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Kansainvälisiä urheilutapahtumia varten unionin tullialueen
ulkopuolelta Suomeen tuotavat tavarat
Tässä asiakasohjeessa kerrotaan tullimenettelyistä ja tilanteista, joissa ei tarvitse maksaa
tuontitulleja sellaisista tavaroista, jotka on tuotu unionin ulkopuolelta Suomeen kansainvälisiä
urheilutapahtumia varten. Ohje perustuu unionin tullikoodeksiin (UTK), sen delegoituun asetukseen
(DA), tullittomuusasetukseen (jäljempänä TtA) sekä arvonlisäverolakiin (jäljempänä AVL).

1. Täysin tuontitulliton väliaikainen maahantuonti
Niin kauan kuin tavara on säännösten mukaisesti täysin tuontitullittoman väliaikaisen
maahantuonnin menettelyssä, ei tapahdu AVL:n mukaista maahantuontia eikä maahantuonnin
arvonlisäveroa kanneta. Jos väliaikaisen maahantuonnin menettely päätetään niin, että tavara jää
Suomeen, arvonlisävero kannetaan tulliverotuksen yhteydessä.
1.1. Urheilutapahtumaan unionin tullialueen ulkopuolelta saapuvien urheilijoiden
/joukkueiden henkilökohtaiseen ja urheilukäyttöön tuotavat tavarat: väliaikainen
maahantuonti (DA 219 art. D04)
Unionin tullialueen ulkopuolella asuva matkustaja voi itse tuoda väliaikaisesti maahan
henkilökohtaisia tavaroita, joita kohtuudella tarvitaan matkan aikana sekä urheilukäyttöön
tarkoitettuja tavaroita. Nämä tavarat voidaan asettaa täysin tuontitullittomaan väliaikaisen
maahantuonnin menettelyyn (jäljempänä väliaikaisen maahantuonnin menettely) vain niitä
käyttävän matkustajan nimissä.
Henkilökohtaisiksi tavaroiksi katsotaan esimerkiksi vaatteet, henkilökohtaisen hygienian hoitoon
tarkoitetut tavarat, kamerat, kannettavat soittimet ja muut vastaavat tavarat, vammaisten
pyörätuolit sekä harrastusvälineet.
Urheilukäyttöön tuotaviksi tavaroiksi katsotaan esimerkiksi yleisurheiluvälineet, palloiluvälineet,
talviurheiluvälineet, urheiluasusteet, vesiurheiluvälineet, vammaisurheiluvälineet, ajoneuvot sekä
muut vastaavat tavarat. Tällä perusteella voidaan siis asettaa väliaikaisen maahantuonnin
menettelyyn kilpailu- tai urheilukäyttöön tarkoitettuja kuljetusvälineitä.
Tavarat ovat urheilukäyttöön tarkoitettuja, mikäli niitä käytetään tilaisuudessa
– jonka olemassaolo voidaan todentaa,
– jolla on jokin virallinen järjestäjä,
– johon saapuva matkustaja on todistettavasti ilmoittautunut tai aikoo ilmoittautua
Katso tarvittaessa Veron ohjeistus ajoneuvon väliaikaisesta verottomasta kilpailukäytöstä
Verohallinnon sivulta.
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Jos kuljetusvälinettä käytetään muuhun tarkoitukseen kuin urheilukäyttöön, katso myös Tuonnin
asiakasohje Kuljetusvälineen väliaikainen maahantuonti Tullin sivulta. Urheilukäyttöön tuotava
kuljetusväline voidaan asettaa väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn aktiivisella toimella esim.
purjehtimalla purjehduskilpailuun, ajamalla autokilpailuun jne. Tällöin menettelyyn asettaminen
tapahtuu esimerkiksi silloin, kun matkustaja valitsee tullitoimipaikassa ns. vihreän kaistan.
Jos urheilukäyttöön tuotava kuljetusväline tuodaan unionin tullialueelle lastina esim. trailerilla
vetäen, on siitä tehtävä suullinen ilmoitus Tullille. Suullisen ilmoituksen tueksi on annettava Tullille
tarpeelliset tiedot sisältävä tullilomake 613. Lomakkeeseen voidaan liittää tarpeellisia asiakirjoja
kuten tavaraluetteloita. Lomake täytetään kahtena kappaleena. Lomakkeen ensimmäinen osa jää
menettelyyn asettavalle tullitoimipaikalle. Menettelyyn asettava tullitoimipaikka vahvistaa toisen
osan ja antaa sen luvanhaltijalle eli asiakkaalle. Asiakas esittää asiakirjan toisen osan väliaikaisen
maahantuonnin päättävässä tullitoimipaikassa. Jos matkustaja asettaa kuljetusvälineen
väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn ATA Carnet’ia käyttäen, ei suullista tulli-ilmoitusta ja
siihen liittyvää tullilomaketta 613 anneta (kts kohta 1.5).
Lomake 613s, täyttöohjeet
Lomake 613 englanniksi
Kun tavarat asetetaan väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn aktiivisella toimella tai suullisella
tulli-ilmoituksella, niistä ei varata vakuutta.
Kun tavarat asetetaan väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn suullista tai vakiomuotoista tulliilmoitusta käyttäen, asettaa Tulli asianmukaisen määräajan, johon mennessä menettely tulee
päättää. Määräajan tulee olla riittävän pitkä käytön tarkoituksen saavuttamiseksi. Lähtö-kohtaisesti
määräajan tulisi olla niin pitkä, että se kattaa tapahtuman keston sekä tavaroiden tuontiin ja
jälleenvientiin käytettävän ajan.
Kun urheilukäyttöön tuotavat tavarat asetetaan menettelyyn vakiomuotoisella tulli-ilmoituksella,
käytetään tullimenettelykoodia 53xx ja kansallista menettelykoodia D04.
Väliaikainen maahantuonti voidaan päättää niin, että matkustaja vie tavarat mukanaan
matkatavaroina (aktiivisella toimella tapahtuva jälleenvienti). Jos tavarat on asetettu menettelyyn
vakiomuotoisella tulli-ilmoituksella, myös jälleenviennistä on annettava sähköinen tulli-ilmoitus.
Jälleenvienti-ilmoitus voidaan antaa suullisesti, jos tavarat on asetettu menettelyyn suullisella
ilmoituksella. Menettely on mahdollista päättää myös siten, että tavarat asetetaan toiseen
tullimenettelyyn. Jos väliaikaisen maahantuonnin menettely päätetään jälleenvientiin, tavaroita
menettelyyn asetettaessa mahdollisesti varattu vakuus vapautetaan, jos menettelyyn asetettujen
tavaroiden voidaan todeta poistuneen unionin tullialueelta.
Esimerkki: Kun huoltoautolla tai rahtina tuodaan joukkueelle kuuluvia tavaroita (esim. suksia,
sauvoja, suksivoiteita), on tuonnista annettava suullinen tulli-ilmoitus ja täytettävä tullilomake 613.
Tulli-ilmoitus on tehtävä henkilön nimissä, joka asuu vakituisesti EU:n ulkopuolella ja ottaa vastuun
tavaroiden väliaikaisen maahantuonnin menettelystä. Lisäksi ilmoituksen yhteydessä on annettava
tavaraluettelo sekä henkilöiden nimet tai joukkueen nimi, joita varten tavarat ovat tulossa.
Menettely on 53xx D04. Menettely voidaan päättää suullisella jälleenvienti-ilmoituksella, jolloin
tuonnissa täytetty 613 lomake on esitettävä poistumistullitoimipaikassa.
1.2. Eläimet (DA 223 art)
Väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn voidaan asettaa eläin, jonka omistaa unionin tullialueen
ulkopuolelle sijoittautunut henkilö. Eläimiin ei siis sovelleta väliaikaisen maahantuonnin menettelyä
edellä kohdassa 1.1. mainituilla urheilukäyttöön tuotavina tavaroina, vaan tämän kohdan
perusteella.
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Eläin voidaan asettaa väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn silloin, kun se tuodaan unionin
tullialueelle esimerkiksi julkisten esiintymisten, näyttelyiden, kisojen, kilpailujen ja näytösten vuoksi.
Esimerkiksi kilpailu-, esiintymis- tai näytöstarkoitukseen tuleva eläin voidaan asettaa väliaikaisen
maahantuonnin menettelyyn vain kirjallisella tulli-ilmoituksella. Tällöin Tulli varaa eläimestä
vakuuden sille tuontitullien ja arvonlisäveron määrälle, joka väliaikaisen maahantuonnin menettelyä
käytettäessä jätetään kantamatta. Tässä yhteydessä matkustajalla on mahdollisuus käyttää
asiamiestä. Suomen tullin soveltama asiakkuusluokitus vaikuttaa vakuuden määrään.
Väliaikainen maahantuonti voidaan päättää jälleenvientiin antamalla jälleenvienti-ilmoitus.
Menettely on mahdollista päättää myös siihen, että eläimet asetetaan toiseen tullimenettelyyn,
esim. vapaaseen liikkeeseen luovuttamiseen. Jos väliaikaisen maahantuonnin menettely
päätetään jälleenvientiin, varattu vakuus vapautetaan, jos Tulli voi todeta, että menettelyyn
asetetut eläimet ovat poistuneet unionin tullialueelta.
Kun eläimet asetetaan väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn Tulli asettaa asianmukaisen
määräajan, johon mennessä menettely tulee päättää. Määräajan tulee olla riittävän pitkä käytön
tarkoituksen saavuttamiseksi. Määräaikaa annetaan vähintään 12 kuukautta. Lähtökohtaisesti
määräajan tulisi olla niin pitkä, että se kattaa tapahtuman keston sekä tavaroiden tuontiin ja
jälleenvientiin käytettävän ajan. Jälleenvienti saa tapahtua ennen 12 kuukauden määräajan
päättymistä.
Kun tavarat asetetaan menettelyyn kirjallisella tulli-ilmoituksella, käytetään menettelykoodia 53xx ja
kansallista menettelykoodia D08.
Esimerkki: Mikäli eläimiä tuodaan näyttelyyn yhteiskuljetuksella esim. linja-autolla, on tehtävä
kirjallinen tulli-ilmoitus. Ilmoitus voidaan tehdä joko eläinkohtaisesti omistajan nimiin tai tuonnista
voidaan antaa yksi kirjallinen tulli-ilmoitus sen henkilön nimiin, joka ottaa vastuun eläinten
väliaikaisen maahantuonnin menettelystä. Ilmoituksen liitteeksi on annettava lista tuotavista
eläimistä ja niiden omistajista (eläimen nimi, omistajan nimi ja osoite). Menettely on 53xx D08.
Menettely päätetään antamalla jälleenvienti-ilmoitus.
1.3. Ammatinharjoittamisvälineet (DA 226 art)
Väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn voidaan asettaa ammatinharjoittamisvälineitä silloin, kun
-

ne omistaa unionin tullialueen ulkopuolelle sijoittautunut henkilö
ne tuo maahan joko unionin tullialueen ulkopuolelle sijoittautunut henkilö tai
tavaroiden omistajan työntekijä, joka on sijoittautunut unionin tullialueelle
niitä käyttää maahantuoja tai niitä käytetään maahantuojan valvonnassa, lukuun
ottamatta audiovisuaalisia yhteistuotantoja.

Kaikkien edellä mainittujen edellytysten tulee täyttyä, jotta tätä menettelyä voitaisiin käyttää.
Menettelyn-/luvanhaltijana täytyy tässä yhteydessä siis olla sellainen taho, jonka vakituinen
asuinpaikka on unionin tullialueen ulkopuolella.
Ammatinharjoittamisvälineisiin sovellettavaa väliaikaisen maahantuonnin menettelyä ei kuitenkaan
voida käyttää silloin, kun tuotavat välineet on tarkoitettu teolliseen valmistukseen, tavaroiden
teolliseen pakkaamiseen tai, lukuun ottamatta käsityökaluja, luonnon varojen hyväksikäyttämiseen,
rakennusten rakentamiseen, korjaamiseen ja huoltamiseen tai maansiirtotöihin tai vastaaviin töihin.
Ammatinharjoittamisvälineiksi voidaan katsoa esimerkiksi lehdistö-, radio-, televisio- tai elokuvaalan välineet.
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Ammatinharjoittamisvälineet asetetaan lähtökohtaisesti väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn
kirjallisella tulli-ilmoituksella. Tulli varaa tavaroista vakuuden sille tuontitullien ja arvonlisäveron
määrälle, joka väliaikaisen maahantuonnin menettelyä käytettäessä jätetään kantamatta. Suomen
tullin soveltama asiakkuusluokitus vaikuttaa vakuuden määrään. Suullisella tulli-ilmoituksella
voidaan kuitenkin asettaa menettelyyn radio- ja televisio-ohjelmien tuotanto- ja lähetysvälineet
sekä radio- ja televisio-ohjelmien lähetyksessä käytettäväksi tarkoitetut erityisesti sovitetut
ajoneuvot ja niiden varusteet silloin, kun ne tuovat maahan unionin tullialueen ulkopuolelle
sijoittautuneet ja viranomaisten asianmukaisesti hyväksymät julkiset tai yksityiset toimielimet.
Tällöin suullisen ilmoituksen tueksi tulee antaa tullilomake 613s (ks. linkki edellä kohdassa 1.1.).
Kun ammatinharjoittamisväline asetetaan menettelyyn, Tulli asettaa määräajan, johon mennessä
menettely tulee päättää. Määräajan tulee olla riittävän pitkä käytön tarkoituksen saavuttamiseksi.
Lähtökohtaisesti määräajan tulisi olla niin pitkä, että se kattaa tapahtuman keston sekä tuonnin ja
jälleenviennin.
Kun väliaikaisen maahantuonnin menettely päätetään jälleenvientiin, tavaroita menettelyyn
asetettaessa mahdollisesti varattu vakuus vapautetaan, jos menettelyyn asetettujen tavaroiden
voidaan todeta poistuneen unionin tullialueelta.
Kun tavarat asetetaan menettelyyn kirjallisella tulli-ilmoituksella, käytetään menettelykoodia 53xx ja
kansallista menettelykoodia D12.
1.4. Kuljetusvälineet (DA 212 – 218 art)
Jos kuljetusvälinettä käytetään muuhun kuin urheilutapahtumiin osallistumiseen tai
ammatinharjoittamiseen, se voidaan asettaa väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn DA 212 –
218 artiklan nojalla.
Tällöin kaikkien seuraavien edellytysten on täytyttävä:
-

-

Kuljetusvälineen tulee olla rekisteröity unionin tullialueen ulkopuolella tämän alueen
ulkopuolelle sijoittautuneen henkilön nimiin. Rekisteröinnin puuttuessa riittää, että
kuljetusväline on unionin tullialueen ulkopuolelle sijoittautuneen henkilön
omistuksessa.
Kuljetusvälinettä käyttää unionin tullialueen ulkopuolelle sijoittautunut henkilö. Tästä
on kuitenkin säädetty poikkeuksia DA 214 – 216 artiklassa.

Väliaikaisen maahantuonnin menettelyä sovellettaessa kaupallisella käytöllä tarkoitetaan
henkilöiden kuljetusta vastiketta vastaan taikka tavaroiden teollista tai kaupallista kuljetusta
vastiketta vastaan tai vastikkeetta. Muu käyttö katsotaan yksityiskäytöksi.
Kuljetusvälineen voi pääsääntöisesti tuoda vain sellainen henkilö, jonka vakituinen asuinpaikka
on unionin tullialueen ulkopuolella. Tullin asiakasohjeessa Kuljetusvälineen tulliton väliaikainen
maahantuonti on kerrottu tilanteet, jolloin unionin tullialueella asuva luonnollinen henkilö voi tuoda
unionin tullialueelle kaupalliseen tai yksityiseen käyttöön unionin tullialueen ulkopuolelle
rekisteröidyn kuljetusvälineen väliaikaisesti täysin tullitta.
Yksityiskäyttöön tarkoitettua kuljetusvälinettä voi kuitenkin käyttää unionin tullialueelle tälle
alueelle sijoittautunut henkilö silloin, kun käyttö on satunnaista ja tapahtuu sellaisen
rekisterinhaltijan määräysten mukaisesti, joka käytön aikana myös itse on unionin tullialueella.
Rekisterinhaltijalla tarkoitetaan henkilöä, jonka nimiin kuljetusväline on rekisteröity unionin
tullialueen ulkopuolella.
Kuljetusvälineet voidaan asettaa väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn tosiasiallisella toimella,
kun ne tuodaan omilla pyörillään tai kölillään rajan yli katso Tullin asiakasohje Kuljetusvälineen
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väliaikainen maahantuonti. Ne voidaan myös asettaa menettelyyn kirjallisella tulli-ilmoituksella. Kun
tavarat asetetaan menettelyyn kirjallisella tulli-ilmoituksella, Tulli varaa vakuuden. Suomen tullin
soveltama asiakkuusluokitus vaikuttaa vakuuden määrään.
Kun kyse on kuljetusvälineistä, niiden varaosista, tarvikkeista tai varusteista ja tulliviranomaiset
katsovat, että aiheutuu vakava vaara siitä, ettei jotain tullilainsäädännössä säädettyä velvoitetta
noudateta, Tulli voi vaatia tosiasiallisella toimella annettavan tulli-ilmoituksen sijasta tavarat
asetettavaksi menettelyyn kirjallisella (vakiomuotoisella) tulli-ilmoituksella
haettavalla/myönnettävällä luvalla. Tässä tapauksessa ei siis käytetä lomaketta 613s. Myös
asiakas voi halutessaan asettaa tavarat menettelyyn kirjallisella tulli-ilmoituksella. Tällöin Tulli
varaa tavaroista vakuuden sille tuontitullien ja arvonlisäveron määrälle, joka väliaikaisen
maahantuonnin menettelyä käytettäessä jätetään kantamatta. Tässä yhteydessä matkustajalla on
mahdollisuus käyttää asiamiestä suorana edustajana. Suomen tullin soveltama asiakkuus-luokitus
vaikuttaa vakuuden määrään.
Kun kuljetusväline asetetaan menettelyyn, Tulli asettaa määräajan, johon mennessä menettely
tulee päättää. Määräaika määräytyy sen mukaan, mistä kuljetusvälineestä on kyse ja mihin
tarkoitukseen se tuodaan unionin tullialueelle.
Kun väliaikaisen maahantuonnin menettely päätetään jälleenvientiin, tavaroita menettelyyn
asetettaessa mahdollisesti varattu vakuus vapautetaan, jos menettelyyn asetettujen tavaroiden
voidaan todeta poistuneen unionin tullialueelta.
Katso myös Veron ohjeistus Ajoneuvon väliaikainen veroton käyttö Suomessa Verohallinnon
sivulta.
Kun kuljetusväline asetetaan väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn kirjallisella tulli-ilmoituksella,
käytetään menettelykoodia 53xx ja kansallista menettelykoodia D03.
1.5. Täysin tuontitulliton väliaikainen maahantuonti DA 236 artiklan nojalla
Kyseisen artiklan nojalla täysin tuontitullittomaan väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn voidaan
asettaa muita kuin DA 208- 216 ja 219-235 tarkoitettuja tavaroita, tai sellaisia tavaroita, jotka eivät
täytä kyseisissä artikloissa säädettyjä edellytyksiä. Näitä tavaroita voidaan asettaa väliaikaisen
maahantuonnin menettelyyn, kun niitä tuodaan joko
-

satunnaisesti ja enintään kolmen kuukauden ajaksi; tai
erityisissä tilanteissa, joilla ei ole taloudellista vaikutusta unionissa

Lähtökohtaisesti on siis sovellettava ensisijaisesti muita kyseiseen tavaraan ja tilanteeseen
soveltuvia artikloja. Tämä artikla ei muodosta automaattista perustetta väliaikaisen maahantuonnin
myöntämiselle, vaan sen soveltaminen on Tullin harkinnan varassa. Jos tätä artiklaa halutaan
soveltaa, tulee ennen tulli-ilmoituksen tekemistä olla yhteydessä tulliin.
Mikäli tavaroita asetetaan väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn tällä perusteella, käytetään
menettelykoodia 53xx ja kansallista menettelykoodia D28 tai D29.
1.6. ATA Carnet
Tiettyjä tavaroita voidaan tuoda väliaikaisesti unionin tullialueelle myös etukäteen lähtömaassa
hankittua ATA Carnet’ia käyttäen. Näitä tavaroita ovat näyttelytavarat, ammatinharjoittamisvälineet
ja kaupalliset tavaranäytteet. Tällöin sovelletaan väliaikaisen maahantuonnin ATA Carnet’ia
koskevaa yleissopimusta. Lisätietoja ATACarnet–asiakirjasta löytyy Kauppakamarien internetsivulta.
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1.7. Useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota koskeva lupa (TA 260 ja 261 art)
Useammalla kuin yhtä jäsenvaltiota koskevalla luvalla tarkoitetaan seuraavia tilanteita:
- menettelyyn asettamista ja menettelyn päättämistä koskeva tulli-ilmoitus annetaan eri
jäsenvaltioihin
tai
- väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn asetettuja tavaroita käytetään muussa
jäsenvaltiossa kuin siinä, johon lupahakemuksena toimiva tulli-ilmoitus annetaan.
Kun urheilutapahtuma järjestetään ja väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn asetettuja tavaroita
aiotaan käyttää useamman jäsenvaltion alueella, asiakkaan on haettava useampaa kuin yhtä
jäsenvaltiota koskevaa lupaa. Väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä useampaa kuin yhtä
jäsenvaltiota koskeva lupa voidaan hakea ja myöntää myös vakiomuotoisella tulli-ilmoituksella,
eikä jäsenvaltioiden välistä konsultaatiomenettelyä vaadita.
Väliaikaisen maahantuonnin menettelyä varten useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota koskeva
lupahakemus tehdään sen maan tulliviranomaiselle, jonka alueella tavarat otetaan ensimmäisen
kerran käyttöön.
Jos haetaan tavanomaista kirjallista useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota koskevaa lupaa,
hakemuksen käsittely kestää yleensä vähintään 60 päivää.
ATA Carnet’ia käytettäessä ei erillistä useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota koskevaa lupaa tarvita.

2. Vapaaseen liikkeeseen luovuttaminen tullitta tullittomuusasetuksen
perusteella
2.1. Matkustajien mukanaan tuomat tavarat (TtA 41 art., AVL 95-95e §)
Tullittomia ovat sellaiset kolmannesta maasta tulevien matkustajien henkilökohtaisiin
matkatavaroihin sisältyvät tavarat, joista ei kanneta vastaavien arvonlisäveroa koskevien
säännösten perusteella arvonlisäveroa. Matkustajien mukanaan tuomien tavaroiden
arvonlisäverottomuudesta säädetään arvonlisäverolain 95-95e §:ssä.
Matkustajatuomiset
2.2. Kansainvälisissä urheilutapahtumissa käytettävät lääkevalmisteet (TtA 60 art.)
Tullittomuus myönnetään sellaisille lääke- tai eläinlääketieteellisille lääkevalmisteille, jotka on
tarkoitettu kansainvälisiin urheilutapahtumiin osallistuville kolmansista maista tuleville henkilöille tai
eläimille. Tullittomuus myönnetään vain siinä määrin kuin on tarpeen näiden henkilöiden tai
eläinten tarpeiden täyttämiseksi unionin tullialueella oleskelun aikana.
TtA 60 artiklan perusteella tullittomien tavaroiden maahantuonnista ei kanneta arvonlisäveroa
Tätä tullittomuusperustetta sovellettaessa käytetään menettelykoodia 40xx ja kansallista
menettelykoodia C19.
2.3. Näyttelyssä tai vastaavassa tilaisuudessa käytettävät tai kulutettavat tuotteet (TtA 90–
94 art.)
Tullittomuus voidaan myöntää pienille näytteille silloin, kun ne edustavat unionin tullialueen
ulkopuolella valmistettuja tavaroita. Pienet näytteet tulee tuoda vastikkeetta kolmansista maista tai
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saada näistä maista irtotavarana tuotavasta tavarasta. Ne tulee jakaa yksinomaan tilaisuuden
aikana vastikkeetta yleisölle niiden henkilöiden käyttöön tai kulutukseen, joille ne jaetaan.
Näytteiden tulee olla vähäarvoisia ja mainosluonteisia. Näytteet eivät saa soveltua helposti
markkinoitaviksi ja niiden esittelypakkauksen tulee sisältää tarvittaessa pienemmän määrän
tavaraa kuin pienin markkinoilla tosiasiallisesti kaupan oleva pakkaus samaa tavaraa. Mikäli kyse
on elintarvikkeista tai juomista, joita ei ole pakattu edellä mainitulla tavalla, ne tulee kuluttaa paikan
päällä tilaisuuden aikana. Näytteiden tulee olla kokonaisarvoltaan ja määrältään suhteessa
tapahtuman luonteeseen, vierailijoiden määrään ja näytteilleasettajan osallistumisen
merkittävyyteen. Tätä tullittomuutta ei sovelleta alkoholituotteisiin, tupakkaan ja tupakkatuotteisiin
sekä kiinteisiin, nestemäisiin ja kaasumaisiin polttoaineisiin.
Tullittomuus voidaan myöntää myös tavaroille, jotka tuodaan yksinomaan niiden esittelyä varten tai
unionin tullialueen ulkopuolella valmistettujen näytteillä olevien koneiden ja laitteiden esittelyä
varten. Tullittomuus rajoittuu tavaroihin, jotka kulutetaan tai hävitetään tapahtuman aikana ja jotka
ovat kokonaisarvoltaan ja määrältään suhteessa tapahtuman luonteeseen, vierailijoiden määrään
ja näytteilleasettajan osallistumisen merkittävyyteen. Tätä tullittomuutta ei sovelleta
alkoholituotteisiin, tupakkaan ja tupakkatuotteisiin sekä kiinteisiin, nestemäisiin ja kaasumaisiin
polttoaineisiin.
Lisäksi tullittomuus voidaan myöntää painotuotteille, luetteloille, esitteille, hinnastoille,
mainosjulisteille, kalentereille, valokuville ja muille tavaroille, jotka toimitetaan vastikkeetta
käytettäväksi unionin tullialueen ulkopuolella valmistettujen tavaroiden mainostamiseen. Tämä
tullittomuus rajoittuu mainosluonteisiin painotuotteisiin ja tavaroihin, jotka on tarkoitettu yksinomaan
jaettavaksi vastikkeetta yleisölle tapahtumapaikalla ja jotka ovat kokonaisarvoltaan ja määrältään
suhteessa tapahtuman luonteeseen, vierailijoiden määrään ja näytteilleasettajan osallistumisen
merkittävyyteen.
Tullittomuus voidaan myöntää myös vähäarvoisille materiaaleille, kuten maaleille, lakoille ja
seinäpapereille, joita käytetään unionin tullialueen ulkopuolelle sijoittautuneiden esittelijöiden
tilapäisten näyttelyosastojen rakentamiseen, ylläpitoon ja somistamiseen. Näyttelyosastot tulee
hävittää käytön jälkeen.
Edellä mainittujen tavaroiden osalta tullittomuuden edellytyksenä on, että tavaroita käytetään
edellä kerrotuilla tavoilla näyttelyssä tai vastaavassa tilaisuudessa. Tullittomuus ei koske
myymälöissä tai kaupallisissa tiloissa yksityisesti kolmannen maan tavaroiden myymiseksi
järjestettäviä näyttelyitä. Näyttelyllä tai vastaavalla tilaisuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä
-

kaupan, teollisuuden, maatalouden ja pienteollisuuden näyttelyitä, messuja, esittelyjä ja
vastaavia tilaisuuksia
pääasiassa hyväntekeväisyystarkoituksessa järjestettyjä näyttelyitä ja tilaisuuksia
tieteen, tekniikan, käsityötaidon, taiteen, kasvatuksen tai koulutuksen taikka kulttuurin,
urheilun, uskonnon tai jumalanpalveluksen, ammattiyhdistysliikkeen, matkailun tai kansojen
keskinäisen ymmärtämyksen edistämiseksi järjestettyjä näyttelyitä tai vastaavia tilaisuuksia
kansainvälisten järjestöjen tai ryhmittymien edustajien kokouksia
virallisia juhlamenoja tai muistotilaisuuksia

TtA 90 - 94 artiklan perusteella tullittomien tavaroiden maahantuonnista ei kanneta arvonlisäveroa.
Tätä tullittomuusperustetta sovellettaessa käytetään menettelykoodia 40xx ja kansallista
menettelykoodia C32.
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3. Tavaroiden maahantuontiin ja vapaaseen liikkeeseen luovuttamiseen
liittyvät rajoitukset
Kun tavaroita tuodaan kansainvälistä urheilutapahtumaa varten, on muistettava, että
tuontirajoituksia sovelletaan samalla tavalla kuin yleensäkin. Esimerkiksi tullittomuuden
myöntäminen ei vapauta tavaraa tuontirajoituksista.
Tarkista mahdolliset rajoitukset Tullin rajoituskäsikirjasta.
Lisätietoa sähköpostiosoitteesta yritysneuvonta(at)tulli.fi
Sovellettava lainsäädäntö:
Unionin tullikoodeksi (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 952/2013)
Delegoitu asetus (Komission delegoitu asetus (EU) 2015/2446)
Täytäntöönpanoasetus (Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2447)
Delegoitu asetus (Komission delegoitu asetus (EU) 2016/341), ns. siirtymäsäännökset
Neuvoston asetus (EY) N:o 1186/2009, annettu 16 päivänä marraskuuta 2009, yhteisön
tullittomuusjärjestelmän luomisesta

