarat

Eräiden käyttötariffin nimikkeissä lueteltujen tavaroiden tuontiin sovelletaan alennetua tullia tai
tullittomuutta edellyttäen, että ne käytetään tiettyyn tarkoitukseen tai tietyssä yhteydessä.
Käyttötarkoitus määrätään alanimikkeen tai nimikkeen tekstissä taikka ryhmän lisähuomautuksessa.
Nimikkeeseen liittyvässä alaviitteessä edellytetään, että alanimikkeeseen luokiteltaessa on noudatettava
asiaa koskevia unionin säännöksiä tai että erityiskäyttöä on valvottava asiaa koskevien unionin
säännösten mukaisesti.
Esimerkki:
7318 14 91 00 - - - 7318 14 91 10

levyruuvit:
- - - - - tietyn tyyppisissä ilma-aluksissa käytettävät 3,7; S:0 (EU001) (EU002)

EU001 Tulleista vapauttamisessa tai tullien alentamisessa on sovellettava asiaa koskevissa unionin säännöksissä vahvistettuja edellytyksiä, jotka koskevat kyseisten tavaroiden käytön tullivalvontaa (ks. Euroopan Parlamentin ja Neuvoston Asetus (EU) N:o 952/2013, 254 artikla (EYVL L 253, 10.10.2013,s. 1)).
EU002 Ilma-alusten, joiden tyhjäpaino on yli 2 000 kg ja maassa sijaitsevien siviilikäyttöön tarkoitettujen
lentoharjoittelulaitteiden rakentamiseen, huoltoon ja korjaukseen.
Alaviite (EU001) tarkoittaa, että nimikkeen soveltaminen edellyttää tietyn käyttötarkoituksen
menettelyä koskevaa lupaa, joka ilmoitetaan asiakirjakoodilla N990.

3.2
3.2.1

Käyttötariffin yleis- ja erityismääräyksissä mainitut tavarat
Tavarat tiettyjä laivoja, veneitä ja muita aluksia sekä poraus- ja tuotantolauttoja varten

Tullit jätetään kantamatta tavaroista, jotka on tarkoitettu käytettäviksi Käyttötariffin yleis- ja
erityismääräysten II osaston A kohdassa olevassa taulukossa luetelluissa laivoissa, veneissä ja muissa
aluksissa niiden rakennus-, korjaus-, huolto- tai muutostöissä sekä näiden alusten varustamiseen tai
niihin kiinnitettäviksi käytettävien tavaroiden osalta. Nimikkeissä on alaviite EU003.
Tullia ei myöskään kanneta sellaisista tavaroista, jotka on tarkoitettu asennettaviksi Käyttötariffin yleisja erityismääräysten II osaston A kohdassa mainituille poraus- ja tuotantolautoille. Näille asennettaviksi
tarkoitettuina
pidetään myös moottorien polttoaineita, voiteluaineita ja kaasuja, jotka ovat
välttämättömiä lautoilla väliaikaisesti käytettävien koneiden ja laitteiden toiminnalle, jotka eivät ole
lautan kiinteitä osia ja joita käytetään lautoilla rakentamis-, korjaus-, huolto- ja muutostyö- tai
varustamistarkoituksessa. Tulleja ei kanneta myöskään putkista, johdoista, kaapeleista ja niiden
liitoskappaleista, joiden avulla nämä poraus- ja tuotantolautat yhdistetään mantereeseen.
Esimerkki:
nimike 6207
Miesten ja poikien aluspaidat, alushousut, yöpaidat, pyjamat, kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset
tavarat : (TN701)
- yöpaidat ja pyjamat :
6207 21
- - puuvillaa
- Tuonti:
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Suspensio – tavarat tiettyjä laiva-, vene- ja muita alusluokkia sekä poraus- tai tuotantolauttoja varten (0107-2016 - ) : 0 % (EU003) (TM510)
EU003 Yhdistetyn nimikkeistön johdantomääräysten II osaston erityismääräysten A kohdan 3 kohdan
mukaan tiettyjä laiva-, vene- ja muita alusluokkia sekä poraus- tai tuotantolauttoja varten tarkoitettujen
tavaroiden tullien suspensio edellyttää tällaisten tavaroiden käytön tullivalvontaa koskevien Euroopan
unionin asiaankuuluvien säännösten noudattamista.
TM510 1. Tullit suspendoidaan sellaisten tavaroiden osalta, jotka on tarkoitettu käytettäviksi laivoissa,
veneissä tai muissa aluksissa, jotka luokitellaan CN-koodiin 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10,
8901 90 10, 8902 00 10, 8903 91 10, 8903 92 10, 8904 00 10, 8904 00 91, 8905 10 10, 8905 90 10, 8906
10 00 tai 8906 90 10, niiden rakennus-, korjaus-, huolto- tai muutostarkoituksessa, ja tällaisten
laivojen, veneiden tai alusten varustamiseen tai niihin kiinnitettäväksi käytettävien tavaroiden
osalta.
2. Tullit suspendoidaan seuraavien tavaroiden osalta:
a) tavarat, jotka on tarkoitettu asennettaviksi poraus- tai tuotantolautoille, jotka ovat:
1) kiinteitä, alanimikkeeseen ex 8430 49 kuuluvia ja jäsenvaltioiden aluemerelle tai aluemeren
ulkopuolelle sijoitettuja tai
2) uivia tai upotettavia, alanimikkeeseen 8905 20 kuuluvia, niiden rakennus-, korjaus-, huoltotai muutostöitä varten, sekä tällaisten lauttojen varustamiseen käytettäviä;
b) putket, johdot, kaapelit ja niiden liitoskappaleet, joiden avulla nämä poraus- tai tuotantolautat yhdistetään mantereeseen.
Alaviite (EU003) tarkoittaa, että nimikkeen soveltaminen edellyttää tietyn käyttötarkoituksen menettelyä
koskevaa lupaa, joka ilmoitetaan asiakirjakoodilla C990.
Huom. Tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn ei aseteta tavaroita, jotka toimitetaan alustoimituksina.

3.2.2

Siviili-ilma-alukset ja niissä käytettävät tavarat

Tullia ei kanneta
- siviili-ilma-aluksista
- tietyistä tavaroista, jotka on tarkoitettu käytettäväksi siviili-ilma-aluksissa niiden rakentamisen,
korjauksen, huollon, uudelleenrakentamisen, muutostöiden tai valmistuksen aikana.
- maassa sijaitsevista siviilikäyttöön tarkoitetuista lentoharjoittelulaitteista ja niissä käytettäväksi
tarkoitetuista tavaroista.
Tavarat, joille voidaan myöntää tullivapaus, kuuluvat Käyttötariffin yleis- ja erityismääräysten II osaston
B 1 kohdan alakohdassa 5 lueteltuihin nimikkeisiin.
Siviili-ilma-aluksilla tarkoitetaan muita kuin jäsenvaltiossa sotilaskäytössä tai vastaavassa käytössä
olevia ja sotilaskäyttöön tai vastaavaan käyttöön rekisteröityjä ilma-aluksia.
Nimikkeessä pitää olla alaviite tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn.

4

Luvan hakeminen ja myöntäminen

Lupaa haetaan siitä maasta, jossa hakijan tullitarkoituksiin soveltuva pääkirjanpito hoidetaan tai jossa se
on saatavissa ja jossa ainakin osa päätöksen kattamasta toiminnasta on määrä suorittaa.
Jos luvanhakija ei ole unionin tullialueelle sijoittautunut, lupaa haetaan siitä maasta, jossa tavaroita on
tarkoitus käyttää ensimmäistä kertaa (DA 162 art.)
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4.1

Tavanomainen (kirjallinen) lupa

Lupaa haetaan Suomessa tullilomakkeella nro 601s/r Tullin lupakeskukselta sähköpostitse lupakeskus(at)tulli.fi tai postitse Tullin lupakeskus, PL 56, 90401 Oulu.
Hakemus hyväksytään käsittelyyn viimeistään 30 päivää hakemuksen vastaanotosta. Hakemuksen käsittelyn määräaika on 30 päivää siitä, kun asiakkaalta on saatu kaikki tarvittavat tiedot. Käsittelyaikaa
voi pidentää 30 päivää, esim. jos tarvitsee pyytää lisätietoja. Hakijalle annetaan kohtuullinen määräaika
toimittaa pyydetyt lisätiedot (ei pidempi kuin 30 pv).
Ennen hakemuksen jättämistä tai viimeistään luvan myöntämisen jälkeen, on yritystä neuvottava tietyn
käyttötarkoituksen menettelystä ja sen edellytyksistä kuten, esim. päätöstilityksen antamisesta/yleisvakuudesta, jos kyseessä on uusi luvanhakija.
Lupa myönnetään henkilölle joka aikoo käyttää tavarat luvassa määrättyyn tiettyyn käyttötarkoitukseen
tai siirtää tavarat toiselle toimijalle (katso tämän ohjeen kohta 18). Tullille asetetun tietyn käyttötarkoituksen menettelyä koskevan vakuuden pitää olla asetettuna ennen kuin tietyn käyttötarkoituksen lupaa
voi käyttää (katso tämän ohjeen kohta 18).
Tavanomainen lupa tulee voimaan myöntämispäivänä tai muuna myöhempänä luvassa manittuna
päivänä. Lupa on voimassa on enintään 5 vuotta tai jos kyseessä on DA liitteen 71-02 tavarat
(sensitiiviset maataloustuotteet), enintään 3 vuotta.
Luvan uusimista tai muuttamista voi hakea Tullin lupakeskukselta vapaamuotoisella kirjallisella pyynnöllä.
Huom! Lupahakemus tai luvan uusimista tai muuttamista koskeva hakemus on suositeltavaa jättää
Tullin lupakeskukselle vähintään 3 kk ennen toivottua luvan tai lupamuutoksen voimassaolon alkamispäivää. Kaikki luvat, joissa voimaantulopäivä on luvan allekirjoituspäivää aikaisempi tai jossa lupamuutoksen voimaantulopäivä on muutetun luvan allekirjoituspäivää aikaisempi, ovat lainsäädännön mukaan takautuvia lupia (katso tämän ohjeen kohta 5).

4.2

Tulli-ilmoitukseen perustuva lupahakemus (ns. yksinkertaistettu lupamenettely)

Lupa voidaan hakea vakiomuotoisella tulli-ilmoituksella, kun hakija aikoo osoittaa tavarat kokonaan
niille määrättyyn tiettyyn käyttötarkoitukseen.
Tulli-ilmoitusta on täydennettävä seuraavilla tiedoilla, jotta Tulli voi käsitellä sen lupahakemuksena:
•

tavaroiden jalostuksen, valmistuksen tai käytön luonne (XBN)

•

tavaroiden ja/tai jalostettujen tai valmistettujen tuotteiden tekninen kuvaus (XBP)

•

tunnistustapa (XBQ)

•

menettelyn päättämisen arvioitu määräaika (XBH)

•

jalostus-, valmistus- tai käyttöpaikka (XAI)

•

valvova tulli (XAA)

•

päätöstilityksen antamisen määräaika (XBI)

•

arvioitu tuotto tai sen määritystapa (XBO)

•

Tuotolla tarkoitetaan tietystä tuontitavaraerästä saatavien tuotteiden paljoutta tai prosentuaalista
osuutta.
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UTK 255 art.
Tuottoaste
Jos tuottoastetta ei ole yksilöity unionin erityislainsäädännössä, tulliviranomaisten on vahvistettava joko
jalostustoiminnon tuottoaste tai keskimääräinen tuottoaste taikka tarvittaessa tuottoasteen määritystapa.
Tuottoaste tai keskimääräinen tuottoaste on määritettävä niiden tosiasiallisten olosuhteiden perusteella,
joissa jalostustoiminnot suoritetaan tai ne on määrä suorittaa. Tätä tuottoastetta voidaan tarvittaessa
mukauttaa 28 artiklan mukaisesti.
Vaaditut lisätiedot annetaan esimerkiksi tullilomakkeella 658s/r tai sähköisen tulli-ilmoituksen tietyillä
lisätietokoodeilla.
Lupahakemuksena toimiva tulli-ilmoitus voidaan tehdä ainoastaan vakiomuotoisena eli yksivaiheisena.
Lupa myönnetään hyväksymällä kyseinen tulli-ilmoitus ja luovuttamalla tavarat menettelyyn. Tulliilmoituksella myönnetty lupa on voimassa kyseisen tulli-ilmoituksen hyväksymishetken. Lupa koskee
vain kyseisellä tulli-ilmoituksella tulliselvitettävää tavaraerää.
Lupaa ei voida hakea tulli-ilmoituksella silloin, kun
-

toiminnassa halutaan hyödyntää vastaavien tavaroiden käyttämistä
haettava lupa koskee useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota
haetaan takautuvaa lupaa

tai jos kyseessä on

4.3

-

yksinkertaistettu ilmoitus (UTK 166 art.)

-

keskitetty tulliselvitys (UTK 179 art.)

-

ilmoittajan kirjanpitoon tehtävä merkintä (UTK 182 art.).

Useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota koskeva lupa

Kun menettelyyn asettaminen ja menettelyn päättäminen tapahtuvat EU:n eri jäsenvaltioiden alueella tai
tavaroita jalostetaan tai käytetään toisen jäsenvaltion alueella, tarvitaan useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota koskeva lupa. Lupa haetaan tavanomaisena lupana etukäteen Suomessa Tullin lupakeskukselta tullilomakkeella 601s/r. Useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota koskevan luvan myöntämisaika on pidempi kuin
vain yhdessä jäsenvaltiossa käytettävän luvan, sillä useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota koskevan luvan
myöntämisprosessiin kuuluu pakollinen konsultaatiokierros asianomaisten tulliviranomaisten kesken.
Jos luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät, luvan käsittelijä lähettää lupahakemuksen ja lupaluonnoksen konsultaatiokierrokselle eli kommentoitavaksi asianomaisille tulliviranomaisille 30 päivän kuluessa hakemuksen hyväksymispäivästä. Useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota koskevaa lupaa ei myönnetä
ennen kuin asianomaiset tulliviranomaiset ovat päässeet yhteisymmärrykseen lupaluonnoksesta.
Muiden asianomaisten tulliviranomaisten on annettava mahdolliset vastalauseensa tai suostumuksensa
luvan myöntämiseen 30 päivän kuluessa päivästä, jona lupaluonnos annettiin niille tiedoksi. Mahdolliset
vastalauseet on perusteltava asianmukaisesti. Jos esitetyistä vastalauseista ei päästä yhteisymmärrykseen 60 päivän kuluessa siitä päivästä, jona lupaluonnos oli annettu tiedoksi konsultaatiomenettelyä
varten, lupa voidaan myöntää vain siltä osin kuin siihen ei esitetty vastalauseita. Jos kommenttipyyntöön ei saada vastalauseita 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jona lupaluonnos annettiin tiedoksi, muiden asianomaisten tulliviranomaisten suostumus katsotaan annetuksi.
Lupa tulee voimaan myöntämispäivänä tai muuna myöhempänä luvassa mainittuna päivänä ja se on
voimassa on enintään 5 vuotta tai jos kyseessä on DA liitteen 71-02 tavarat, enintään 3 vuotta.
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Lainsäädännössä on säädetty tietyistä tilanteista, joissa konsultaatiokierrosta ei vaadita, esim. kun useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota koskeva lupa uusitaan tai sitä muutetaan vähäisiltä osin (katso TA art.
261). Myönnetty lupa on kuitenkin aina lähetettävä tiedoksi niille tulliviranomaisille, joita lupa koskee.

5

Takautuva lupa

Lupa, jolla on takautuva vaikutus, vaatii aina tavanomaisen luvan.
Hakemus on toimitettava Lupakeskukseen. Takautuvaa lupaa haetaan tullilomakkeella 601s/r ja sen
liitteeksi asiakkaan on annettava selvitys, josta käy ilmi luvan myöntämisen edellytykset. Takautuva
lupa voidaan myöntää, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:
•
•
•

•
•
•

siihen on todistetusti taloudellista tarvetta;
hakemus ei liity yritettyyn vilppiin;
hakija on todistanut tilien tai kirjanpidon avulla, että:
o kaikki menettelyn vaatimukset täyttyvät;
o tavarat ovat tarvittaessa tunnistettavissa kyseiseltä ajanjaksolta;
o tilit tai kirjanpito mahdollistavat menettelyn valvonnan;
kaikki tarvittavat muodollisuudet tavaroiden tilanteen korjaamiseksi voidaan toteuttaa,
tarvittaessa myös kyseisten tulli-ilmoitusten mitätöinti;
hakijalle ei ole hakemuksen hyväksymistä edeltävän kolmen vuoden aikana myönnetty
takautuvaa lupaa saman menettelyn käyttämiseen;
jos hakemus koskee samanlaisia toimintoja ja tavaroita koskevan luvan uusimista, hakemus
toimitetaan kolmen vuoden kuluessa alkuperäisen luvan voimassaolon päättymisestä.

Tulli voi antaa takautuvan luvan myös silloin, kun tullimenettelyyn asetetut tavarat eivät enää ole saatavilla, kun lupahakemus hyväksytään.
Takautuva lupa tulee voimaan aikaisintaan päivänä, jona hakemus hyväksytään. Poikkeuksellisissa olosuhteissa Tulli voi sallia, että lupa tulee voimaan aikaisintaan yhtä vuotta tai, kun kyseessä ovat DA liitteen 71–02 tavarat, kolme kuukautta ennen hakemuksen hyväksymispäivää. Jos hakemus koskee samanlaisten toimintojen ja tavaroiden luvan uusimista, Tulli voi myöntää luvan, jonka voimassaolo alkaa siitä
päivästä, jona alkuperäisen luvan voimassaolo päättyi. Tällöinkin luvan takautuva vaikutus voi olla
enintään 3 vuotta. Takautuvan luvan voimassaoloaika on enintään viisi vuotta tai jos kyseessä on DA
liitteen 71–02 tavarat, enintään kolme vuotta.
Esimerkki: Jos tavarat on luovutettu vapaaseen liikkeeseen normaalina tuontina, eikä asiakkaalla
ole tavanomaista tietyn käyttötarkoituksen lupaa, hän voi hakea takautuvaa lupaa.

Takautuvaa lupaa ei tarvita, jos asiakkaalla on tavanomainen lupa, mutta tavarat on erehdyksessä ilmoitettu menettelyyn, jossa on syntynyt tullivelka (esim. normaali vapaaseen liikkeeseen luovutus ). Tulliilmoitus on mitätöitävä tavaroiden luovutuksen jälkeen ilmoittajan perustellusta hakemuksesta, jos seuraavat edellytykset täyttyvät (DA 148 art 4 (d))
a) hakemus tehdään 90 päivän kuluessa ilmoituksen hyväksymisestä;
b) tavaroita ei ole käytetty sellaisen tullimenettelyn vastaisella tavalla, johon ne olisi ilmoitettu, jos erehdystä ei olisi sattunut;
c) erehdyksessä annetun ilmoituksen antamishetkellä edellytykset olisivat täyttyneet tavaroiden asettamiseksi tullimenettelyyn, johon tavarat olisi ilmoitettu, jos erehdystä ei olisi sattunut;
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d) sitä tullimenettelyä koskeva tulli-ilmoitus on annettu, johon tavarat olisi ilmoitettu, jos erehdystä ei
olisi sattunut.
Huom! Kaikki luvat, joissa luvan voimaantulopäivä on luvan allekirjoituspäivää aikaisempi tai jossa
lupamuutoksen voimaantulopäivä on muutetun luvan allekirjoituspäivää aikaisempi, ovat lainsäädännön mukaan takautuvia lupia. Tämä on merkittävä asia lainsäädäntöön sisältyvän rajoituksen vuoksi,
jonka nojalla takautuva lupa voidaan myöntää kullekin toimijalle kyseiseen tullimenettelyyn vain kerran
kolmessa vuodessa. Tämän vuoksi lupahakemus tai luvan muuttamista koskeva hakemus on suositeltavaa jättää vähintään 3 kk ennen toivottua voimassaolon alkamispäivää.
Esimerkki 1. Hakija jättää lupakeskukselle tiettyä käyttötarkoitusta koskevan lupahakemuksen
1.8.2016 ja hakemuksessa pyytää luvan voimassaoloajan alkamispäiväksi 1.9.2016. Lupahakemus
hyväksytään käsittelyyn 2.8.2016, jolloin lupa pitäisi myöntää 30 päivässä eli viimeistään 1.9.2016.
Lupakäsittelyn aikana hakijalta joudutaan kuitenkin pyytämään lisätietoja hakemuksen käsittelemiseksi ja hakija toimittaa pyydetyt lisätiedot 28.8.2016. Lupa on myönnettävä 30 päivän kuluessa kyseistä päivästä, jolloin kaikki tarvittavat tiedot on saatu, eli viimeistään 26.9.2016. Jos lupa myönnetään lupahakemuksessa pyydetyn voimassaoloajan alkamispäivän eli 1.9.2016 jälkeen, esimerkiksi
3.9.2016, ja voimassaoloajan alkamispäiväksi merkitään pyydetty 1.9.2016, on kyseinen lupa takautuva lupa. Tällöin hakija ei voi saada seuraavien kolmen vuoden aikana toista takautuvaa tietyn
käyttötarkoituksen lupaa tai takautuvaa lupamuutosta (esim. lisätä takautuvasti uuden CN-koodia
menettelyyn asetettaviin tavaroihin) tietyn käyttötarkoituksen lupaansa. Hakijalle on kuitenkin seuraavien kolmen vuoden aikana mahdollista myöntää takautuva lupa toiseen erityismenettelyyn
(esim. sisäiseen jalostukseen).
Esimerkki 2. Hakija jättää lupakeskukselle tiettyä käyttötarkoitusta koskevan lupahakemuksen
1.8.2016 ja hakemuksessa pyytää luvan voimassaoloajan alkamispäiväksi 1.9.2016. Lupahakemus
hyväksytään käsittelyyn 2.8.2016, jolloin lupa pitäisi myöntää 30 päivässä eli viimeistään 1.9.2016.
Lupakäsittelyn aikana hakijalta joudutaan kuitenkin pyytämään lisätietoja hakemuksen käsittelemiseksi ja hakija toimittaa pyydetyt lisätiedot 28.8.2016. Lupa on myönnettävä 30 päivän kuluessa kyseistä päivästä, jolloin kaikki tarvittavat tiedot on saatu, eli viimeistään 26.9.2016. Jos lupa myönnetään lupahakemuksessa pyydetyn voimassaoloajan alkamispäivän eli 1.9.2016 jälkeen, esimerkiksi
3.9.2016, mutta voimassaoloajan alkamispäiväksi merkitään luvan allekirjoituspäivä eli 3.9.2016, kyseinen lupa ei ole takautuva lupa. Tällöin hakija voi saada seuraavien kolmen vuoden aikana toisen
takautuvan tietyn käyttötarkoituksen luvan tai takautuvan lupamuutoksen (esim. lisätä takautuvasti
uuden CN-koodin menettelyyn asetettaviin tavaroihin) tietyn käyttötarkoituksen lupaansa.

6

Lupa vastaavien tavaroiden käyttämiseen

Vastaavat tavarat ovat unionitavaroita, joita käytetään tai jalostetaan tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn asetettujen tavaroiden sijasta.
Vastaavien tavaroiden käyttäminen edellyttää aina Lupakeskuksen myöntämää tavanomaista lupaa,
jonka myöntäminen ei riipu siitä, onko aiottu vastaavien tavaroiden käyttäminen jatkuvaa vai satunnaista.
Lupa vastaavien tavaroiden käyttämiseen annetaan, jos menettelyn asianmukainen toiminta ja erityisesti
tullivalvonta voidaan varmistaa
Vastaavien tavaroiden käyttöä ei sallita,
a) jos menettelyyn asetetuista tavaroista kannettaisiin väliaikainen tai lopullinen polkumyyntitulli,
tai tasoitus- tai suojatulli
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b) tavaroille tai tuotteille, jotka on muunnettu geneettisesti tai jotka sisältävät geneettisesti muunnettuja aineosia
c) jos siitä aiheutuisi perusteeton tuontitullietuus tai jos näin säädetään unionin lainsäädännössä

7

Kielteinen päätös

Kielteinen päätös tehdään, jos luvan myöntämisen edellytykset eivät täyty. Ennen kielteisen päätöksen
tekemistä hakijalle on annettava mahdollisuus ilmaista näkökantansa. Hakijalle lähetetään päätösesitys,
jossa on oltava seikat, johon päätös perustuu. Hakijalle annetaan 30 päivää aikaa antaa vastine. Määräaika alkaa siitä, jona hakija vastaanottaa kyseisen tiedoksiannon tai jona hakijan katsotaan vastaanottaneen sen. Postitse saantitodistuksin lähetetyn päätöksen tiedoksisaanti on tapahtunut saantitodistuksen
osoittamana päivänä. Postitse tavallisena kirjeenä lähetetty päätös katsotaan saadun tiedoksi 7 päivän
kuluttua lähetyspäivästä, jollei muuta näytetä. Todisteellisessa sähköisessä tiedoksiannossa päätös katsotaan saadun tiedoksi, kun päätös on noudettu Tullin osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai
muusta tiedostosta. Tavallisessa sähköisessä tiedoksiannossa päätös katsotaan saadun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Määräajan päättymisen jälkeen hakijalle lähetetään päätös. Päätös voidaan vahvistaa ennen kuulemisajan päättymistä, kun asiakas toimittaa tätä ennen vastineen tai tiedon siitä, ettei tule antamaan asiassa
vastinetta. Annetun määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista.
(UTK 22 art. 6 kohta, TA 8 art.)

8

Kirjanpito

Luvanhaltijan on pidettävä asianmukaista kirjanpitoa tulliviranomaisten hyväksymässä muodossa.
Lainsäädäntö ei suoraan määrää, että kirjanpidon tulee olla sähköinen. Täten tilanteissa, joissa esim. erityismenettelyn käyttäminen on hyvin pienimuotoista, on hyväksyttävä myös paperimuotoinen menettelykirjanpito.
Tulliviranomaisten on voitava kirjanpidon sisältämien tietojen avulla valvoa kyseessä olevaa menettelyä
erityisesti siltä osin kuin on kyse menettelyyn asetettujen tavaroiden tunnistamisesta, niiden tullioikeudellisesta asemasta ja niiden liikkumisesta.
AEOC -toimijan katsotaan täyttävän 1 kohdassa säädetyn velvoitteen, jos toimijan kirjanpito on asianmukainen asianomaisen erityismenettelyn kannalta.
Kirjanpidossa on oltava seuraavat tiedot: (DA 178 art)
•

lupanumero, jolla tavarat on asetettu menettelyyn

•

MRN tai, jos sitä ei ole, muu numero tai koodi, josta tavaroiden menettelyyn asettamisessa käytetyt tulli- ilmoitukset voidaan yksilöidä, ja, jos menettely on päätetty koodeksin 215 artiklan 1
kohdan mukaisesti, tiedot menettelyn päättämistavasta

•

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

•

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

•

tavaroiden sijainti ja tiedot niiden mahdollisista siirroista

•

tiedot tietystä käyttötarkoituksesta
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•

tuotto tai sen laskentatapa, jos se on tarpeen

•

tiedot, jotka mahdollistavat vastaavien tavaroiden käytön tullivalvonnan ja -tarkastukset koodeksin 223 artiklan mukaisesti;

•

tarvittaessa tiedot mahdollisesta oikeuksien ja velvollisuuksien siirrosta

•

kun kirjanpito ei ole osa tullitarkoituksissa käytettävää pääkirjanpitoa, viittaus kyseiseen tullitarkoituksissa käytettävään pääkirjanpitoon

•

erityistapauksissa tulliviranomaisten perustelluista syistä pyytämät lisätiedot.

Tulliviranomaiset voivat olla vaatimatta joitakin edellä mainittuja tietoja, jos tämä ei vaikuta haitallisesti
kyseisen erityismenettelyn tullivalvontaan ja -tarkastuksiin.

9

Edustajuus

Henkilö voi käyttää tulliedustajaa (asiamiestä). Tietyn käyttötarkoituksen menettelyssä edustaja voi toimia suorana edustajana tai suorana edustajana takaajan vastuulla.

10 Tavaroiden menettelyyn asettaminen ja käyttäminen
Tavarat asetetaan tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn tulli-ilmoituksella, jonka sisältämät tiedot osoittavat tämän aikomuksen.
Kun tavaroiden luvanmukainen käyttö alkaa, siitä ei tarvitse ilmoittaa Tullille.
Tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn luovutetut tavarat ovat vapaassa liikkeessä ja kulutuksessa
unionin tullialueella, mutta tavarat pysyvät tullivalvonnassa kunnes niille on osoitettu niille luvassa
määrätty käyttötarkoitus tai menettely on päätetty muulla hyväksyttävällä tavalla.
Jos tavaroiden valmistuksessa tai käsittelyssä syntyy jätettä ja romua sekä luonnollisista syistä johtuvaa
hävikkiä, niitä pidetään tiettyyn käyttötarkoitukseen käytettyinä tavaroina.

11 Menettelyn päättäminen
Tietyn käyttötarkoituksen menettely ja tavaroihin kohdistuva tullivalvonta päättyy, kun tavarat on käytetty luvassa määrättyyn tiettyyn käyttötarkoitukseen. Tullivalvonta päättyy myös kun tavarat on viety
unionin tullialueelta, hävitetty tai luovuttu valtiolle tai kun tavarat on käytetty muihin kuin tullittomuuden tai alennetun tullin soveltamisen edellyttämiin tarkoituksiin ja niihin sovellettava normaali
kolmannen maan tuontitulli on maksettu.

11.1 Menettelyn päättäminen osoittamalla tavaralle sille määrätty tietty käyttötarkoitus
Kun tavarat on käytetty luvassa mainittuun tiettyyn käyttötarkoitukseen, tullivalvonta niiden osalta
päättyy. Jos tavarat soveltuvat toistuvaan käyttöön ja tulliviranomaiset katsovat tämän tarkoituksenmukaiseksi väärinkäytön välttämiseksi, tavaroihin kohdistuvaa tullivalvontaa on jatkettava enintään kahdella vuodella siitä päivästä, kun niitä ensimmäisen kerran käytettiin niille määrättyyn tiettyyn käyttötarkoitukseen. Tällaisesta jatketusta tullivalvonnasta on aina oltava maininta menettelyä koskevassa
luvassa.
Menettelyn asianmukaisen päättämisen jälkeen luvanhaltija/menettelynhaltija voi käyttää tavarat haluamallaan tavalla, esimerkiksi myydä tavarat vapaasti.
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11.2 Menettelyn päättäminen vientiin
Menettely voidaan päättää myös vientiin. Ennen vientiä on oltava yhteydessä valvovaan tulliin, mikäli
tavaroita ei vielä ole käytetty niille määrättyyn tiettyyn käyttötarkoitukseen tai kyse on toistuvaan käyttöön soveltuvista tavaroista, jotka ovat luvan mukaan jatketussa tullivalvonnassa. Tällaisista tavaroista
annetaan vientiä koskeva tulli-ilmoitus UTK 269(3) artiklan mukaisesti. Tavaraa ei kuitenkaan aseteta
vientimenettelyyn, vaan ne säilyvät TA 267(5) artiklan mukaisesti tietyn käyttötarkoituksen menettelyssä siihen asti, kunnes ne on viety pois unionin tullialueelta ja niiden poistuminen on vahvistettu. Päätöstilityksessä on viitattava poistumisvahvistetun vienti-ilmoituksen MRN:ään tai tapahtumatunnukseen.
Kun em. tilanteissa tietyn käyttötarkoituksen menettelyn päättämiseksi annettu vienti-ilmoitus päätetään passitukseen, vienti ja sitä myöden tietyn käyttötarkoituksen menettely päättyy ja tavarat siirtyvät
passitusmenettelyyn. Päätöstilityksessä on viitattava viennin päättävän passitusilmoituksen MRN:ään.
Jos tavarat on ennen niiden vientiä käytetty niille määrättyyn tiettyyn käyttötarkoitukseen ja menettely
on asianmukaisesti päätetty, kyseisiä tavaroita kohdellaan kuin mitä tahansa unionitavaroita. Tällaiset
tavarat voidaan esim. viedä ilman valvovan tullin etukäteistä suostumusta.

11.3 Tavaroiden muu kuin luvanmukainen käyttäminen
Jos menettelyyn asetetut tavarat halutaan käyttää muuhun kuin tietyn käyttötarkoituksen soveltamiseen
edellyttämään tarkoitukseen, tavaroista on maksettava sovellettavien nimikkeiden mukainen yleinen
tuontitulli. Tällainen tilanne hoidetaan alkuperäisen menettelyyn asettamista koskevan ilmoituksen oikaisuna, koska kyseiset tavarat on jo luovutettu vapaaseen liikkeeseen eikä niistä voida enää antaa toista
vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskevaa tulli-ilmoitusta. Päätöstilityksessä on viitattava oikaisupäätöksen numeroon, jolla end-use-tullin ja yleisen tullin erotus on maksettu.

11.4 Menettelyyn asetettujen tavaroiden hävittäminen
Jos menettely halutaan päättää hävittämällä tavarat, asiakkaan on otettava yhteyttä valvovaan tullin ennen hävittämistä.
Jos menettelyyn asetettuja tavaroita hävitetään ennen kuin niille on osoitettu määrätty tietty käyttötarkoitus ja hävittämisestä syntyy jätettä ja romua, näitä jätteitä ja romuja pidetään tullivarastointimenettelyyn asetettuina. Erillistä tullivarastolupaa ei tarvitse olla, mutta tietyn käyttötarkoituksen luvanhaltijan
on pidettävä kirjanpitoa tullivarastointimenettelyn vaatimusten mukaisesti. Jos jätteet ja romut otetaan
pois tullivarastointimenettelystä ja ne luovutetaan vapaaseen liikkeeseen, niistä on maksettava tulli ja
muut maksut tullin vahvistaman lajin ja paljouden mukaan. Jätteet ja romut voidaan myös asettaa sisäisen jalostuksen menettelyyn tai viedä pois unionin tullialueelta, jolloin tullivelkaa ei niiden osalta synny.
Jätteellä ja romulla tarkoitetaan jompaakumpaa seuraavista:
-

tavaroita tai tuotteita, jotka luokitellaan yhdistetyssä nimikkeistössä jätteeksi ja romuksi;
tietyn käyttötarkoituksen jalostustoiminnosta syntyneitä tavaroita tai tuotteita, joilla ei ole taloudellista arvoa tai joiden taloudellinen arvo on alhainen ja joita ei voida käyttää ilman jatkojalostusta.

11.5 Vastaavien tavaroiden tullivalvonnan päättyminen
Jos luvassa on sallittu vastaavien tavaroiden käyttäminen, vastaavilla tavaroilla korvattavat tavarat (eli
ne tavarat, jotka asetettiin tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn) eivät ole enää tullivalvonnassa seuraavissa tapauksissa:
–
–
–

vastaavat tavarat on käytetty tullittomuuden tai alennetun tullin soveltamisen edellyttämiin tarkoituksiin;
vastaavat tavarat viedään, hävitetään tai luovutetaan valtiolle;
vastaavat tavarat on käytetty muihin kuin tullittomuuden tai alennetun tullin soveltamisen edellyttämiin tarkoituksiin ja niistä kannettava tuontitulli on maksettu.
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12 Menettelyn päättämisen määräaika
Menettelyn päättämisen määräajalla tarkoitetaan aikaa, joka tarvitaan tavaroiden käyttämiseksi luvassa
määrättyyn tarkoitukseen, jolloin tullivalvonta kyseisten tavaroiden osalta päättyy. Määräaika voi olla
enintään 36 kk.
Menettelynhaltija voi pyytää määräaikaan pidennystä ja sitä voi hakea myös alkuperäisen määräajan
päättymisen jälkeen. Pidennystä haetaan valvovalta tullilta tullilomakkeella 975s/r tai vapaamuotoisella
hakemuksella, jossa on lomakkeella pyydetyt tiedot.
Jos käytetty edustusmuoto on suora edustus takaajan vastuulla, liitteenä on oltava takaajan suostumus
määräajan pidentämiseksi.
Jos tavanomaisessa luvassa olevaa menettelyn päättämisen määräaikaa halutaan pidentää muutoinkin
kuin yhden menettelyyn asetetun tavaraerän osalta, luvanhaltijan on oltava yhteydessä Tullin lupakeskukseen lupakeskus(at)tulli.fi tai 0295 5200 (Tullin vaihde).

13 Päätöstilitys
Luvanhaltijan on annettava päätöstilitys valvovalle tullille 30 päivän kuluessa menettelyn päättämisen
määräajan päättymisestä. Päätöstilityksessä on oltava DA liitteessä 71–06 luetellut tiedot, jollei valvova
tulli toisin määritä.
Luvanhaltijan pyynnöstä määräaikaa voidaan pidentää 60 päivään. Poikkeuksellisissa tilanteissa määräaikaa voidaan pidentää myös sen päättymisen jälkeen. Pidennystä voi hakea valvovalta tullilta tullilomakkeella 975s/r tai vapaamuotoisella hakemuksella, jossa on lomakkeella pyydetyt tiedot.
Jos käytetty edustusmuoto on suora edustus takaajan vastuulla, liitteenä on oltava takaajan suostumus
määräajan pidentämiseksi.
Valvova tulli voi myös olla vaatimatta päätöstilitystä, jos se pitää päätöstilityksen antamista tarpeettomana. Tällöin menettelyä koskevasta luvasta ilmenee, että päätöstilityksen antamista ei vaadita. Tilanteet, joissa päätöstilityksen vaatimisesta voidaan luopua, ovat kuitenkin hyvin harvinaisia. Lähinnä kyseeseen tulee tiettyjen puolustustarvikkeiden tuontitullien suspendoimiseksi sovellettavaan lainsäädäntöön (Neuvoston asetus 150/2003) liittyvä tietyn käyttötarkoituksen menettely ja siihen rinnastettavat
tilanteet.
Valvova tullitoimipaikka voi hyväksyä luvanhaltijan määrittämän maksettavan tuontitullin määrän.
Maksettava tuontitullin määrä on kirjattava tileihin 14 päivän kuluessa päivästä, jona päätöstilitys annettiin tiedoksi valvovalle tullille.
Päätöstilityksessä annettavat tiedot (DA liite 71–06)
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 tiedot niihin liittyvistä tulli-ilmoituksista tai mahdollisista muista menettelyn päättämiseen liittyvistä asiakirjoista;
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g) jalostettujen tuotteiden CN-nimike ja tullausarvo, jos menettelyn päättämisessä käytetään arvoosuusmenetelmää;
h) tuotto;
i) maksettavan tuontitullin määrä.
j) menettelyn päättämisen määräajat.

14 Vakuus
Tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn asetetuille tavaroille voi kohdistua kahdenlaista vakuusvaatimusta. Tullivelalle (jos end-use – tulli ei ole nolla) ja mahdollisesti alv -velalle vaadittava vakuusvaraus ja kantamatta jäävälle yleisen tullin ja end-use -tullin väliselle erotukselle vastuuvakuus. Vastuuvakuus pysyy varattuna kunnes menettely on asianmukaisesti päätetty ja päätöstilitys hyväksytty.

15 Tavaroiden siirtäminen unionin tullialueella

Menettelyyn asetettujen tavaroiden siirtäminen unionin tullialueella eri paikkojen välillä on sallittua
ilman erillistä lupaa ja siirrot voidaan toteuttaa ilman tullimuodollisuuksia. Kirjanpidosta on kuitenkin
aina käytävä ilmi tavaroiden sijainti ja tiedot siirroista.
Luvassa on ilmoitettava kaikkien niiden paikkojen osoite, joissa menettelyyn asetettuja tavaroita aiotaan
käyttää ja joiden välillä mahdollisia siirtoja voidaan toteuttaa. Lisäksi tavaroita on tarve siirtää menettelyyn asettaneesta tullitoimipaikasta käyttöpaikalle ja mikäli menettely päätetään vientiin, myös käyttöpaikalta menettelyyn päättävään tullitoimipaikkaan ja edelleen poistumistullitoimipaikkaan.
Useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota koskeva lupa tarvitaan silloin, kun tavaroita aiotaan siirtää käytettäväksi Suomesta toiseen jäsenvaltioon tai menettelyyn liittyvä tulli-ilmoitus aiotaan antaa toisessa jäsenvaltiossa. Pelkkä toisen jäsenvaltion alueen kautta tapahtuva kuljettaminen ei tarvitse useampaa kuin
yhtä jäsenvaltiota koskevaa lupaa.
Esimerkki 1. Suomeen sijoittautuneella yrityksellä A on tietyn käyttötarkoituksen lupa, jossa
mainitaan menettelyyn asettamistullitoimipaikkoina FI002000 (Suomen tullin sähköinen palvelukeskus) ja NL1111111 (Rotterdamin tulli). Lupa koskee siis useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota
(FI ja NL). Yritys voi asettaa tavarat tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn Rotterdamissa ja
siirtää menettelyssä olevat tavarat Suomeen käyttöpaikalle menettelyä koskevassa kirjanpidossa olevilla merkinnöillä, mutta ilman tullimuodollisuuksia. Vaikka tavarat fyysisesti kuljetetaan
Hollannista Suomeen Saksan, Tanskan ja Ruotsin kautta, useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota koskeva lupa ei koske näitä kauttakuljetusmaita.
Esimerkki 2. Suomen sijoittautuneella yrityksellä A on tietyn käyttötarkoituksen lupa, jossa
menettelyyn asettamistullitoimipaikkana on mainittu FI002000 (Suomen tullin sähköinen tullauskeskus). Tavarat saapuvat EU:n tullialueelle Hollannissa Rotterdamin tullissa. Tavaroita ei
voida asettaa tiettyyn käyttötarkoitukseen Hollannissa, koska kyseinen lupa on voimassa vain
Suomessa. Tavarat voidaan asettaa Hollannissa passitusmenettelyyn, jolloin ne kulkevat T1passilla Suomeen. Suomessa passitus päätetään ja tavarat asetettaan tietyn käyttötarkoituksen
menettelyyn.
Esimerkki 3. Hollantiin sijoittautuneella yrityksellä A on tietyn käyttötarkoituksen lupa, jossa
mainitaan menettelyyn asettamistullitoimipaikkana NL111111 (Rotterdamin tulli). Luvassa kerrotaan, että tavaroille määrätyn tietyn käyttötarkoituksen osoittaa Suomessa sijaitseva yritys B.
Lupa koskee siis useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota (FI ja NL). Yritys A asettaa tavarat tietyn
käyttötarkoituksen menettelyyn Rotterdamissa ja siirtää menettelyssä olevat tavarat Suomeen
käyttöpaikalle menettelyä koskevassa kirjanpidossa olevilla merkinnöillä, mutta ilman tullimuodollisuuksia. Vaikka tavarat fyysisesti kuljetetaan Hollannista Suomeen Saksan, Tanskan ja
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Ruotsin kautta, useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota koskeva lupa ei koske näitä kauttakuljetusmaita. Tässä tapauksessa yritys A vastaa menettelystä ja menettelyyn asetetuista tavaroista
myös silloin, kun ne ovat Suomessa ja yritys B:n tiloissa ja käytössä.
Esimerkki 4. Hollantiin sijoittautuneella yrityksellä A on tietyn käyttötarkoituksen lupa, jossa
mainitaan menettelyyn asettamistullitoimipaikkana NL111111 (Rotterdamin tulli). Luvassa
mainitaan, että menettelyyn asetettuja tavaroita koskevat oikeudet ja velvollisuudet on tarkoitus siirtää Suomessa sijaitsevalle yritykselle B, joka osoittaa niille määrätyn tietyn käyttötarkoituksen. Lupa koskee siis useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota (FI ja NL) ja sisältää mahdollisuuden
TORO-siirtoon. Yritys A asettaa tavarat tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn Rotterdamissa ja
siirtää menettelyssä olevat tavarat Suomeen sijoittautuneelle yritykselle B TORO-siirtona. Vaikka tavarat fyysisesti kuljetetaan Hollannista Suomeen Saksan, Tanskan ja Ruotsin kautta, useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota koskeva lupa ei koske näitä kauttakuljetusmaita. Riippuen yritysten A ja B välisestä TORO-sopimuksesta, jompikumpi näistä vastaa tavaroista siirrettäessä
niitä fyysisesti Hollannista Suomeen.

16 Tavaroita koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien siirto

Tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn asetetut tavarat ovat unionin alueella vapaassa liikkeessä, mutta
ne säilyvät kuitenkin tullivalvonnassa, kunnes menettely on asianmukaisesti päätetty. Koska tavarat
ovat vapaassa liikkeessä, niitä ei voida luovuttaa luvanhaltijalta toiselle ja asettaa uudelleen menettelyyn
(ts. tullimenettelykoodi 4040 ei ole sallittu). Jos syntyy tilanne, jossa tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn jo asetettuihin tavaroihin liittyvät vastuut ja velvollisuudet halutaan siirtää toiselle henkilölle joko
kokonaan tai osittain, tämä voidaan toteuttaa menettelynhaltijan oikeuksien ja velvollisuuksien siirtämisellä (TORO, transfer of rights and obligations). Suomessa toimivaltainen tulliviranomainen kaikkia
TORO-siirtoja koskevissa pyynnöissä on Tullin lupakeskus.
Tavaroiden fyysinen siirtäminen henkilöltä toiselle (katso tämän ohjeen kohta 15) ei aina vaadi TOROsiirtoa. Jos tavarat siirretään luvanhaltijalta A henkilölle B, joka osoittaa tavaroille niille määrätyn tietyn
käyttötarkoituksen, tavaroiden fyysinen siirtäminen ei vaadi lupaa. Tällöin luvanhaltija A vastaa tavaroista myös silloin, kun ne ovat henkilön B toimitiloissa ja luvanhaltija A on tullivelallinen siinäkin tapauksessa, että tullivelka syntyy henkilö B:n toiminnan tuloksena. Jos luvanhaltija A haluaa vapautua
henkilölle B siirrettäviin tavaroihin liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista, on tehtävä TORO-siirto.
Tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn asetettuja tavaroita koskevat menettelynhaltijan oikeudet ja velvollisuudet voidaan siirtää kokonaan tai osittain sellaiselle toimijalle, joka täyttää menettelylle säädetyt
edellytykset. Tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn asetettuja tavaroita ei enää voi siirtää T5lomakkeella tai kaupallisilla asiakirjoilla luvanhaltijalta toiselle luvanhaltijalle, vaan mikäli menettelyn
käyttämiseen liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia halutaan siirtää luvanhaltijalta toiselle henkilölle, tämä tapahtuu TORO-siirrolla.
Jos asiakas tietää lupaa hakiessaan, että tavaroita koskevat oikeudet ja velvollisuudet tullaan siirtämään
toiselle toimijalle (menettelynhaltijalle), hakemuslomakkeessa on ilmoitettava siirronsaajan tiedot ja ehdotetut siirtomuodollisuudet. Pyyntö oikeuksien ja velvollisuuksien siirrosta voidaan toimittaa Tullin
lupakeskukselle myös sen jälkeen, kun tietyn käyttötarkoituksen lupa on myönnetty joko tavanomaisella
luvalla tai hyväksytyllä tulli-ilmoituksella. Jos siirtäminen sallitaan, Tulli tekee päätöksen niistä edellytyksistä, joilla siirto voidaan toteuttaa. Myös lupaan pitää tehdä merkinnät siirtämisen edellytyksistä,
mutta päätös on tehtävä erillisenä, jotta se voidaan antaa tiedoksi mm. siirronsaajalle.
Kun tavarat asetetaan tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn, niihin sovelletaan menettelyyn asetettaessa käytetyssä luvassa määrättyjä ehtoja. Näitä ehtoja, esim. menettelyn päättämisen määräaikaa, ei TORO-siirrolla voida muuttaa. Täten esim. menettelyyn asetettaessa vahvistettu menettelyn päättämisen
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määräaika on myös TORO-siirron tapahduttua se sama alun perin asetettu määräaika eli menettelyn
päättämisen määräaika ei TORO-siirrossa ”nollaudu” ja lähde kulumaan uudelleen alusta.
Luvanhaltijan velvollisuuksia (esim. päätöstilityksen toimittaminen) tai luvanhaltijan henkilöön liittyviä
oikeuksia (esim. AEO-status tai alennettu vakuusvaatimus) ei voida siirtää toiselle henkilölle, vaan ne
säilyvät aina sillä luvanhaltijalla, joka tavarat alun perin tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn ilmoitti.
TORO-siirtoa koskevan pyynnön tekee tulliviranomaisille aina luvanhaltija, mutta siirtopyyntö perustuu
siirtäjän ja siirronsaajan yhteiseen tahtoon ja toimintamalliin. Tulliviranomaisille ei tarvitse toimittaa
siirtäjän ja siirronsaajan välisiä kyseisiin tavaroihin liittyviä kaupallisia sopimuksia, vaan riittää, että
toimitetaan päätöksen tekemiseksi riittävät tiedot.
Menettelynhaltijan oikeuksia, joita voidaan siirtää toiselle henkilölle, ovat mm.
–

oikeus käyttää tavaroita

–

oikeus siirtää menettelyyn asetettuja tavaroita

–

oikeus viedä tavarat ennen kuin niille on osoitettu määrätty tietty käyttötarkoitus ja täten hyötyä
tullivelan lakkaamisesta.

Menettelynhaltijan velvollisuuksia, joita voidaan siirtää toiselle henkilölle, ovat mm.
–
–
–
–

velvollisuus osoittaa tavaroille niille määrätty tietty käyttötarkoitus menettelyn päättämisen
määräajan kuluessa
velvollisuus pitää kirjanpitoa
velvollisuus pitää tavarat saatavilla tullivalvonnallisten toimenpiteiden suorittamiseksi
velvollisuus maksaa tuontitullit, jos tavaroista syntyy tullivelka UTK 79 artiklan mukaisesti
säännösten noudattamatta jättämisen perusteella.

Tutkiessaan TORO-siirtoon liittyvää pyyntöä tullin on tutkittava mm. se, täyttääkö ehdotettu TOROsiirronsaaja kyseiselle menettelylle säädetyt edellytykset. Jos ehdotettu TORO-siirronsaaja sijaitsee toisessa jäsenvaltiossa, on luvanhaltijan lupa muutettava useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota koskevaksi luvaksi (ellei se ollut sellainen jo alun perin) ja samalla konsultaatiokierroksella (katso tämän ohjeen kohta
4.3) on pyydettävä ehdotetun TORO-siirronsaajan valvontaan toimivaltaiselta tulliviranomaiselta tämän
näkemys siitä, täyttääkö ehdotettu TORO-siirronsaaja kyseiselle menettelylle säädetyt edellytykset
(esim. mahdollistaako käytetty kirjanpito menettelyn seurannan ja tullivalvonnan).
Jos TORO-siirto päätetään vallitsevien ja todettujen tosiseikkojen perusteella sallia, tästä tehdään päätös,
jossa määrätään mm. ne ehdot, joilla TORO-siirto voidaan toteuttaa. Näitä ehtoja, jotka kirjoitetaan TORO-päätökseen, ovat mm.
–

siirtäjän on ilmoitettava siirronsaajalle kyseisiin tavaroihin liittyvät tiedot joko kaupallisissa asiakirjoissa tai tätä varten laaditulla lomakkeella. Tällaisiksi tiedoiksi suositellaan mm. seuraavia:
•
•
•
•
•
•
•

siirtäjän ja siirronsaajan EORI-numero tai vaihtoehtoisesti nimi- ja osoitetiedot
tiettyä käyttötarkoitusta koskevan luvan numero ja tieto siitä, että kyseiset tavarat ovat
tietyn käyttötarkoituksen tullimenettelyyn asetettuja
tavaroiden kuvaus ja pakkausten lukumäärä
tavaroiden lukumäärä ja merkinnät
tavaroiden Taric-koodit
tavaroiden bruttomassa ja nettomassa
tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn asettamista koskevan tulli-ilmoituksen MRN
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•
•
•
•
•
–
–

tavaroihin liittyvät lisäpaljousyksiköt, jos niitä on
luvanhaltijan menettelyä valvovan tullin tiedot sekä tarvittaessa myös siirronsaajan
toimivaltainen tullitoimipaikka
päivä, johon mennessä menettely on päätettävä
tieto siirrettäville tavaroille vaadittavasta vakuudesta
muut mahdolliset lisätiedot

siirtäjän ja siirronsaajan on merkittävä menettelyä koskevaan kirjanpitoonsa TORO-siirron toteuttamisen päivä ja kellonaika
siirronsaajan on ilmoitettava siirtäjälle menettelyn päättämiseen liittyvät tiedot tullin määräämässä
määräajassa. Määräaikaa asetettaessa on otettava huomioon se, että siirtäjän eli luvanhaltijan on toimitettava menettelyyn asettamistaan tavaroista päätöstilitys 30 päivän kuluessa menettelyn päättämisen määräajan päättymisestä.

Jos vallitsevien ja todettujen tosiseikkojen perusteella päätetään, että TORO-siirtoa ei sallita, tämä katsotaan UTK 22(6) artiklan mukaiseksi kielteiseksi päätökseksi. Tällöin hakijalla on oikeus tulla kuulluksi
ennen kielteisen päätöksen tekemistä (katso tämän ohjeen kohta 7).

17 Tullivelka

Tullivelka syntyy, jos tavaralle ei osoiteta määrättyä tiettyä käyttötarkoitusta, vaan se halutaan käyttää
tai käytetään muuhun kuin sille määrättyyn tiettyyn käyttötarkoitukseen. Tullivelan määrä määrätään
niiden säännösten mukaan, jotka olivat voimassa kun tavarat asetettiin tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn. Maksettava tullivelka määrätään se nimikkeen mukaan, jota tavaraan on sovellettava ilman ko.
käyttötarkoitusta. Tällöin tullivelasta on vähennettävä jo maksettu määrä.
Jos tiettyyn käyttötarkoitukseen asetettuja tavaroita ei ole käytetty niille määrättyyn tiettyyn käyttötarkoitukseen ennen niiden vientiä pois unionin tullialueelta, tavaroista syntyy tullivelka säädösten noudattamatta jättämisen vuoksi (UTK 79(1)(b) artikla). Tätä tullivelkaa ei kuitenkaan kanneta, sillä se lakkaa UTK 124(1)(i) artiklan mukaisesti, mikäli vienti on tehty tulliviranomaisten luvalla.

18 Palautustavarat ja tietty käyttötarkoitus

Palautustavarat ovat muita kuin unionitavaroita, jotka on alun perin viety unionin tullialueelta
unionitavaroina ja jotka palautetaan sinne kolmen vuoden kuluessa ja ilmoitetaan vapaaseen liikkeeseen
luovutettaviksi, jolloin ne voidaan asianomaisen henkilön hakemuksesta ja tiettyjen edellytysten täyttyessä vapauttaa tuontitullista.
Palautustavaroiden tuonnista on julkaistu asiakasohje n:ro 24/2014 Palautustavaroiden tuonti
Jos palautustavarat on ennen niiden vientiä unionin tullialueelta luovutettu vapaaseen liikkeeseen tietyn
käyttötarkoituksen perusteella, vapautus tullista voidaan myöntää ainoastaan, jos ne luovutetaan vapaaseen liikkeeseen samaan käyttötarkoitukseen.
Jos tietty käyttötarkoitus, johon tavarat luovutetaan, ei ole enää sama, tuontitullin määrästä on vähennettävä se määrä, joka tavaroista kannettiin, kun ne ensimmäisen kerran luovutettiin vapaaseen liikkeeseen. Jos vähennettävä määrä on suurempi kuin se, joka palautustavaroista kannetaan luovutettaessa ne
vapaaseen liikkeeseen, tullinpalautusta ei myönnetä.
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19 Ulkoinen jalostus ja tietty käyttötarkoitus
Tavaroita, jotka on asetettu tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn, mutta joita ei ole vielä käytetty kyseiseen käyttötarkoitukseen, voi asettaa ulkoisen jalostuksen menettelyyn vain, jos kyseisiä tavaroita on
korjattava.

20 Tullivarasto ja tietty käyttötarkoitus

Tulli voi sallia, että tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn asetettuja tavaroita jalostetaan tullivarastossa
tietyn käyttötarkoituksen menettelyä koskevin edellytyksin, jos siihen on taloudellista tarvetta eikä tullivalvonta vaarannu. Tullivarastoluvassa otetaan kantaa siihen, saako tullivarastossa jalostaa tavaroita
sisäisessä jalostuksessa tai käyttää tavaroita tietyn käyttötarkoituksen menettelyssä. Asiaa ei tarvitse
tutkia tullivaraston pitämistä koskevasta luvasta, kun myönnetään tietyn käyttötarkoituksen lupaa, jossa
tullivarasto on jalostus-/käyttöpaikka.

21 Tulli-ilmoituksella käytettävät koodit
Tietyn käyttötarkoituksen tapaukset ja tulli-ilmoituksella ilmoitettavat koodit löytyvät Tullin internetsivuilta www.tulli.fi > yrityksille > sähköinen asiointi > lomakkeet > Tulli-ilmoitus (SAD)

22 Lomakkeet
Ohjeessa mainitut lomakkeet ovat Tullin internet-sivuilla. Linkit lomakkeisiin:
Lupahakemus 601s
Lisätiedot tulli-ilmoitukseen 685s
Määräajan pidennyshakemus 975s

23 Sovellettava lainsäädäntö
UTK Unionin tullikoodeksi (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 952/2013 unionin tullikoodeksista).
DA Delegoitu asetus (Komission delegoitu asetus (EU) 2015/2446 UTK:n täydentämisestä eräitä unionin
tullikoodeksin säännöksiä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta).
TA Täytäntöönpanoasetus (Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2447 UTK:n tiettyjen säännösten
täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä).
TDA Siirtymäsäädös 2016/341, eli EU:n komission siirtymäsäännökset, joita sovelletaan UTK:n soveltamisen alkamisen jälkeen, kunnes uudet tai uudistetut tietojärjestelmät ovat valmiita työohjelmassa määritetyssä aikataulussa.

Lisätietoa: yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

