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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 tapah-

tuu Suomessa. Verottomista maahantuonneista säädetään arvonlisäverolaissa (AVL 1501/1993).  

Maahantuonnin verottomuuteen on vedottava tavaraa tulliselvitettäessä.  

Arvonlisäverotuksesta on julkaistu asiakasohje n:ro 35/2015 Veroton maahantuonti arvonlisäverotuk-

sessa (pdf) 

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.  

 

3 Menettelyyn oikeutetut tavarat ja käsittelyt 
Tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn oikeutetut tavarat on erikseen mainittu Fintaricissa, Tullin verk-

kosivulla https://tulli.fi/web/tulli-ohjeet/fintaric/fintaric-kayttoopas 

 

Menettelyyn oikeutetut tavarat tunnistaa joko nimikkeistön nimiketeksteistä ja tavaroiden käyttöä koske-

vista alaviiteteksteistä tai ne on mainittu nimikeistön yleis- ja erityismääräyksissä. Esimerkkeinä menette-

lyn soveltamisesta voidaan mainita tavarat, jotka on tarkoitettu käytettäviksi yhdistetyn nimikkeistön eri-

tyismääräysten A osassa luetelluissa tietynlaisissa vesialuksissa, siviili-ilma-aluksiin käytettävät nimik-

keen 8411 12 80 10 suihkuturbiinimoottorit, jalostukseen tarkoitettu nimikkeen 1604 30 90 10 kalanmäti, 

puhdistettavaksi tarkoitettu nimikkeen 1701 13 10 00 raaka ruokosokeri ja ydinreaktoreissa käytettävät 

nimikkeen 8401 30 00 20 säteilyttämättömät polttoaine-elementit. 

https://tulli.fi/documents/2912305/3768611/Asiakasohje+35%2C+Veroton+maahantuonti+arvonlis%C3%A4verotuksessa+1.1.2018+alkaen/429c5837-0686-42ba-af08-688fb6ee85f1/Asiakasohje+35%2C+Veroton+maahantuonti+arvonlis%C3%A4verotuksessa+1.1.2018+alkaen.pdf
https://tulli.fi/documents/2912305/3768611/Asiakasohje+35%2C+Veroton+maahantuonti+arvonlis%C3%A4verotuksessa+1.1.2018+alkaen/429c5837-0686-42ba-af08-688fb6ee85f1/Asiakasohje+35%2C+Veroton+maahantuonti+arvonlis%C3%A4verotuksessa+1.1.2018+alkaen.pdf
https://tulli.fi/web/tulli-ohjeet/fintaric/fintaric-kayttoopas
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3.1 Nimikkeistön nimiketekstissä tai alaviitteessä luetellut tavarat 
Eräiden nimikkeistön 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 - - - -  levyruuvit:   

7318 14 91 10 - - - - - tietyn tyyppisissä ilma-aluksissa käytettävät 3,7; S:0 (EU001) (EU002) 

 

EU001 Tulleista vapauttamisessa tai tullien alentamisessa on sovellettava asiaa koskevissa unionin sään-

nöksissä vahvistettuja edellytyksiä, jotka koskevat kyseisten tavaroiden käytön tullivalvontaa (ks. Euroo-

pan 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 Nimikkeistön yleis- ja erityismääräyksissä mainitut tavarat  

3.2.1 Tavarat tiettyjä laivoja, veneitä ja muita aluksia sekä poraus- ja tuotantolauttoja varten 
Tullit jätetään kantamatta tavaroista, jotka on tarkoitettu käytettäviksi nimikkeistön 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 nimikkeistön yleis- ja 

erityismääräysten II osaston A kohdassa mainituille poraus- ja tuotantolautoille. Poraus- ja 

tuotantolautoille asennettaviksi tarkoitettuina on pidettävä myös sellaisia tavaroita kuten 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  

 

Suspensio – tavarat tiettyjä laiva-, vene- ja muita alusluokkia sekä poraus- tai tuotantolauttoja varten (01-

07-2016 -) :   0 %  (EU003) (TM510)   
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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-, huolto- 

tai muutostöitä varten, sekä tällaisten lauttojen varustamiseen käytettäviä; 

b) putket, johdot, kaapelit ja niiden liitoskappaleet, joiden avulla nämä poraus- tai tuotantolau-

tat 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 nimikkeistön 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. 

 

Helpotettu tietyn käyttötarkoituksen menettely siviili-ilma-alusten tuontitullietuuden saamiseksi  

 

Helpottaakseen talouden toimijoiden asemaa komissio on integroinut TARIC-tietokantaan alaviitteet TN 

101 ja EU004 nimikkeiden 8802 11 00 10, 8802 12 00 10, 8802 20 00 10, 8802 30 00 10 ja 8802 40 00 10 

mukaisille siviili-ilma-aluksille. Nämä viisi nimikettä ovat myös yhdistetyn nimikkeistön 

erityismääräysten (B-osa) mukaisia.  

 

Koska tietyn käyttötarkoituksen menettelyn soveltaminen ilma-alukselle edellyttää joka tapauksessa 

rekisteröintiä siviili-ilma-alusrekisteriin, tietyn käyttötarkoituksen normaalille lupamenettelylle 

vaihtoehtoinen, helpotettu tapa tullietuuden saamiseksi, on esittää luovutusvaiheessa asianmukainen 
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rekisteröintitodistus, Certificate of Registration (koodiluettelo 0006, asiakirjakoodi C072). 

 

Em. nimikkeisiin luokiteltava, joko jonkin EU:n jäsenvaltion tai kolmannen maan siviili-ilma-

alusrekisteriin merkitty siviili-ilma-alus voi siis vapaaseen liikkeeseen luovutettaessa saada tietyn 

käyttötarkoituksen mukaisen tullietuuden, kun tulli-ilmoituksen antamisen yhteydessä Tullille esitetään 

joko tietyn käyttötarkoituksen lupa tai rekisteröintitodistus (Certificate of Registration). 
 

3.3 Tuotto 
 

Tuotto tarkoittaa tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn asetetun tavaraerän jalostuksessa tai käsittelyssä 

syntyvien tuotteiden paljoutta tai prosentuaalista osuutta. Tuotto voidaan ilmaista esim. kappaleina (100 

m2 kangasta -> tuotto 50 kpl t-paitoja), kilogrammoina (2 000 kg kuparia -> tuotto 4 500 kg nikkeli-kupa-

riharkkoja) tai prosentteina (350 tn rypsiöljyä rehuseoksen valmistukseen -> tuotto 98 % eli valmistuksessa 

syntyy 2 % hävikkiä). 

Tuottoaste, keskimääräinen tuottoaste tai tuottoasteen määritystapa on vahvistettava luvassa. Eri tava-

roille määrättyjä tuottoasteita ei enää ole yksilöity unionin tullilainsäädännössä, mutta unionin erityislain-

säädännössä yksilöityjä tuottoja saattaa olla. Esimerkiksi juurikasraakasokerille ja ruokoraakasokerille on 

määritetty tuotto (saanto) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1308/2013 (annettu 

17 päivänä joulukuuta 2013, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten 

(ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta) liitteen 3 B 

osan III kohdassa. 

 

 

Mikäli unionin erityislainsäädännössä ei ole yksilöityä tuottoastetta, on tavaroille vahvistettava keskimää-

räinen tuotto (jollakin määritellyllä aikavälillä, tilanteesta riippuen esim. 1 viikon tai 1 kuukauden tuotan-

non keskimääräinen tuotto). Mikäli keskimääräistä tuottoasteetta ei voida määrittää tai se olisi kohtuutto-

man hankalaa, on luvassa vahvistettava tuottoasteen määritystapa (esim. viittaus valmistusreseptiin, josta 

kunkin erän tosiasiallinen tuotto ilmenee). 

Tuottoaste tai keskimääräinen tuottoaste on määritettävä niiden todellisten olosuhteiden perusteella, 

joissa jalostustoiminnot suoritetaan tai ne on määrä suorittaa. Luvassa vahvistettua tuottoastetta voidaan 

tarvittaessa muuttaa. Muutos tehdään UTK 28 artiklan eli myönteisten päätösten kumoamista ja muutta-

mista koskevan prosessin mukaisesti. 

 

Jos tavaroiden valmistuksessa tai käsittelyssä syntyy jätettä ja romua sekä luonnollisista syistä johtuvaa 

hävikkiä, niitä pidetään tiettyyn käyttötarkoitukseen käytettyinä tavaroina.   

4 Luvan hakeminen ja myöntäminen 
Lupaa haetaan siitä jäsenvaltiosta, jossa hakijan tullitarkoituksiin soveltuva pääkirjanpito hoidetaan tai 

jossa se on saatavissa ja  jossa ainakin osa päätöksen kattamasta toiminnasta on määrä suorittaa.  

 

Jos yllä mainittua edellytystä ei ole mahdollista määrittää, lupaa haetaan siitä jäsenvaltiosta, jossa hakijan 

sellainen kirjanpito- tai asiakirja-aineisto (tullitarkoituksissa käytettävä pääkirjanpito) säilytetään tai 

pidetään saatavilla, jonka perusteella tulliviranomainen voi tehdä päätöksen. 

Jos luvanhakija ei ole unionin tullialueelle sijoittautunut, lupaa haetaan siitä jäsenvaltiosta, jossa tavaroita 

on tarkoitus käyttää ensimmäistä kertaa (DA 162 art.) 
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4.1 Tavanomainen (kirjallinen) lupa 
Tavanomaista lupaa on käytettävä silloin, jos tulli-ilmoitus halutaan antaa yksinkertaistettuna, halutaan 

käyttää keskitettyä tullausta tai ilmoittajan kirjanpitoon tehtävää merkintää. Tavanomainen lupa on haet-

tava myös silloin, myös jos toiminnassa halutaan käyttää korvaamista vastaavalla tavaralla (katso kohta 

6) tai tarvitaan useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota koskeva lupa (katso kohta 4.3) tai takautuva lupa (katso 

kohta 5).  

Lupaa haetaan Suomessa tullilomakkeella nro 1017s Tullin lupakeskukselta sähköpostitse lupakes-

kus(at)tulli.fi tai postitse Tullin lupakeskus, PL 56, 90401 Oulu.  

Hakemus hyväksytään käsittelyyn viimeistään 30 päivää hakemuksen vastaanotosta. Hakemuksen käsit-

telyn 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 toi-

mittaa 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/yleisva-

kuudesta, 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 käyttötarkoituk-

sen 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 pyyn-

nöllä.  

Huom!   Lupahakemus tai luvan uusimista tai muuttamista koskeva hakemus on suositeltavaa jättää Tul-

lin lupakeskukselle vähintään 3 kk ennen toivottua luvan tai lupamuutoksen voimassaolon alkamispäi-

vää. Kaikki luvat, joissa voimaantulopäivä on luvan allekirjoituspäivää aikaisempi tai jossa lupamuutok-

sen 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)  
Tietyn käyttötarkoituksen lupaa voi hakea tulli-ilmoituksella, kun hakija aikoo osoittaa tavarat kokonaan 

niille määrättyyn tiettyyn käyttötarkoitukseen. Tulli-ilmoituksella on annettava tietyt lisätiedot, jotta se 

voidaan hyväksyä lupahakemukseksi.  

 

Lupahakemuksena toimiva tulli-ilmoitus voidaan tehdä ainoastaan vakiomuotoisena eli yksivaiheisena. 

 

Lupa myönnetään hyväksymällä kyseinen tulli-ilmoitus ja luovuttamalla tavarat menettelyyn. Tulli-

ilmoituksella 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  

http://tulli.fi/documents/2912305/3511317/1017s/74443890-83d8-4a3d-b811-5b3a4045903e?version=1.3%1f%1f%20
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- haettava lupa koskee useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota  

- haetaan takautuvaa lupaa  

 

tai jos kyseessä on  

- yksinkertaistettu ilmoitus (UTK 166 art.) 

- keskitetty tulliselvitys (UTK 179 art.) 

- ilmoittajan kirjanpitoon tehtävä merkintä (UTK 182 art.). 

4.3 Useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota koskeva lupa 
Kun menettelyyn asettaminen ja menettelyn päättäminen tapahtuvat EU:n eri jäsenvaltioiden alueella tai 

tavaroita jalostetaan tai käytetään jäsenvaltion toisen alueella, tarvitaan useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota 

koskeva lupa (katso myös tämän ohjeen kohta 15). 

 

Useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota koskevat luvat haetaan ja myönnetään Tullipäätökset -järjes-

telmästä (CDMS, Customs Decisions Management System).  

 
Asiointiportaaliin kirjautumisesta ja asiointirooleista löytyy lisätietoa Tullin verkkosivuilta: Useampaa 

kuin yhtä jäsenvaltiota koskevat luvat  

 

Useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota koskevan luvan myöntämisaika on pidempi kuin vain yhdessä jäsen-

valtiossa 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 lupaluonnok-

sen 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 asianomais-

ten tulliviranomaisten suostumus katsotaan annetuksi. 

Lupa tulee voimaan myöntämispäivänä tai muuna myöhempänä luvassa mainittuna päivänä ja se on voi-

massa enintään 5 vuotta tai jos kyseessä on DA liitteen 71-02 tavarat, enintään 3 vuotta. 

 

Lainsäädännössä on säädetty tietyistä tilanteista, joissa konsultaatiokierrosta ei vaadita, esim. kun useam-

paa kuin yhtä jäsenvaltiota koskeva lupa uusitaan tai sitä muutetaan vähäisiltä osin (katso TA art. 261). 

Myönnetty lupa lähetetään 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 1017s ja sen liit-

teeksi asiakkaan on annettava selvitys, josta käy ilmi luvan myöntämisen edellytykset. Takautuva lupa 

voidaan myöntää, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:  

 siihen on todistetusti taloudellista tarvetta;  

http://tulli.fi/yritysasiakkaille/luvat/useampaa-kuin-yhta-jasenvaltiota-koskevat-luvat
http://tulli.fi/yritysasiakkaille/luvat/useampaa-kuin-yhta-jasenvaltiota-koskevat-luvat
http://tulli.fi/documents/2912305/3511317/1017s/74443890-83d8-4a3d-b811-5b3a4045903e?version=1.3%1f%1f%20
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 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 saata-

villa, kun lupahakemus hyväksytään.  

 

Takautuva lupa tulee voimaan aikaisintaan päivänä, jona hakemus hyväksytään. Poikkeuksellisissa olo-

suhteissa Tulli voi sallia, että lupa tulee voimaan aikaisintaan yhtä vuotta tai, kun kyseessä ovat DA liit-

teen 71–02 tavarat, kolme kuukautta ennen hakemuksen hyväksymispäivää. Jos hakemus koskee saman-

laisten 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 enin-

tään 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 ilmoi-

tettu menettelyyn, jossa on syntynyt tullivelka (esim. normaali vapaaseen liikkeeseen luovutus). Tulli-

ilmoitus on mitätöitävä tavaroiden luovutuksen jälkeen ilmoittajan perustellusta hakemuksesta, jos seu-

raavat 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 ereh-

dystä ei olisi sattunut;  

c) erehdyksessä annetun ilmoituksen antamishetkellä edellytykset olisivat täyttyneet tavaroiden asetta-

miseksi tullimenettelyyn, johon tavarat olisi ilmoitettu, jos erehdystä ei olisi sattunut;  

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 lu-

pamuutoksen 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 kol-

messa 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 hy-

väksytään käsittelyyn 2.8.2016, jolloin lupa pitäisi myöntää 30 päivässä eli viimeistään 1.9.2016. Lupa-

käsittelyn aikana hakijalta joudutaan kuitenkin pyytämään lisätietoja hakemuksen käsittelemiseksi ja 
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hakija toimittaa pyydetyt lisätiedot 28.8.2016. Lupa on myönnettävä 30 päivän kuluessa kyseistä päi-

västä, jolloin kaikki tarvittavat tiedot on saatu, eli viimeistään 26.9.2016. Jos lupa myönnetään lupaha-

kemuksessa pyydetyn voimassaoloajan alkamispäivän eli 1.9.2016 jälkeen, esimerkiksi 3.9.2016, ja voi-

massaoloajan alkamispäiväksi merkitään pyydetty 1.9.2016, on kyseinen lupa takautuva lupa. Tällöin 

hakija ei voi saada seuraavien kolmen vuoden aikana toista takautuvaa tietyn käyttötarkoituksen lu-

paa tai takautuvaa lupamuutosta (esim. lisätä takautuvasti uuden CN-koodia menettelyyn asetetta-

viin 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 hy-

väksytään käsittelyyn 2.8.2016, jolloin lupa pitäisi myöntää 30 päivässä eli viimeistään 1.9.2016. Lupa-

käsittelyn aikana hakijalta joudutaan kuitenkin pyytämään lisätietoja hakemuksen käsittelemiseksi ja 

hakija toimittaa pyydetyt lisätiedot 28.8.2016. Lupa on myönnettävä 30 päivän kuluessa kyseistä päi-

västä, jolloin kaikki tarvittavat tiedot on saatu, eli viimeistään 26.9.2016. Jos lupa myönnetään lupaha-

kemuksessa 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 menette-

lyyn 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 

b) tavaroille tai tuotteille, jotka on muunnettu geneettisesti tai jotka sisältävät geneettisesti muun-

nettuja aineosia 

c) jos siitä aiheutuisi perusteeton tuontitullietuus tai jos näin säädetään unionin lainsäädännössä 

 

Vastaavien tavaroiden käytöstä on asiakasohje Vastaavien tavaroiden käyttö (pdf) 

 

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 osoit-

tamana päivänä. Postitse tavallisena kirjeenä lähetetty päätös katsotaan saadun tiedoksi 7 päivän kuluttua 

lähetyspäivästä, jollei muuta näytetä. Todisteellisessa sähköisessä tiedoksiannossa päätös katsotaan saa-

https://tulli.fi/documents/2912305/2980863/Vastaavien+tavaroiden+k%C3%A4ytt%C3%B6+erityismenettelyiss%C3%A4/9e71a617-a7b5-4260-929b-17321a30cf7e/Vastaavien+tavaroiden+k%C3%A4ytt%C3%B6+erityismenettelyiss%C3%A4.pdf
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dun tiedoksi, kun päätös on noudettu Tullin osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedos-

tosta. 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 vasti-

netta. 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. Lain-

säädäntö ei suoraan määrää, että kirjanpidon tulee olla sähköinen. Täten tilanteissa, joissa esim. erityis-

menettelyn käyttäminen on hyvin pienimuotoista, on hyväksyttävä myös paperimuotoinen menettelykir-

janpito.  

 

Tulliviranomaisten on voitava kirjanpidon sisältämien tietojen avulla valvoa kyseessä olevaa menettelyä 

erityisesti siltä osin kuin on kyse menettelyyn asetettujen tavaroiden tunnistamisesta, niiden tullioikeu-

dellisesta asemasta ja niiden liikkumisesta. 

 

AEOC -toimijan katsotaan täyttävän 1 kohdassa säädetyn velvoitteen, jos toimijan kirjanpito on asianmu-

kainen 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 käyte-

tyt 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  

 tuotto tai sen laskentatapa, jos se on tarpeen 

 tiedot, jotka mahdollistavat vastaavien tavaroiden käytön tullivalvonnan ja -tarkastukset koodek-

sin 223 artiklan mukaisesti;  

 tarvittaessa tiedot mahdollisesta oikeuksien ja velvollisuuksien siirrosta  

 kun kirjanpito ei ole osa tullitarkoituksissa käytettävää pääkirjanpitoa, viittaus kyseiseen tullitar-

koituksissa 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.  

 



  12 (18) 

9 Vakuus  

Tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn asetetuille tavaroille voi kohdistua kahdenlaista vakuusvaati-

musta. 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. 

Vakuuksista lisätietoa verkkosivuilla: http://tulli.fi/yritysasiakkaat/vakuudet/kansallinen-vakuus 

10 Edustajuus 
Henkilö voi käyttää tulliedustajaa (asiamiestä). Tietyn käyttötarkoituksen menettelyssä edustaja voi toi-

mia suorana edustajana tai suorana edustajana takaajan vastuulla. 

 

Lisätietoa tullin verkkosivulla http://tulli.fi/yritysasiakkaat/vakuudet/edustajana-toimiminen 

 

 

11 Tavaroiden menettelyyn asettaminen ja käyttäminen  

Tavarat asetetaan tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn antamalla niistä tulli-ilmoitus (menettelykoodi 

40xx). Tulli-ilmoituksen on sisällettävä tiettyjä lisätietoja, esim. kansallinen menettelykoodi ja 

erityismaininnan lisäkoodeja, jotka osoittavat, että kyseessä on tietyn käyttötarkoituksen menettely. 

Tietyn käyttötarkoituksen tapaukset ja tulli-ilmoituksella ilmoitettavat kansalliset koodit on kerrottu 

ohjeessa  Tietty käyttötarkoitus (end-use) (pdf) 

Mikäli tarkoituksena on hakea tulli-ilmoituksella lupaa menettelyn käyttämiseen (ns. yksinkertaistettu 

lupamenettely), vaadittavat lisätiedot sisältävä tulli-ilmoitus voidaan tehdä vain vakiomuotoisena. Jos 

toimijalla on tavanomainen lupa, tulli-ilmoitus voidaan tehdä myös yksinkertaistettuna, mikäli kyseistä 

tulli-ilmoituksen yksinkertaistamista koskeva lupa sen sallii. 

Kun tavaroiden luvanmukainen käyttö alkaa, siitä ei tarvitse ilmoittaa Tullille.  

Kun käytetään etukäteen haettua tavanomaista (kirjallista) lupaa, tavaroita voidaan asettaa tietyn käyttö-

tarkoituksen menettelyyn kyseisen luvan voimassaoloaikana.  

 

Menettelyyn asetettuja tavaroita saa käsitellä vain luvan mukaisesti ja luvassa määrätyissä paikoissa. Ta-

varoita voidaan siirtää unionin tullialueella ilman, että siitä tarvitsee ilmoittaa Tullille, kunhan kirjanpi-

dosta voidaan joka hetki selvittää tavaroiden sijaintipaikka (katso tarkemmin tämän ohjeen kohta 15.) Ta-

varat voivat siten sijaita myös muissa paikoissa kuin luvassa nimetyissä jalostus- tai käsittelypaikoissa, 

mutta jalostus- ja käsittelytoimintoja niihin voidaan kohdistaa vain luvan mukaisissa paikoissa. 

 

Tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn luovutetut tavarat ovat vapaassa liikkeessä ja kulutuksessa unio-

nin 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.   

http://tulli.fi/yritysasiakkaat/vakuudet/kansallinen-vakuus
http://tulli.fi/yritysasiakkaat/vakuudet/edustajana-toimiminen
https://tulli.fi/documents/2912305/3741829/Tietty+käyttötarkoitus+(end-use)+Tuonnin+asiakasohje+27.1.2017/f08792aa-07f6-485d-a4de-6fd2213a6665/Tietty+käyttötarkoitus+(end-use)+Tuonnin+asiakasohje+27.1.2017.pdf
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12 Menettelyn päättäminen 

Tietyn käyttötarkoituksen menettely ja tavaroihin kohdistuva tullivalvonta päättyy, kun tavarat on käy-

tetty luvassa määrättyyn tiettyyn käyttötarkoitukseen. Tullivalvonta päättyy myös, kun tavarat on viety 

unionin tullialueelta valvovan tullin luvalla, hävitetty tai luovuttu valtiolle tai kun tavarat on käytetty 

muihin kuin tullittomuuden tai alennetun tullin soveltamisen edellyttämiin tarkoituksiin ja niihin sovel-

lettava normaali kolmannen maan tuontitulli on maksettu. Tavaroista on annettava päätöstilitys 

valvovalle tullille (katso kohta 14). 

12.1 Menettelyn päättäminen osoittamalla tavaralle sille määrätty tietty käyttötarkoitus 

Kun tavarat on käytetty luvassa mainittuun tiettyyn käyttötarkoitukseen, tullivalvonta niiden osalta päät-

tyy. Jos tavarat soveltuvat toistuvaan käyttöön ja tulliviranomaiset katsovat tämän tarkoituksenmu-

kaiseksi väärinkäytön välttämiseksi, tavaroihin kohdistuvaa tullivalvontaa on jatkettava enintään kah-

della vuodella siitä päivästä, kun niitä ensimmäisen kerran käytettiin niille määrättyyn tiettyyn käyttötar-

koitukseen. Tällaisesta jatketusta tullivalvonnasta on aina oltava maininta menettelyä koskevassa luvassa.   

 

Menettelyn asianmukaisen päättämisen jälkeen luvanhaltija/menettelynhaltija voi käyttää tavarat halua-

mallaan tavalla, esimerkiksi myydä tavarat vapaasti. 

12.2 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 käyt-

töön soveltuvista tavaroista, jotka ovat luvan mukaan jatketussa tullivalvonnassa. Tällaisista tavaroista 

annetaan vientiä koskeva tulli-ilmoitus UTK 269(3) artiklan mukaisesti.  Tietyn käyttötarkoituksen menet-

tely ei pääty siihen, kun tavarasta annetaan vientiä koskeva tulli-ilmoitus, vaan tavarat 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 passi-

tusmenettelyyn. 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. 

12.3 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 oikai-

suna, koska kyseiset tavarat on jo luovutettu vapaaseen liikkeeseen eikä niistä voida enää antaa toista 

vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskevaa tulli-ilmoitusta. Päätöstilityksessä on viitattava oikaisu-

päätöksen numeroon, jolla end-use-tullin ja yleisen tullin erotus on maksettu. 

12.4 Menettelyyn asetettujen tavaroiden hävittäminen 
Jos menettely halutaan päättää hävittämällä tavarat, asiakkaan on otettava yhteyttä valvovaan tullin en-

nen hävittämistä.  

 

Jos menettelyyn asetettuja tavaroita hävitetään ennen kuin niille on osoitettu määrätty tietty käyttötarkoi-

tus ja hävittämisestä syntyy jätettä ja romua, näitä jätteitä ja romuja pidetään tullivarastointimenettelyyn 

asetettuina. Erillistä tullivarastolupaa ei tarvitse olla, mutta tietyn käyttötarkoituksen luvanhaltijan on pi-

dettävä kirjanpitoa tullivarastointimenettelyn vaatimusten mukaisesti. Jos jätteet ja romut otetaan pois 
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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 ja-

lostuksen 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 ta-

loudellista arvoa tai joiden taloudellinen arvo on alhainen ja joita ei voida käyttää ilman jatko-

jalostusta. 

12.5 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 seuraa-

vissa tapauksissa:  

– vastaavat tavarat on käytetty tullittomuuden tai alennetun tullin soveltamisen edellyttämiin tar-

koituksiin; 

– vastaavat tavarat viedään, hävitetään tai luovutetaan valtiolle;  

– vastaavat tavarat on käytetty muihin kuin tullittomuuden tai alennetun tullin soveltamisen edel-

lyttämiin tarkoituksiin ja niistä kannettava tuontitulli on maksettu. 

13 Menettelyn päättämisen määräaika  
Menettelyn päättämisen määräajalla tarkoitetaan aikaa, joka tarvitaan tavaroiden käyttämiseksi luvassa 

määrättyyn tarkoitukseen, jolloin tullivalvonta kyseisten tavaroiden osalta päättyy. 

Tietyn käyttötarkoituksen menettely ei ole tarkoitettu tavaroiden tai tuotteiden varastointiin ja  yleensä 12 

kk on riittävän pitkä määräaika käyttötarkoituksen osoittamiselle. Menettelynhaltija voi  pyytää  

määräaikaan pidennystä ja sitä voi hakea myös alkuperäisen määräajan päättymisen jälkeen. 

Kokonaismääräaika ei kuitenkaan voi olla enempää kuin 36 kk. 

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 lupakes-

kukseen lupakeskus(at)tulli.fi tai 0295 5200 (Tullin vaihde). 

14 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 määrä-

aikaa voidaan pidentää myös sen päättymisen jälkeen. Pidennystä voi hakea valvovalta tullilta tullilomak-

keella 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 tarpeetto-

mana. Tällöin menettelyä koskevasta luvasta ilmenee, että päätöstilityksen antamista ei vaadita. Tilanteet, 

mailto:lupakeskus@tulli.fi
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joissa päätöstilityksen vaatimisesta voidaan luopua, ovat kuitenkin hyvin harvinaisia. Lähinnä kyseeseen 

tulee tiettyjen puolustustarvikkeiden tuontitullien suspendoimiseksi sovellettavaan lainsäädäntöön (Neu-

voston 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 annet-

tiin 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 menet-

telyn päättämistä;  

c) erityismenettelyyn asetettujen tavaroiden CN-koodi;  

d) erityismenettelyyn asetetuista tavaroista kannettavien tuontitullien määrä ja tarvittaessa niiden tul-

lausarvo;  

e) tavaroita erityismenettelyyn asetettaessa annettujen tulli-ilmoitusten tiedot;  

f) jalostettujen tuotteiden tai menettelyyn asetettujen tavaroiden laji ja paljous sekä tiedot niihin liitty-

vistä tulli-ilmoituksista tai mahdollisista muista menettelyn päättämiseen liittyvistä asiakirjoista;  

g) jalostettujen tuotteiden CN-nimike ja tullausarvo, jos menettelyn päättämisessä käytetään arvo-osuus-

menetelmää;  

h) tuotto;  

i) maksettavan tuontitullin määrä.  

j) menettelyn päättämisen määräajat. 

15 Tavaroiden siirtäminen unionin tullialueella  
Menettelyyn asetettujen tavaroiden siirtäminen unionin tullialueella eri paikkojen välillä on sallittua il-

man 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 voidaan siirtää menette-

lyyn asettaneesta tullitoimipaikasta käyttöpaikalle, ja jos menettely päätetään vientiin, myös käyttöpai-

kalta menettelyyn päättävään tullitoimipaikkaan ja edelleen poistumistullitoimipaikkaan.  

 

Useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota koskeva lupa tarvitaan silloin, kun tavaroita aiotaan siirtää käytettä-

väksi Suomesta toiseen jäsenvaltioon tai menettelyyn liittyvä tulli-ilmoitus aiotaan antaa toisessa jäsen-

valtiossa. 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 palve-

lukeskus) 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 kirjanpi-

dossa olevilla merkinnöillä, mutta ilman tullimuodollisuuksia. Vaikka tavarat fyysisesti kuljete-

taan Hollannista Suomeen Saksan, Tanskan ja Ruotsin kautta, useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota 

koskeva lupa ei koske näitä kauttakuljetusmaita. 
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Esimerkki 2. Suomen sijoittautuneella yrityksellä A on tietyn käyttötarkoituksen lupa, jossa 

menettelyyn asettamistullitoimipaikkana on mainittu FI002000 (Suomen tullin sähköinen tul-

lauskeskus). 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 T1-

passilla 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 ker-

rotaan, 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 tulli-

muodollisuuksia. Vaikka tavarat fyysisesti kuljetetaan Hollannista Suomeen Saksan, Tanskan ja 

Ruotsin kautta, useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota koskeva lupa ei koske näitä kauttakuljetus-

maita. 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 tarkoi-

tus siirtää Suomessa sijaitsevalle yritykselle B, joka osoittaa niille määrätyn tietyn käyttötarkoi-

tuksen. 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 asetettujen tavaroita koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien siir-

rosta on oma erillinen ohje End-use ja TORO 

 

 

  

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 tullivelka syntyi kyseessä olevan tavaran osalta, 

esimerkiksi sinä hetkenä, kun tavara käytettiin muuhun kuin sille määrättyyn käyttötarkoitukseen.  

Maksettava tullivelka määrätään sen nimikkeen mukaan, jota tavaraan on sovellettava ilman ko. käyttö-

tarkoitusta. Tällöin tullivelasta on vähennettävä jo maksettu määrä.  

 

Jos tiettyyn käyttötarkoitukseen asetettuja tavaroita ei ole käytetty niille määrättyyn tiettyyn käyttötarkoi-

tukseen ennen niiden vientiä pois unionin tullialueelta, tavaroista syntyy tullivelka säädösten noudatta-

matta 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.  

http://tulli.fi/documents/2912305/3768611/asiakasohje-67-menettelynhaltijan-oikeuksien-ja-velvollisuuksien-siirtaminen-toiselle-henkilolle-tietyn-kayttotarkoituksen-menettelyssa/8e278f81-6799-42b2-984e-a28300b650ec
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18 Palautustavarat ja tietty käyttötarkoitus  
Palautustavarat ovat muita kuin unionitavaroita, jotka on alun perin viety unionin tullialueelta unionita-

varoina ja jotka palautetaan sinne kolmen vuoden kuluessa ja ilmoitetaan vapaaseen liikkeeseen luovu-

tettaviksi, jolloin ne voidaan asianomaisen henkilön hakemuksesta ja tiettyjen edellytysten täyttyessä va-

pauttaa tuontitullista.  

 

Jos palautustavarat on ennen niiden vientiä unionin tullialueelta luovutettu vapaaseen liikkeeseen tietyn 

käyttötarkoituksen perusteella, vapautus tullista voidaan myöntää ainoastaan, jos ne luovutetaan vapaa-

seen liikkeeseen samaan käyttötarkoitukseen.  

 

Jos tietty käyttötarkoitus, johon tavarat luovutetaan, ei ole enää sama, tuontitullin määrästä on vähennet-

tävä se määrä, joka tavaroista kannettiin, kun ne ensimmäisen kerran luovutettiin vapaaseen liikkeeseen. 

Jos vähennettävä määrä on suurempi kuin se, joka palautustavaroista kannetaan luovutettaessa ne vapaa-

seen liikkeeseen, tullinpalautusta ei myönnetä. 

19 Ulkoinen jalostus ja tietty käyttötarkoitus  
Tavaroita, jotka on asetettu tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn, mutta joita ei ole vielä käytetty kysei-

seen käyttötarkoitukseen, voi asettaa ulkoisen jalostuksen menettelyyn vain, jos kyseisiä tavaroita on kor-

jattava. 

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 tulli-

valvonta vaarannu. Tullivarastoluvassa otetaan kantaa siihen, saako tullivarastossa jalostaa tavaroita si-

säisessä jalostuksessa tai käyttää tavaroita tietyn käyttötarkoituksen menettelyssä. Asiaa ei tarvitse tutkia 

tullivaraston pitämistä koskevasta luvasta, kun myönnetään tietyn käyttötarkoituksen lupaa, jossa tulli-

varasto on jalostus-/käyttöpaikka. 

21 Tulli-ilmoituksella käytettävät koodit 
Tietyn käyttötarkoituksen tapaukset ja tulli-ilmoituksella ilmoitettavat koodit löytyvät Tullin nettisivulla 

https://tulli.fi/yritysasiakkaat/tuonti/mita-tietoja-tuonti-ilmoitukseen-tarvitaan-  

 

  

22 Lomakkeet 
Ohjeessa mainitut lomakkeet ovat Tullin internet-sivuilla. Linkit lomakkeisiin: 

 

Lupahakemus tullilomake 1017s 

Lisätiedot tulli-ilmoitukseen 658s 

Määräajan pidennyshakemus 975s 

 

23 Asiakirjojen säilyttäminen  
 

Asiakkaan on säilytettävä kaikki menettelyä koskevat asiakirjat ja tiedot vähintään kolme vuotta. Ajan-

jakso alkaa sen vuoden päättymisestä, jonka aikana tavaroiden tullivalvonta päättyy. 

 

https://tulli.fi/yritysasiakkaat/tuonti/mita-tietoja-tuonti-ilmoitukseen-tarvitaan-
https://tulli.fi/documents/2912305/3511317/1017s/74443890-83d8-4a3d-b811-5b3a4045903e/1017s.pdf
https://tulli.fi/documents/2912305/3509668/658s/8d432ba0-32ec-415a-b174-75a39ff074ae?version=1.5
https://tulli.fi/documents/2912305/3509668/975s/5cfbf983-f865-4543-9928-1f92b667739f?version=1.2
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24 Sovellettava lainsäädäntö  
UTK Unionin tullikoodeksi (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 952/2013 unionin tullikoo-

deksista). 

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 sovelta-

misen alkamisen jälkeen, kunnes uudet tai uudistetut tietojärjestelmät ovat valmiita työohjelmassa mää-

ritetyssä aikataulussa. 

 

 

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


